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DIREITOS HUMANOS NA MÍDIA BRASILEIRA
Diego Airoso da Motta

O papel dos meios de comunicação de massa na sociedade de nosso tempo transcende o âmbito do entretenimento e da
transmissão descompromissada de informação.
A mídia e suas corporações, tornadas geradoras de lucros
naquilo que se convencionou chamar de indústria cultural, fazem girar astronômicos montantes de dinheiro e poder, com
atuação em escalas local e global. Elas vendem seus produtos e
forjam subjetividades, direcionando os desejos para a reprodução da ordem socioeconômica vigente. É pela mídia que o poder do dinheiro passa da dominação à hegemonia, de acordo
com a conceituação gramsciana. É a indústria cultural que ganha seu dinheiro enquanto dita a agenda da sociedade.
Os direitos humanos e as lutas que lhe caracterizam como
espaço de busca da dignidade humana são, em sua essência,
um entrave à manutenção do status quo. O abismo social, econômico e político a que o capital sujeitou a imensa parte da humanidade e que lhe serve de suporte material é a causa primeira
de todas as violações e ofensas aos preceitos humanistas arduamente conquistados. As desigualdades sociais, a disseminação
da violência como meio de resolução dos conflitos, o esvaziamento do papel dos movimentos sociais, a exploração predatória do meio ambiente e a desumanização da esfera do trabalho
atentam diretamente contra os direitos humanos e colocam à
prova seu caráter universal e indivisível, já que o acesso às benesses do sistema se dá para alguns em detrimento da qualidade de
vida de muitos. Ainda assim, mesmo violando sistematicamente
os direitos humanos, o “poder” cinicamente não nega sua necessidade, dizendo, aliás, defendê-los, mesmo que a guerra
seja o caminho percorrido. No Brasil, também, a ideia de direitos
humanos é deformada e tida por algo que serve a “bandidos”.
Desse cenário, surge o questionamento: como os direitos
humanos e a mídia são particularizados e utilizados como ferramentas de dominação moral, de imposição ideológica e, em última instância, de manutenção da ordem econômica mundial e
local?
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Esta pesquisa se apresenta como um recorte das condições materiais e simbólicas em que ocorre essa situação, partindo das manifestações da e na mídia impressa e eletrônica
brasileiras, quando esta aborda os “direitos humanos”, analisando como e em que grau são usados como ferramenta de reprodução de discursos de legitimação da dominação. O estudo se
desdobra em cinco movimentos.
O primeiro deles trata da mídia como elemento de alta relevância na complexidade social de nosso tempo. Os reflexos desse cenário no Brasil e na América Latina não escapam da
análise. Após, são abordados a construção e a problematização
dos direitos humanos ao longo da história e seu uso indecoroso
como justificativa para a dominação. Um enfoque especial é
dado às peculiaridades da concepção dos direitos no Brasil. Na
sequência, a história, a visão e as características de duas empresas de mídia brasileiras e dois de seus respectivos veículos de
comunicação, um telejornal e um jornal impresso, são objeto do
estudo, principalmente no que se refere às suas vinculações
com as elites políticas e econômicas nacionais e internacionais.
Outro momento revela os dados obtidos na pesquisa e a análise
sobre a forma como os veículos escolhidos tratam o tema dos direitos humanos, a partir de características estéticas e ideológicas apresentadas nas matérias noticiadas. Por fim, têm-se as
considerações críticas sobre as relações entre mídia e direitos
humanos apreendidas na pesquisa, com base no estudo bibliográfico e nas observações documentais realizadas.
A comunicação: os meios e os fins
A mídia, como uma subcategoria daquilo que chamamos
de “comunicação”, ocupa hoje um lugar de destaque na produção das concepções e visões de mundo. A respeito dessa influência, Guareschi e Biz (2005, p. 61-62) são precisos ao afirmar
que “a Comunicação, hoje, constrói a realidade. (…) Hoje, algo
passa a existir, ou deixa de existir, se é, ou não midiado”. Mais do
que isso, dizem que “a mídia não só diz o que existe e, consequentemente, decide o que não existe pelo seu silêncio, mas dá
uma conotação valorativa, de que algo é bom e verdadeiro, em
relação à realidade existente”. Segundo estes autores, em torno
de 82% do que é falado cotidianamente são temas trazidos pela
mídia.
Os meios de comunicação, portanto, não se limitam a
apreender contemplativamente essa realidade e mediatizá-la
ao público, como se conseguissem dela se abstrair e, de fora,
percebessem-na e retratassem-na de forma neutra e asséptica.
Direta e indiretamente, eles próprios forjam essa realidade.
Segundo Mattelart (1994), no auge da Guerra do Vietnã, a
primeira guerra da televisão, os meios de comunicação de mas-
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sa começam a desempenhar o papel de agentes políticos, mobilizando a população contra a guerra, a partir de suas imagens.
Mais do que isso, passam a ser vistos pelo protagonismo, que
seus defensores denominaram revolução das comunicações,
como motor de uma nova sociedade, a qual deveria ser encarada
como direcionada ao consumo e ideologicamente anticomunista.
Ianni (1991, p. 189) alerta para o poder de reproduzir ganhos econômicos e dominação política: “Uma rede de televisão,
por exemplo, além de ser um alto negócio, em termos de aplicação do capital, pode ser importante para divulgar informações e
ideias que interessam às classes dominantes”.
O avanço das comunicações em escala global sempre esteve intrinsecamente vinculado ao desenvolvimento da tecnologia. Desde as inovações proporcionadas pelo telégrafo e pelo
sistema de transporte de correspondências no século XVIII, na
França, na Inglaterra e nos EUA, a humanidade tem visto as distâncias serem cada vez mais reduzidas e a comunicação ganhar
em alcance e velocidade. Em meados do século XIX, começam a
surgir as grandes redes de notícias internacionais e os grandes
jornais da Europa e dos EUA.
Toda a efervescência desse contexto, em que a mídia iniciava e intensificava sua caminhada em direção à conquista de
novos territórios e onde as grandes potências sedimentavam
seu poder sobre o resto do mundo, se refletiu no meio científico
ocidental, em especial nas ciências humanas. Segundo Mattelart (1994), por esse tempo as ciências sociais começam a analisar com mais intensidade a importância das massas como fim a
ser atingido pelas mensagens dos meios de comunicação. De
Ferdinand Tönnies, com sua clássica distinção entre comunidade e sociedade, a Gabriel Tarde, com suas conceituações sobre
multidão e público, o trabalho dos pensadores sociais da virada
do século XIX para o XX evidenciava a importância que a comunicação já tomava desde então.
No final do século XIX, na França já ia forte a discussão sobre a forma como utilizar os jornais como veículo de mobilização
política popular, para a causa operária. Na mesma época, na
Rússia, a discussão era um tanto mais avançada e já se referia
mesmo à construção do partido revolucionário e a utilização da
imprensa como instrumento de propaganda do ideário socialista, às vésperas do que veio a se tornar a Revolução Russa.
Logo em seguida, porém, a questão vai tomar outra dimensão: “Com a Primeira Guerra Mundial, a questão da propaganda
vai sair dos redutos revolucionários e ser arvorada como negócio de Estado” (MATTELART, 1994, p. 57). A propaganda vira
arma. A guerra total, na qual, entre outros recursos, o gás mostarda foi utilizado contra o “inimigo”, atinge também a população
civil, fazendo necessário um esforço propagandista da Entente
para conquistar seu apoio. A propaganda passa a ser utilizada
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por ambos os lados diretamente no front, através de panfletos.
Na sequência desse movimento, a resposta alemã veio com a
utilização da mídia cinematográfica para mobilização das massas, ramo que cresce mesmo após a guerra. Assim, a indústria
cultural dá seus primeiros passos a partir do legado da propaganda de guerra.
Após a Grande Guerra, o governo dos EUA se dá conta da
importância de uma ferramenta já amplamente utilizada pela
Inglaterra durante o conflito: o rádio. Segundo Mattelart (1994),
os americanos fomentam a criação de empresas do setor e esse
movimento vai fazer nascer, em meados dos anos de 1920, as
grandes redes de rádio – e depois de televisão – americanas. O
rádio sai da guerra para a comunicação de massa, mas não sem
antes ser elemento primordial de propaganda por ocasião da
Segunda Guerra Mundial. Foi principalmente com o rádio que o
Eixo, já no início dos anos de 1930, conquistava o apoio das populações alemã, italiana e japonesa, dentro e fora das fronteiras
de seus países.
Após a Segunda Guerra Mundial, no bojo da Guerra Fria, a
corrida espacial é o cenário para o desenvolvimento de satélites
e fortalecimento da internacionalização das comunicações.
Já em 1991, a Guerra do Golfo teve por parte da grande mídia internacional, especialmente a dos EUA, uma abordagem
que, segundo Viola (2005), serviu à legitimação da ação norte-americana contra o Iraque. Havia um vigoroso controle das
Forças Armadas americanas sobre a informação, a fim de evitar
a repetição da mobilização anti-guerra da população dos EUA
durante a Guerra do Vietnã. As ações militares norte-americanas
mais destacadas eram transmitidas ao vivo pela CNN (Cable
News Network), mostrando alvos cirurgicamente atingidos por
armas guiadas eletronicamente e realçando o potencial do Ocidente em relação ao resto do mundo.1
Analisando a relação entre os meios de comunicação de
massa e a reprodução do sistema capitalista, bebendo na fonte
de Marx, Guareschi (1987, p. 18) fala sobre o processo de fetichização como fator indispensável ao capital: “Construir um fetiche,
ou elevar um processo ou fenômeno em nível de fetiche, significa cristalizá-los em sua essência e colocá-los como objetos intocáveis, isto é, abstraí-los das condições reais de sua produção,
numa palavra, desistoricizá-los”. Os meios de comunicação, por
sua vez, são fetichizados e se autonomizam, ganhando vida
própria. Esse distanciamento de sua produção possibilita facilmente às classes dominantes, que lhes controlam, se dizerem

1 Logo após o próprio Pentágono teve de reconhecer que apenas 7% das operações utilizaram esse armamento e, do total de bombardeios realizados, cerca de
70% erraram o alvo sem que, no entanto, esses “erros de cálculo” e as mortes
civis deles decorridas fossem devidamente midiatizadas.
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contrários aos conteúdos midiáticos “imorais” e nocivos à sociedade. Essa manobra serve para encobrir as funções ideológicas
dos meios de comunicação na reprodução da dominação. A ideologia, nesse sentido, é “o local em que são armazenados os sinais empregados para racionalizar a dominação de classe”
(GUARESCHI, 1987, p. 19) sem, no entanto, revelá-la. Guareschi
(1987) amplia o âmbito dessa dominação para além-fronteiras.
Se a mídia no plano local serve à dominação de classes, no plano global serve ao imperialismo.
Sobre isso Ianni (1973, p. 8-9) diz que “a supremacia dos
Estados Unidos sobre os países do hemisfério não se limita às
relações econômicas, políticas e militares. Ela vai além, compreendendo também problemas socioculturais”. Nos anos de
1930 Gramsci já falava do papel da mídia na construção da hegemonia, quando verifica a forte influência da produção cultural
estrangeira nos meios populares italianos de então, legitimando
as novas formas de gestão do trabalho nas fábricas da Itália.
Mais do que instrumento de legitimação, porém, a mídia
norte-americana é, ela própria, uma das maiores beneficiárias
do imperialismo. É meio e fim: serve ao interesses do capitalismo, da política e da subjugação cultural dos EUA e se expande
enquanto agente do capital, ampliando seu mercado de atuação
e aumentando seus lucros.
O imperialismo dos EUA, para Guareschi (1987, p. 22), tem
entre seus objetivos asfixiar, também pela ação dos meios de
comunicação, movimentos revolucionários que visem à implantação, nos países periféricos, de outros modelos político-sociais
alternativos ao capitalismo em sua forma norte-americana. Mascara, entretanto, seu intento “vendendo” a introdução de suas
empresas de comunicação, especificamente na América Latina,
sob o atraente codinome revolução das comunicações, que se
anuncia como
agente dos novos processos sociais (…), mas que esconde, de uma maneira extremamente ágil e sutil, tanto a identidade de seus manipuladores, como a funcionalidade das
ideias e imagens que esses manipuladores espalham e
propagam em favor do sistema social que eles patrocinam
(GUARESCHI,1987, p. 22).

Os EUA mantinham, nesse contexto, “inocentes” políticas
de apoio às forças armadas terceiro-mundistas para que lutassem contra o “inimigo interior”. As ditaduras militares latino-americanas são filhas desse processo, contando com o suporte
cultural da mídia norte-americana e segmentos da mídia local,
que mascaravam a repressão e fomentavam a passividade da
população em relação à política.
De grande importância é o trabalho das agências de notícias norte-americanas na política imperialista. Guareschi (1987)
dá conta de estudos que revelam que, em 1967, em quatorze
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diários latino-americanos analisados, 72% das notícias estrangeiras vinham de agências dos EUA. O conteúdo era centralizado,
pois selecionado e distribuído aos veículos de comunicação por
poucas agências, e centralizador, já que as notícias sobre o
mundo concentravam-se nos EUA ou em seus interesses sobre o
restante dos países.2
Em caso já emblemático, Guareschi (1976) cita as ligações
envolvendo a inversão de recursos do então gigante grupo norte-americano Time-Life em duas importantes empresas do setor
da comunicação brasileira: a Editora Abril e a Rede Globo, em
meados dos anos de 1960. No caso da Globo, então em fase de
implantação, operou-se uma manobra para ilegalmente (já que a
legislação da época não permitia capital estrangeiro nos meios
de comunicação do país) serem aportados 5 milhões de dólares
do Time-Life em seus cofres. A ação, que contou com a cobertura do governo norte-americano, denunciada por outras empresas de comunicação, deu origem a uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional, que averiguou que o
movimento tinha ligação com o golpe militar de 1964. “Nesse período, os que assumiram o poder tinham necessidade dos meios
de comunicação de massa, principalmente da televisão, para
criarem uma legitimidade que não possuíam” (GUARESCHI,
1976, p. 47). Isso se tornou evidente quando o Presidente Castello Branco, que deveria ter cassado a concessão da Globo,
deu-lhe três meses de prazo para regularizar a situação. Muito
em função disso, a ditadura militar brasileira permaneceu no poder por 20 anos e a Rede Globo, hoje, é o 4.º maior grupo de mídia do mundo.
A ditadura militar brasileira, como contrapartida ao apoio a
ser recebido, durante os anos de 1960 e de 1970 concentrou esforços na implantação da infraestrutura de telecomunicações indispensável ao crescimento dos veículos de mídia que lhe
acobertavam e na oligopolização do setor e criação de grandes
redes nacionais.
A influência dos EUA na vida econômica, política e cultural
mundial tem relação direta com a concentração de poder das
empresas de comunicação norte-americanas e a aplicação desse modelo nos países periféricos, na medida e na forma das necessidades de fortalecimento da hegemonia norte-americana.
Sobre isso, diz Novaes (1989, p. 75): “Ainda e sempre, é o mesmo problema; informação é poder: informação controlada é poder fechado, concentrado, em benefício de uns poucos (países
ou pessoas)”.

2 Guareschi (1976) e Novaes (1989) relatam as manobras operadas dentro das
grandes agências internacionais de notícias que alimentam a mídia brasileira de
fatos do exterior, manipulando e criando informações para atender a interesses
econômicos e políticos das grandes potências e empresas.
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No Brasil, desde os anos de 1960, está em processo a concentração da informação e da produção midiática eletrônica e
impressa nas mãos da Rede Globo. Outras redes de comunicação poucas vezes se aproximam de seus níveis de audiência, lucros e capacidade mobilizadora. Sobre a Globo, Guareschi e Biz
(2005, p. 45) dão uma amostra do poder que a empresa detém:
“Vemos assim que a Rede Globo possui 227 veículos divididos
em 95 televisões VHF, 08 UHF; além disso possui 41 emissoras
de rádio AM, 59 FM e 24 jornais”.
A estruturação física do sistema de comunicações brasileira promovida pelo governo militar, juntamente com o aporte ilegal de recursos estrangeiros na empresa, possibilitou à Globo,
em seu braço televisivo, as condições para alcançar o país como
um todo, firmando contratos de filiações com canais locais (dispensando, no entanto, não mais que 10% de sua grade de
programação às afiliadas).
A centralização da programação nas cabeças-de-rede vai
deixar pouca margem à manifestação das culturas regionais,
evidenciando os traços de uma concepção de cultura homogeneizante, baseada no modelo de mídia norte-americano.
Para Novaes (1989), só será possível superar, de fato, essa
realidade quando a sociedade tiver ferramentas para participar
da gestão da informação, pois a relação mídia/sociedade se dá
em apenas uma direção, ou seja, a mídia comunica à sociedade,
mas não a ouve (NOVAES, 1989).
García-Canclini (1995) aponta caminhos de aproximação
em que a sociedade pode utilizar a mídia como instrumento de
emancipação política da população. Dadas as características do
momento histórico atual, os próprios meios de comunicação de
massa podem ter um papel decisivo na elaboração da cidadania. A comunicação de massa seria um espaço onde a cidadania
e a conscientização política poderiam ser discutidas e chegar à
população de forma intensa e abrangente. Para isso, haveria
que se reduzir o distanciamento das forças à esquerda do espectro político latino-americano e dos meios de comunicação de
massa. Os grupos políticos progressistas deveriam se organizar
e traçar estratégias para tomarem um local próprio às forças dominantes, o que remete à busca de democratização, de participação da sociedade na produção da informação dos meios de
comunicação de massa, permitindo aos mais diversos setores
políticos e sociais a elaboração de uma agenda de discussões
que realmente lhes seja produtiva e emancipadora.
Os direitos humanos: entre a dignidade e o aviltamento
A questão dos direitos humanos nasce, antes de tudo, da
concretude das lutas da humanidade. A história social revela,
nos mais diferentes momentos de seu desenvolvimento, que a
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busca pela superação de situações de aviltamento da condição
humana leva, invariavelmente, ao conflito entre a sociedade e as
manifestações opressoras do poder, constituído ou não.
Os direitos humanos, porém, a despeito de tudo que representam para o aperfeiçoamento das relações entre as gentes,
também são usados como justificativa para o injustificável: a
guerra para a dominação.
Há um ponto chave no entendimento dos direitos humanos
que se traduz na ligação simbiótica entre suas etapas de evolução e as lutas históricas da humanidade em face da opressão,
da barbárie e da violência protagonizadas por determinados
grupos hegemônicos ao longo da existência social. Viola (2007,
p. 60) afirma que os direitos humanos “não nascem de uma única vez, mas sim quando devem ou podem nascer, como consequência das lutas em defesa das liberdades dos indivíduos e da
própria sociedade” (VIOLA, 2007, p. 60).
Bobbio adota classificação um pouco diversa da de Viola,
que será a que seguiremos nesta pesquisa e que se refere aos
direitos civis e políticos, denominados de primeira geração; os direitos econômicos e sociais, denominados de segunda geração; e os direitos coletivos, como o direito de
resistência à opressão e o direito à paz, chamados de direitos de terceira geração. Atualmente o movimento levanta a
bandeira dos direitos intersubjetivos, dando origem aos direitos de quarta geração (VIOLA, 2007, p. 56).

Ao tratar do desenvolvimento da cidadania no Brasil, Carvalho (2002) fala dos diferentes tipos de direitos:
Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a
inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser
preso a não ser pela autoridade competente e de acordo
com as leis, de não ser condenado sem processo legal regular. (…) Sua pedra de toque é a liberdade individual
(CARVALHO, 2002, p. 09).

Direitos políticos consistem “na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado”. O principal instrumento de exercício dos direitos políticos
é o voto e que “tem como instituição principal os partidos e um
parlamento livre e representativo. São eles que conferem legitimidade à organização política da sociedade. Sua essência é a
ideia de autogoverno” (CARVALHO, 2002, p. 9-10).
Por sua vez, os direitos sociais “incluem o direitos à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria”. Sua
ocorrência e efetividade, porém, dependem da ação do Estado.
Sua importância fundamental reside em permitirem “às socieda-
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des politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de
bem-estar para todos. A ideia central em que se baseiam é a da
justiça social” (CARVALHO, 2002, p. 10).
Assim, os direitos civis asseguram a vida em sociedade, os
direitos políticos a participação na gestão da sociedade e os direitos sociais equilibram a distribuição dos benefícios da riqueza
produzida pela sociedade.
Os direitos de primeira geração, os civis e políticos, historicamente se relacionam às lutas contra o poder absolutista nos
séculos XVII e XVIII, especialmente as revoluções americana e
francesa, e se expressam no ideal de liberdade. Os de segunda
geração – econômicos, sociais e culturais – dizem respeito às
reivindicações da população por melhores condições de vida e
de trabalho, a partir das mazelas sociais produzidas pelo capitalismo na transição do século XIX para o XX, precisamente no
momento de ascensão e expansão da revolução industrial, definindo-se pelo princípio da igualdade. Segundo Comparato
(1999, p. 42), “os direitos humanos de proteção ao trabalhador
são, portanto, fundamentalmente anticapitalistas, e por isso
mesmo, só puderam prosperar a partir do momento histórico em
que os donos do capital foram obrigados a se compor com os
trabalhadores”.
Seguindo a categorização de Viola (2007), já no século XX
após a Segunda Guerra Mundial, os direitos de terceira geração,
fundados no ideal de solidariedade, se justificam na busca por
autonomia dos povos, pelo direito ao desenvolvimento e pela
paz, contra o intervencionismo dos países dominantes, na luta
contra o risco de extermínio da própria humanidade pelas forças
mundiais detentoras da tecnologia nuclear com potencial bélico.
Além destes, se justificam também na busca da defesa do meio
ambiente como patrimônio da humanidade, em face da grande
expansão industrial e comercial a partir de 1945, que surtia efeitos devastadores na exploração da natureza.
Por fim, os direitos de quarta geração (intersubjetivos) surgem como bandeira em defesa da democratização das conquistas da ciência e da tecnologia, principalmente no campo da
saúde e do mundo do trabalho, pelo questionamento ético de
seu desenvolvimento e pela ampliação de seus benefícios à
sociedade como um todo, de forma equânime.
Embora na sua origem os direitos humanos tivessem a pretensão de ser universais e indivisíveis, a realidade tem mostrado
os limites que se impõem nesse sentido. Os obstáculos aos direitos humanos se manifestam, sobretudo, no campo das culturas
e das ideologias político-econômicas, de forma que, na maioria
das vezes, não há como isolar uma categoria da outra. O debate
se mostra mais necessário quando confrontado com a atual condição da humanidade, integrada globalmente em um processo
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alavancado pelo desenvolvimento tecnológico da informática e
das comunicações e promovido pela expansão do capital desterritorializado; tudo isso simultaneamente a um quadro de pauperização das massas e da ampliação das desigualdades
sociais e regionais no mundo. Outro ponto que se mostra urgente em relação aos direitos humanos e que deriva das outras
dificuldades já colocadas é a necessidade de se garantir condições para sua efetivação no plano prático, no espaço intra e
internacional.
As duas faces dos direitos humanos:
o controle e a emancipação
Viola (2007) fala que a partir da Declaração Universal dos
Direitos Humanos a questão dos direitos humanos passou a
ocupar
um lugar privilegiado no centro dos debates políticos internacionais, como um princípio ideológico e cultural capaz
de servir de parâmetro de regulação social por meio da
ação dos Estados nacionais, ou, ainda, como manifestação civilizadora que permite às grandes potências da atualidade, notadamente os Estados Unidos, realizar políticas
de ingerência e dominação (VIOLA, 2007, p. 44).

A disseminação dos direitos humanos é usada como justificativa a ações intervencionistas de caráter político-ideológico,
cultural e econômico nos países em que as nações mais poderosas têm algum interesse imperialista, como bem comprovam os
recentes conflitos no Golfo Pérsico, em 1991, nos Bálcãs, nos
anos de 1990, e no Iraque, em 2003.
De forma destacada, os Estados Unidos impõem militarmente seu estilo de vida e culturalmente convencem as populações de que o jeito americano de ser, individualista, consumista
e supostamente democrático, é o melhor que há. Fazem a guerra dizendo defender os direitos humanos. Sob a máscara da defesa de valores universais, como democracia, direitos humanos
e luta contra o terrorismo, sempre escorados na panaceia da razão (ocidental), os Estados Unidos tentam legitimar motivos
para promover guerras ao redor do mundo, para, de fato, universalizar seus interesses e visões de mundo particulares e parciais,
dentre as quais sua corrompida ideia de direitos humanos.
Sobre isso, Habermas (2003) diz que nas recentes ações
militares dos Estados Unidos, chamadas “guerras preventivas”,
como a ocupação do Afeganistão em 2001, a justificativa de lutar
contra o terrorismo e, principalmente, defender os direitos humanos passava por cima inclusive das políticas da ONU.
Sendo interesses particulares disfarçados de universais,
carregados pelo poderio militar e reforçados pela atividade dos
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meios de comunicação de massa, os nós do sistema não tardam
a se manifestar. Para Viola (2005, p. 74-75), “os direitos humanos
servem de pano de fundo da globalização, ao mesmo tempo em
que se deterioram as condições de saúde, moradia, educação,
trabalho e sindicalização, aumentando a lista de violações aos
direitos humanos de segunda geração”.
Por outro lado, os direitos humanos têm sido bandeira de
luta de movimentos sociais ao redor do mundo, traduzindo-se em
ponto de suporte para a emancipação dos povos ante o jugo da
dominação de estados autoritários (como as ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX) e do capital,
desrespeitadores das liberdades civis e políticas e da igualdade
de acesso às conquistas materiais da humanidade.
Nesse contexto, segundo Viola (2007), os movimentos
sociais passam a reivindicar perante os estados-nacionais o respeito à dignidade pelo reconhecimento dos direitos sociais e
econômicos, através da luta pelos direitos humanos, ainda que
sempre em confronto com as forças políticas e econômicas dominantes, como
setores do empresariado e uma parcela considerável dos
meios de comunicação (…), ora acusando os referidos
movimentos de subversivos, como nos anos 1960-1980,
ora de defensores de bandidos, nos anos 1980-2000. Acusações essas que fornecem legitimidade e argumentos ao
senso comum, nas críticas que faz aos movimentos em defesa dos direitos humanos (VIOLA, 2007, p. 55).

Em sua discussão sobre as nuances da globalização em
suas diferentes possibilidades de manifestação, Santos (1997)
também ressalta o surgimento de mobilizações em todo o mundo a favor dos direitos humanos e em defesa de classes e grupos oprimidos pelo capitalismo. Nesse movimento, a própria
conceituação de direitos humanos ganha novas cores pelo diálogo intercultural e emancipatório. Tenta-se assim transferir os
direitos humanos do localismo globalizado do Ocidente a um
cosmopolitismo mundialmente construído e reconhecido, através do que o sociólogo português chama de hermenêutica diatópica.3

3 Para Santos (1997) a hermenêutica diatópica é entendida como o movimento de
diálogo entre culturas que se compreendam incompletas em seus princípios
orientadores (topos) e que, ao mesmo tempo, se demarquem, se definam como
tais e tentem contornar suas limitações. Na hermenêutica diatópica, o conceito
de direitos humanos ocidental tem muito a ganhar em alcance de suas verdadeiras aspirações de promoção da dignidade humana ao dialogar com outras culturas, descendo de seu pedestal de universalidade pretensamente já conquistada e operando um diálogo intercultural cosmopolita.
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O Brasil como palco dos direitos humanos
O Brasil tem uma concepção histórica da cidadania e dos
direitos humanos diferente de outros países, como Inglaterra,
França e Estados Unidos, onde foram construídos numa ordem
lógica e cronológica diferentes. Na Inglaterra, primeiro vieram os
direitos civis, como a liberdade de expressão, que permitiu que
se reivindicasse o direito ao voto. Conquistados os direitos políticos, os trabalhadores se organizaram em partidos e puderam
exigir e construir os direitos sociais.
Por aqui, foi dada uma ênfase maior aos direitos sociais e
foram estes os primeiros direitos a comporem o quadro da cidadania brasileira, em ordem inversa aos países pioneiros na
conquista dos direitos humanos.
Entre 1930 e 1945, o cenário nacional para a cidadania tem
sensíveis e rápidas alterações, principalmente no que se refere
aos direitos sociais. Nesse campo, os primeiros passos foram
dados com a criação do Ministério do Trabalho, legislação trabalhista e previdenciária, culminando, em 1943, com a Consolidação das Leis Trabalhistas, em vigor até hoje.4
Quanto aos direitos políticos, o período foi de instabilidade,
já que se alternaram momentos de democracia e ditadura. A figura de Getúlio Vargas quase sempre centralizou as situações
políticas de maior relevância no período. Foi ele um dos principais articuladores do golpe de 1930; foi ele também que deste
momento até 1934 assumiu de forma provisória o poder do país
e novamente de 1937 a 1945, após outro golpe.
Outro período marcante para a análise do desenvolvimento
dos direitos humanos no Brasil se inicia nos anos de 1960, especialmente quando o então Presidente João Goulart foi deposto,
em 1964, pelas Forças Armadas, que assumiram o poder até
1985, instalando mais uma vez um governo ditatorial.
Carvalho (2002) compara esse período com a ditadura de
Vargas, no sentido de que em ambas as situações os direitos civis e políticos foram extremamente limitados e os direitos sociais
ampliados. As medidas do Executivo eram tomadas através de

4 Segundo Carvalho (2002), “o período de 1930 a 1945 foi o grande momento da
legislação social. Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa ou
nula participação política e de precária vigência dos direitos civis. Este pecado
de origem e a maneira como foram distribuídos os benefícios sociais tornaram
duvidosa sua definição como conquista democrática e comprometeram em parte sua contribuição para o desenvolvimento de uma cidadania ativa” (CARVALHO,
2002, p. 110).
O populismo de Vargas, para Carvalho (2002), teve aspectos positivos e negativos no que se refere à cidadania: “O governo invertera a ordem do surgimento
dos direitos descrita por Marshall, introduzira o direito social antes da expansão
dos direitos políticos. Os trabalhadores foram incorporados à sociedade por virtude das leis sociais e não de sua ação sindical e política independente”
(CARVALHO, 2002, p. 124).
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Atos Institucionais (AIs), dentre os quais o de n.º 5 foi o mais radical e repressivo. A partir daí, a legislação constitucional e infraconstitucional toda se baseou na supressão de direitos civis e
políticos. As forças de oposição tinham de se organizar clandestinamente, pois os órgãos de repressão não hesitavam em
realizar prisões arbitrárias seguidas de tortura e execuções.
Os direitos sociais, por outro lado, como na Era Vargas, foram, junto com o crescimento econômico do país, o carro-chefe
dos militares. Foi unificada e universalizada a previdência social,
pela criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) e
do Funrural (Fundo de Assistência Rural), destinado aos trabalhadores rurais. Implantou-se ainda o FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço) e a estrutura administrativa do Executivo
passou a contar com o Ministério da Previdência e Assistência
Social.
Enquanto o “milagre econômico” teve efeitos, junto com a
concessão de benefícios sociais e a legitimação do aparato midiático, o regime tinha relativo apoio da população, especialmente
da classe média. Após esse momento, esta classe média mudou
de posição e os trabalhadores urbanos começaram a ter seus
empregos ameaçados. O regime começou a perder terreno.
A partir de 1974, inicia-se um lento processo de abertura
política que vai se estender até 1985. Esse período foi marcado
pelo deslocamento da luta contra o regime, da guerrilha e da
clandestinidade para a articulação política fora dos partidos, em
entidades civis e movimentos sociais. Desse modo, destacaram-se o papel da Igreja, através da CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil), de movimentos sociais urbanos, da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), além de influentes artistas e intelectuais.
Após duas décadas de governo autoritário, os direitos políticos são restabelecidos, mas os maiores avanços se deram no
campo dos direitos civis. A Constituição de 1988 foi o marco desse momento, com disposições restituidoras de direitos conquistados (ou concedidos) antes do regime militar e inovador em
alguns pontos.
Coimbra (2008 e 2009) fala que no Brasil de hoje a luta por
direitos humanos é confundida com a defesa de bandidos. Isso
leva, na avaliação da autora, a “associações entre pobreza, periculosidade e criminalidade”. Além disso, para ela, há que se levar em conta o papel da mídia na reprodução dessa equivocada
visão:
De um modo geral, os grandes meios de comunicação
alardeiam essas associações em discursos/ações que pregam o uso da força de tratamentos degradantes e crueis,
da utilização da tortura como necessária – como um “mal
menor” –, de leis e penas mais severas e da pena de morte
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para esses considerados perigosos para a “nossa segurança” (COIMBRA, 2008 e 2009, p. 31).

Ao se tratar especificamente do estudo das causas da quase invariável associação entre respeito aos direitos humanos e
defesa de bandidos, até muito recentemente se verificava sua
generalização no seio da opinião pública brasileira, sendo esta
alimentada pela opinião publicada do país.5
A gênese desse ideário no contexto brasileiro remonta à
luta contra os desmandos do regime militar ditatorial, principalmente a partir de 1968. O endurecimento do regime perante a
população teve como contrapartida uma resistência crescente e
que tinha representação na classe média e mesmo na elite social
do país, acuadas e com o acesso a direitos reduzidos. Eram comuns as prisões e as torturas sobre dissidentes do regime. Benevides (1983, p. 77) diz que “a questão da tortura – incluída na
militância dos defensores dos Direitos Humanos – passou a ser
discutida em várias instâncias da sociedade em função da violenta repressão da ditadura militar aos presos políticos, em geral
membros da classe média ou mesmo da burguesia”.6
A elite e a classe média brasileiras, portanto, recostavam-se
no discurso em defesa dos direitos humanos como que reivindicando limitações à arbitrariedade e violência do Estado militarizado, que por certo lhes era prejudicial: eram seus filhos que
estavam no cárcere. Com o processo de redemocratização levado a cabo entre 1974 e 1985, ocorre uma modificação nos
discursos sobre políticas criminais e de segurança no país.
Ocorre que o “inimigo” das camadas sociais mais abastadas passa a ser não mais o Estado (agora, subserviente a elas),
mas a população pobre, cujos membros são vistos como potenciais ofensores de sua condição patrimonial. Decorre disso a for5 Genevois (2000, p. 87) corrobora isso dizendo: “Há pouco tempo, durante uma
campanha eleitoral, assistimos, pela TV, a um candidato conclamar: ‘votem em
mim; se for eleito, combaterei os direitos humanos’. Naquela época, os defensores de direitos humanos eram tidos como defensores de bandidos; os locutores
de rádio e TV criticavam veementemente as ONG’s que ousavam posicionar-se
contra as condições inumanas nas prisões, as torturas e os maus tratos a que
eram submetidos os presos. Não diferenciavam reprovar esse tipo de procedimento do de apoiar o crime. Os policiais, muitas vezes, afirmavam: ‘fazemos um
grande esforço para apanhar um criminoso; quando o prendemos, os ‘direitos
humanos’ atrapalham tudo: não admitem torturar, bater e matar’. Ainda há poucos dias um policial declarou num jornal de São Paulo: ‘os direitos humanos só
estão aí para prejudicar policiais’” (grifos da autora).
6 Rolim (1999, p. 24) comenta que “a luta pelos Direitos Humanos no Brasil seria
de todo incompreensível sem que se considerasse que sua expressão pública
só adquiriu estatuto da relevância diante da resistência à ditadura militar. Foram
os movimentos formados (…) desde a luta contra a tortura e as prisões arbitrárias
até a luta pela anistia, [que] tornaram a própria expressão ‘Direitos Humanos’
conhecida do grande público. Naqueles anos, a simples menção aos Direitos
Humanos já significava uma contestação a um regime que teve na fúria a medida
exata de sua impotência.
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mação, no imaginário social, da associação quase automática
entre “pobres” e “virtuais criminosos”. A partir daí, a violência policial contra os pobres passa a ser vista como freio de seu “ímpeto criminoso” e os instrumentos legais que os defendem da
barbárie estatal, bem como os agentes sociais que com eles se
solidarizam, não têm voz nem validade no âmbito da prática política. Como os direitos humanos servem em grande parte às garantias individuais e coletivas contra a inércia ou ação negativa
do Estado, e este se volta contra os pobres (os potenciais bandidos), mecanicamente forma-se o discurso de que direitos humanos são “direitos de bandidos”.7
O caso brasileiro, exemplificado pelo fato de que os direitos
humanos sempre foram defendidos pelas elites políticas e econômicas apenas para elas próprias (ainda que o discurso seja
universalizante), se agrava em função da tentativa de esvaziamento do debate sobre os direitos humanos, proposto pelos
meios de comunicação, controlados em boa parte por essas
mesmas elites. Assim, a ideia de que direitos humanos servem a
bandidos (este tipo de gente que o tal “cidadão de bem” não
quer ser) é reproduzida por uma parcela significativa da sociedade, a que justamente caberia a luta em favor das garantias e
direitos fundamentais de todos.
Os empreendimentos midiáticos analisados:
a estética, os negócios e a atuação política
Foram analisados o jornal Diário Gaúcho, publicado pelo
Grupo RBS, em Porto Alegre, e o telejornal Jornal Nacional, exibido diariamente em rede nacional pela Rede Globo de Televisão.
A escolha das fontes levou em consideração aspectos
como seu alcance perante o público (exemplares vendidos e índice de audiência) e orientação político-ideológica de suas linhas editoriais.
Os veículos de comunicação analisados pertencem a empresas que mantêm entre si uma íntima relação comercial e
ideológica, compondo um todo horizontal. Por outro lado, permitem traçar uma linha vertical que ligue as representações dis7 Sedimentando esse raciocínio, Vilhena (2004) mostra que “outro objetivo desse
discurso contrário aos direitos humanos, não apenas no Brasil, foi, e ainda é,
buscar criar um conflito dentro das camadas menos privilegiadas da população,
eximindo as elites de qualquer responsabilidade em relação à criminalidade. Ao
vilanizar os que cometem um crime, como se fosse um ato estritamente voluntário, dissociado de fatores sociais, como desigualdade, fragilidade das agências
de aplicação da lei, desemprego ou falta de estrutura urbana, jogam a população vítima da violência apenas contra o criminoso, ficando as elites isentas de
responsabilidades, pela exclusão social ou pela omissão do estado, que impulsiona a criminalidade. Nesse contexto, associar a luta pelos direitos humanos à
defesa de bandidos foi uma forma de buscar manter os padrões de violência
perpetrados pelo estado contra os negros e os pobres, criminosos ou não”.
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seminadas em nível local e global, através da apreensão dos
conteúdos referentes a direitos humanos publicados por um jornal do Rio Grande do Sul, de abrangência regional (Grande Porto Alegre), e um telejornal exibido em rede nacional.
O jornal Diário Gaúcho é publicado pelo grupo RBS desde
2000. A empresa conta ainda com outros periódicos de forte tiragem e alcance no extremo sul do país.
No final dos anos de 1950, Maurício Sirotsky Sobrinho funda a RBS como uma emissora de rádio. No final da década de
1960, a empresa consegue a concessão de um canal de televisão e logo se afilia à Rede Globo, recém surgida no Rio de Janeiro. Hoje, a RBS conta com 17 emissoras de TV (também todas
afiliadas da Rede Globo), a TV COM, com enfoque na região metropolitana de Porto Alegre, e o Canal Rural, com programação
voltada ao agronegócio.
Na mídia impressa, a RBS inicia suas atividades adquirindo
de Ary de Carvalho, entre 1967 e 1970, a totalidade do jornal
Zero Hora, até então antes chamado Última Hora. O Zero Hora
(ou, popularmente, “a” Zero Hora), primeiro jornal do grupo,
nasce num momento político do país em que a ditadura militar
acabara de assumir o poder. Como manobra de sedimentação
do jornal e da própria empresa, o alinhamento com o regime foi
quase automático:
Houve a extinção do Última Hora, por razões políticas, e o
seu sucedâneo, é claro, deveria estar afinado com as contingências da ditadura. Mesmo os seus pró-homens nunca
negaram as raízes do Jornal. Zero Hora, indiscutivelmente,
foi concebido como cria do autoritarismo” (GUARESCHI e
RAMOS, 1992, p. 70, grifo dos autores).

Como irmão mais novo da Zero Hora na “família RBS”, está
o jornal Diário Gaúcho, destinado às classes médias e baixas da
população da região da Grande Porto Alegre, com publicação
diária, exceto aos domingos, sendo exclusivamente vendido de
forma avulsa, sem entrega domiciliar (assinatura).
Na década de 1990, após um forte desenvolvimento da TV
por assinatura no Brasil, o mercado se segmentou e a televisão
aberta se sensacionalizou. “Nessa fonte cultural, o Diário foi arrebanhar o seu público-alvo. Procurou dar leitura quotidiana às
classes C, D e E, nutridas pela estética, sobretudo da Televisão e
do Rádio” (RAMOS, 2003, p. 49).
O jornal apresenta uma diagramação que, em geral, se pauta pelo uso de fontes grandes e manchetes sensacionalistas. Na
capa são utilizadas cores chamativas e os títulos invariavelmente
remetem a notícias sobre crimes e futebol, ao lado de fotos de
mulheres seminuas. Conforme Roncheti (2003, p. 80), “a capa
do Diário [Gaúcho], intencionalmente, mistura manchetes e fotografias num verdadeiro nonsense”.
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Dentre as seções que compõem o jornal, quatro se destacam: Serviços, Entretenimento, Esporte e Segurança. Estes dois
últimos temas são os mais procurados pelos leitores, bem como
a página central, colorida e repleta de imagens de modelos e
atrizes sensuais famosas no cenário televisivo nacional, vinculadas quase sempre à Rede Globo.
Nesse sentido, há uma clara imbricação entre o jornal e as
demais mídias – tanto da RBS quanto da Globo – que não se limita à exploração da imagem das celebridades.
Como o Diário serve a um público que ouve rádios populares, as quais pautam a conversa do dia a dia, a linguagem
jornalística também acompanha os leitores. Os textos são
curtos, diretos, simples. Disto resultou a transformação de
comunicadores populares do rádio em colunistas. É a
aglutinação do rádio com o jornal (BIZ, 2003, p. 37).

Os fatos noticiados, aliás, o recorte da realidade produzido
pelo jornal de forma sensacionalista, desconexa e sem sentido
interno se torna superficial e pouco esclarecedor, produzindo
nos leitores conclusões precipitadas e distorcidas sobre o que
se passa em seu redor – herança direta da forma de fazer jornalismo na televisão.
Isso se torna extremamente perigoso quando, entre outros
assuntos relevantes, o tema a ser tratado envolve a questão dos
direitos humanos, já tão delicada e mal-entendida pela população. Na trilha desta constatação, Ronchetti (2003, p. 84) diz que
a seção de segurança do Diário Gaúcho traz em si uma dualidade maniqueísta que situa de um lado os “cidadãos de bem” e de
outro os “bandidos”.
O apelo ao sensacionalismo especificamente nessa área
editorial do jornal evoca o medo e o pânico na população, fomentando o poder público a adotar políticas de segurança mais
extremas e repressivas, que, no entanto, não produzem resultados duradouros de redução da criminalidade e tampouco se dão
de forma não-violenta.
Como uma empresa, as Organizações Globo sempre gozaram de privilégios que suas similares, mesmo nos países do centro capitalista, nunca alcançaram: uma deliberada liberdade de
ação em um segmento de mercado quase totalmente desregulamentado, como é a mídia no Brasil.
Em um cenário de anomia impera a lei do mais forte, cuja
potência pode ser adquirida por meios próprios ou, como no
caso da Globo, com a ajuda de outrem, mesmo diante de um mínimo de parâmetros legalmente impostos proibindo tal auxílio.
Lembremos de tema anteriormente tratado nesse estudo, que
diz respeito ao acordo comercial feito entre as Organizações
Globo e o grupo norte-americano Time-Life. Recém criada, a
Globo pode saltar à frente de suas concorrentes, em função do
aporte de recursos proporcionado por seu parceiro estrangeiro.
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Esse momento, em 1965, coincidia com a ascensão golpista dos militares ao poder federal, apoiados pelo governo
norte-americano. Como necessitavam de instrumentos de convencimento da população e a Globo, por sua vez, precisava que
o governo fizesse vista grossa à sua aliança ilegal, naturalmente
os interesses se fundiram.
O ajuste ideológico entre militares e Roberto Marinho, proprietário da Globo, fez com que o governo ditatorial proporcionasse à empresa a infraestrutura necessária à sua expansão
como rede para todo o país, como já discutido anteriormente.
Esse estado de coisas levou à criação, em 1969, do Jornal Nacional, o primeiro programa a ser exibido em rede nacional no
Brasil: justamente um telejornal, um dos mais efetivos instrumentos de disseminação ideológica dentro da indústria cultural.
Sobre o objeto último dessa indústria cultural, a cultura de massas, Mattelart (1976) afirma que:
O conceito de cultura de massas, que se pode aplicar aos
produtos culturais transmitidos através dos chamados
meios de comunicação de massas, deve ser ampliado
para abranger o conjunto de sinais reveladores de aspirações e relações sociais que fazem parte da vida cotidiana
do homem” (MATTELART, 1976, p. 06).

Para cumprir sua parte na combinação feita com os militares, era preciso forjar a unificação cultural do Brasil para facilitar
a disseminação de valores e conceitos caros ao regime ditatorial.
Um deles era a ideia de que o país estava entrando na modernidade, expressa tanto pela operacionalidade técnica proporcionada
pelo governo militar à constituição de uma rede de comunicação
nos anos de 1960, quanto, na década seguinte, à possibilidade
de transmitir imagens em cores na televisão; outro era o apelo
nacionalista do regime militar.8
O alinhamento entre as Organizações Globo e a ditadura
agressora dos direitos humanos era visível. Exemplo disso é um
trecho do artigo “Os bravos militares”, publicado no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, em 02 de abril de 1964, no dia seguinte ao
golpe militar: “Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que
os protegeram de seus inimigos” (COSTA, 2007); ou ainda um
fragmento do editorial do jornalista Roberto Marinho, publicado
no mesmo periódico, em 07 de outubro de 1984, sob o título

8 “Ao telejornalismo cabia constituir, simbolicamente, a atualidade imediata, fazendo com que temas dominantes na discussão cotidiana fossem os transmitidos em rede para todo o país. Toda a programação da Rede Globo de Televisão,
incluindo o formato narrativo de seus telejornais, tinha por objetivo ‘falar diretamente ao povo’, inserindo-o numa ampla rede simbólica, com fortes doses de
emoção ou apelo aos valores patrióticos” (PALHA, 2000 apud BARBOSA; RIBEIRO,
2005, p. 210).
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“Julgamento da Revolução”: “Participamos da Revolução de
1964 identificados com os anseios nacionais de preservação
das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização
ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada”
(COSTA, 2007).
O Jornal Nacional era (e ainda é) a base da difusão ideológica da Globo. Nos primeiros tempos, ia ao ar às 19h30min,
passando tempos depois ao clássico horário das 20h – na sequência da transmissão da Voz do Brasil, obrigatória a todas as
emissoras de rádio. Além disso, o horário coincidia com o momento em que a maior parte da população estava em seu ócio
pós-jornada de trabalho, mais exposta à recepção de mensagens e toda carga simbólica que a televisão oferece. Hoje, o Jornal Nacional é exibido, de segunda a sábado, às 20h15min e tem
aproximadamente 35 minutos de duração.
Com o fim de construir uma proximidade com o telespectador, o Jornal Nacional utilizava uma linguagem intimista, diferentemente do que ocorria no rádio, onde as narrações eram
carregadas e mais intensas. De acordo com Barbosa e Ribeiro
(2005, p. 212), “as manchetes do Jornal Nacional eram curtas e
fortes, e os apresentadores liam o noticiário alternadamente de
maneira ágil”. Para oferecer mais credibilidade às notícias, havia
o uso de depoimentos diretos de testemunhas ou protagonistas
dos fatos, o que até então não era comum no telejornalismo
brasileiro.
A utilização de recursos técnicos também auxiliava na aproximação entre os apresentadores – cuja tarefa ao longo do tempo passou a ser executada necessariamente por jornalistas – e o
público, como o uso do teleprompter, a partir de 1971. Essa inovação permitiu que a narração das notícias pudesse ser feita
com os apresentadores olhando diretamente para o telespectador, reforçando a ideia de intimidade. Atualmente, uma das
estratégias de aproximação do Jornal Nacional com seu telespectador é a apresentação do noticioso por um casal de jornalistas unidos profissional e matrimonialmente, remetendo à ideia
de que o noticioso é feito por uma família para todas as famílias
brasileiras.
Enquanto durou a ditadura, a Globo e mais especificamente o Jornal Nacional lhe serviram de importante instrumento ideológico. Hoje, por outro lado, o objetivo das mensagens
divulgadas pelo telejornalismo da empresa é outro: servir ao capital. Como uma empresa concentradora de poder, à Globo interessa que o Estado, como sempre foi no Brasil, não interfira no
ambiente concorrencial midiático que ela sempre controlou e reduziu a seu fantoche, por omissão do próprio Estado.
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Os direitos humanos na leitura dos meios de comunicação
analisados
A pesquisa buscou encontrar matérias publicadas no Jornal Nacional e no Diário Gaúcho durante o ano de 2008 que
contivessem a expressão “direitos humanos”. Num segundo
momento, de todos os textos encontrados foram selecionados
apenas aqueles que dissessem respeito aos direitos humanos
de primeira e segunda gerações (civis e políticos, e sociais, econômicos e culturais) ou que tratassem de direitos humanos em
geral, sem especificá-los.
Para fins de viabilização da coleta de dados e limitação da
amostra, a consulta foi limitada ao conteúdo divulgado nas segundas-feiras e sábados, por serem os dias em que, pode-se dizer, são abordados os fatos que pautarão a semana e a sua
repercussão.
Foram elaborados dois grupos de elementos de pesquisa,
agrupando critérios informativos (aqueles que diziam respeito à
identificação e tipo de texto produzido) e critérios analíticos
(aqueles que informam sobre a natureza intrínseca das matérias,
a relação entre seu conteúdo e o tema “direitos humanos”). De
posse desses dados, foi possível tecer algumas considerações a
respeito do comportamento editorial dos meios de comunicação
pesquisados. Por conta disso, embora faremos referência a informações de cunho quantitativo, enfatizaremos o caráter qualitativo da pesquisa.
O Jornal Nacional
A análise das matérias exibidas pelo Jornal Nacional no ano
de 2008 foi feita a partir de consulta na base de dados do noticiário disponível no sítio da Globo na internet. Dos resultados aí encontrados, chegou-se a um total de 13 textos publicados nas
segundas e sábados, contendo o termo “direitos humanos”, se
referindo a direitos humanos de primeira ou segunda geração.
A defesa do capital parece ser um dos objetivos ideológicos das notícias do Jornal Nacional, se for considerado que o setor privado aparece como violador dos direitos humanos em
apenas uma matéria. Das 8 ocorrências em que os elementos
aparecem nos textos como violadores, 5 estão ligadas ao Estado brasileiro e uma a um governo estrangeiro, ou seja, 6 entes
pertencentes ao que podemos chamar de poder público estão
violando os direitos humanos nas 6 reportagens do Jornal Nacional analisadas.
Conta também a favor dessa hipótese o fato de que apenas
3 notícias se referem a direitos humanos de segunda geração,
aqueles que exigem a ação do Estado e depõem contra os
desmandos do capital.
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Outro ponto que reforça a suposição da proteção ao capital
e a diminuição dos direitos sociais diz respeito ao contexto espacial em que se deram os fatos relatados. Oito das 13 reportagens
tinham como limite as fronteiras do país. Dessas, apenas uma se
referia a direitos de segunda geração, mais especificamente a
direitos sexuais, que por sua natureza suscitam certa confusão
entre os estudiosos dos direitos humanos sobre a qual categoria
pertencem. De qualquer maneira, tem-se a ideia de que não há
questões sociais pendentes no Brasil ou que esse tema não se
inclui na mesma agenda dos direitos humanos.
Nenhuma das matérias tratava de conceituar ou explicar
algo referente a direitos humanos. O esclarecimento de seu público seria esperado de um veículo de comunicação que realmente fosse engajado e livre, mesmo que o fizesse em linhas
gerais.
De positivo pelo menos a inexistência de matérias que tratem os direitos humanos como direito de bandido e a esmagadora quantidade de reportagens que, com alguma concessão
conceitual, abordam positivamente os direitos humanos.
As duas únicas matérias divulgadas pelo Jornal Nacional e
que tratavam expressamente sobre a violação de direitos sociais
davam conta do mesmo assunto, sendo publicadas uma no começo e outra no fim da semana. O detalhe importante é que em
ambas a transcrição do conteúdo exibido no telejornal não
passou de… 5 linhas.
Outra reportagem dá conta da participação do ex-Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, em um congresso organizado por
entidades representativas da empresas de publicidade. O termo
“direitos humanos” é citado em função de ser um dos assuntos
tratados por Annan em seu discurso, relacionado com democracia e liberdade de expressão. Porém, foram ouvidos também um
dos organizadores do evento, o presidente do CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, composto
por representantes dos anunciantes, agências e veículos de comunicação para regulamentar a prática publicitária no Brasil – e
o diretor-geral da Globo. Entre as falas, havia uma crítica ao que
um dos entrevistados chamou de “movimento” que visa impor
restrições à propaganda no Brasil, com a intenção de resolver
problemas graves da população. Outro ressaltava que a democracia e a liberdade de expressão (e, indiretamente, os direitos
humanos) só se efetivam se existir “liberdade de expressão comercial”, segundo um dos entrevistados, para que os cidadãos
tenham acesso a informações sobre os produtos e serviços.
Ora, a publicidade serve desde o primeiro momento à reprodução do capital, o que fica mais evidente quando os entrevistados
falam em “liberdade de expressão comercial”. Bem vistas as coisas, liberdade de expressão comercial significa liberdade para
as corporações utilizarem todos os artifícios simbólicos para es-
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timular o consumo pela população, que, quando aliada à falta de
qualquer controle social ou estatal sobre a propaganda (a não
ser da própria classe publicitária), compromete – ao contrário da
ideia transmitida na reportagem – a democracia e os direitos humanos. Não se pode esquecer também que quem fala da importância da dita liberdade de expressão comercial, num contexto
em que há a referência aos direitos humanos é o representante
de uma das empresas de mídia que mais apoiaram a ditadura
militar.
O Diário Gaúcho
No caso do Diário Gaúcho, a pesquisa foi realizada na sede
da RBS, em Porto Alegre, onde há um setor de arquivo das mídias
impressas do grupo e cuja pesquisa conta com ferramentas eletrônicas extremamente ágeis.
Partindo-se do que os dados quantitativos revelam para
além dos números que os expressam, há importantes aspectos
que não podem deixar de ser discutidos. Um deles diz respeito à
superficialidade com que o tema dos direitos humanos é tratado.
Entre as 14 matérias analisadas, a metade não consulta fonte alguma a respeito do assunto e 12 falam em direitos humanos de
forma acessória – quase irrelevante para o fato principal relatado
– ou contextual. Corrobora essa constatação a excessiva quantidade de textos que, a despeito de trazerem referência ao termo
“direitos humanos”, fazem-no de uma maneira vaga, não especificam de que direitos estão falando, dificultando à pessoa que lê
o jornal relacioná-los a suas possibilidades de cidadania. Ao
todo foram nove matérias nessa condição. Entre elas, entretanto, uma aborda os direitos humanos de forma factual, ou seja,
um fato diretamente relacionado ao assunto é o foco central do
texto, tanto que o título era precisamente “Direitos Humanos”,
uma chamada para uma exposição de arte sobre a vida de João
Cândido e sua luta por direitos humanos.
Aliás, foram dois os textos que compuseram a divisão do
jornal que se pode chamar de Agenda Cultural, divulgando a
ocorrência de eventos relacionados a direitos humanos, estabelecendo entre estes e a esfera cultural stricto sensu uma ligação
importante.
Importa dizer que uma quantidade significativa de assuntos
pautou as matérias. Em 14 matérias, foram oito diferentes temas,
o que remete à ideia de que a questão dos direitos humanos
aparece em diversas seções do jornal e não só – como faria supor o próprio histórico da mídia brasileira – na parte policial. De
fato, ainda que não fosse objeto de análise, a prática da pesquisa permitiu constatar que a ocorrência da expressão “direitos
humanos” se deu em divisões do jornal tão variadas quanto os
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assuntos tratados: colunas, agenda cultural, espaço comunitário, notícias nacionais e internacionais, seção policial e esporte.
Em outro ponto, novamente, a exemplo do outro veículo de
comunicação analisado, se vislumbra uma luz mais intensa sobre o Estado como agressor dos direitos humanos e supostamente nocivo à sociedade. Nas sete situações em que se pode
determinar atores presentes nos textos como violadores, em todos esse papel ficou a cargo do Estado, nacional e estrangeiro.
Dada a proposta do jornal de enfatizar o espaço local, no
caso a Grande Porto Alegre, não é surpresa ter-se encontrado
metade das matérias dispostas nesse contexto espacial. Tanto é
assim que das, em média, 30 páginas do periódico apenas uma,
a n.º 2, se refere a notícias fora do contexto metropolitano que
muito raramente são ligadas à realidade local. Além disso, no
que se refere à forma, essas matérias são resumidas em uma ou
duas frases, como pequenas notas, sem que o leitor tenha a mínima condição de apreender o encadeamento de fatos que levem à situação relatada ou o que dela poderá sobrevir. O leitor
não consegue assim construir a história dos acontecimentos ou
ligá-los entre si, já que o jornal metaforicamente se configura em
uma colcha de pequenos retalhos – por vezes, analisando os
textos per se, em um exercício de isolamento das notícias de
suas relações de causa e efeito para objetivamente colher os dados quali-quantitativos que dão sustentação a essas ponderações. A falta de informações relevantes a essa pesquisa fez com
que algumas categorias tivessem que ser subentendidas a partir
do contexto explícito na redação das matérias.
Dessa maneira, as notícias estaduais, nacionais e, principalmente, as internacionais parecem vazias de importância para
quem lê o jornal e vive seu cotidiano na cidade, o espaço local.
Forja-se, assim, pelo desequilíbrio entre a abordagem do local e
do global, um desinteresse em relação a este, que tem um peso
imensurável na construção daquele. O quase isolamento entre o
ambiente local e o que acontece no resto do país e do mundo fazem com que a compreensão dos leitores seja falsa, limitando a
ação política dos cidadãos, que não se sentem sujeitos das
questões estruturantes de sua realidade.
Também no Diário Gaúcho se percebe, com um pouco
mais de agudeza de visão, senão uma defesa, uma proteção ao
interesses do capital. Justifica-se essa assertiva pelo fato de que
nas escassas três matérias que tratam sobre direitos de segunda
geração a referência se dá sobre o direito à educação, o direito à
saúde e o direito ao lazer, que, embora sejam essencialmente
anticapitalistas, são responsabilidade primária do Estado. Os direitos diretamente vinculados ao capital e que dão corpo aos direitos de segunda geração se relacionam ao trabalho e sobre
eles não há menção alguma. Vejamos: segundo dados do Dieese,
a região metropolitana de Porto Alegre tinha, em abril de 2008,
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uma taxa de desemprego de 12%; entretanto, ao menos nas matérias analisadas, o principal jornal com foco local não relaciona
o desemprego à violação dos direitos humanos.
Ilustrativa, nesse sentido, é a matéria que aborda a abertura
de inquérito pela Promotoria de Justiça para apurar as circunstâncias dos inúmeros acidentes envolvendo idosos quando utilizavam o transporte coletivo de Porto Alegre. A equipe de
reportagem ouviu representantes do Conselho Municipal do Idoso, que procurou o Ministério Público para pedir providências;
do próprio Ministério Público e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), autarquia municipal que responde pela
fiscalização e gestão do trânsito na capital e fonte importante a
ser consultada, tendo em vista que o transporte coletivo é uma
concessão pública dada a empresas que prestam o serviço em
nome do poder estatal. Isso, porém, não exime as empresas
concessionárias que, nesse caso, deveriam também prestar esclarecimentos sobre sua parcela de responsabilidade sobre a situação a ser remediada. O setor privado é, assim, “poupado” da
exposição pública.
Obviamente, é sobre o Estado que se assentam as maiores
expectativas em relação ao respeito, promoção e proteção dos
direitos humanos. Não se pode, no entanto, deixar de submeter
o capital, que hoje tem papel preponderante na organização das
sociedades e do comportamento dos indivíduos e grupos, ao julgamento de suas responsabilidades, haja vista também ser ele
um dos principais protagonistas do atual quadro de problemas
sociais.
Por outro lado, é importante salientar que em nenhum momento se observou a ocorrência da expressão ou mesmo da ideia
de que os direitos humanos servem a bandidos.
Considerações finais
Com base neste estudo, a relação entre mídia e direitos humanos indiscutivelmente tem avançado no sentido de uma atenção mais séria ao tema, como pauta jornalística.
Já não se fala tão vulgarmente em direitos humanos como
direitos de bandido, prática até bem pouco tempo corrente entre
os meios de comunicação nacionais. Também começam muito
lentamente a ser esboçadas certas ligações entre temas relativamente próximos à realidade da população e aos direitos humanos, embora geralmente de forma indireta.
Diante de um quadro histórico recente em que a mídia nacional, sempre em conchavo com os interesses das grandes potências mundiais, trazia a ideia dos direitos humanos vinculada à
subversão ou à defesa de bandidos, tem-se que a situação atual
é um tanto melhor – a evolução é visível. No entanto, há concretamente muito a melhorar.
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Entre as carências da cobertura dos veículos analisados,
tendo-os como projeção genérica da mídia nacional – representativa da mídia mundial, em certo sentido –, está o baixo número
de matérias em que a questão dos direitos humanos é tratada.
Senão, vejamos: na presente pesquisa, foram analisadas as matérias publicadas no Jornal Nacional e no jornal Diário Gaúcho
nas segundas-feiras e sábados de 2008. Este ano teve 53 semanas, o que equivale a 106 edições pesquisadas em cada veículo.
Entretanto, foram encontradas 13 matérias no telejornal e 17
(posteriormente excluindo-se três) textos no periódico impresso:
apenas 30 matérias em 212 edições. Em cada edição, os noticiosos veiculam uma grande quantidade de matérias – que, para
fins de suposição, digamos que sejam cerca de 20 a cada dia
(no caso do jornal impresso evidentemente esse número é muito
maior) – tem-se um universo de mais de 4200 notícias e apenas
30 textos que tratavam de direitos humanos de forma explícita.
Por essas e outras razões, a mídia, como instrumento de
disseminação de valores e conceitos, deixa muito a desejar. Já
em 1978, a “Declaração sobre os princípios fundamentais relativos à contribuição dos meios de comunicação de massa para o
fortalecimento da Paz e da compreensão internacional para a
promoção dos Direitos Humanos e a luta contra o racismo, o
apartheid e o incitamento à guerra”, proclamada na 20.ª Conferência Geral da UNESCO, chamava a atenção para a relevância
da mídia na educação dos jovens e promoção dos direitos humanos. Da mesma forma, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, produzido pelo Comitê Nacional responsável
pela elaboração das políticas públicas brasileiras nessa área, coloca os meios de comunicação como agentes fundamentais
para a reversão do quadro de violações originado em boa parte
pelo desconhecimento da população sobre o que são os direitos
humanos.
O modo verticalizado de fazer jornalismo entre os veículos
de comunicação analisados acaba limitando seu poder de se
auto-compensarem, já que um erro de forma ou conteúdo cometido em uma abordagem tende a ser repetido em outra. O jornal impresso bebe na fonte do telejornalismo e um não corrige
as falhas do outro. Não há autocrítica e tampouco participação
consciente da sociedade na gestão da informação.
A partir do estudo apresentado nessas páginas é possível
verificar que, em suas coberturas jornalísticas sobre direitos humanos, a parcela da mídia analisada:
a) desonera o capital de responsabilidade sobre o quadro
de violações aos direitos humanos e injustiça social, atendendo
a seus interesses, como componente do próprio capital e como
seu representante ideológico;
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b) esvazia a importância do Estado como detentor da potência de provedor de condições materiais e organizacionais
para resolução dos problemas sociais, reduzindo assim seu papel como regulador da sociedade, no seio da qual a economia e
o fluxo do capital, do qual a própria mídia faz parte, devem ser
altamente desregulamentados;
c) atribui a si própria uma intocabilidade disfarçada de ideal
de liberdade, construída conforme seus anseios, dramatizando
qualquer tentativa de controle social como se censura fosse, trazendo à baila a defesa dos direitos humanos (leia-se liberdade) e
da democracia como seu objetivo prioritário;
d) não colabora para a efetivação da cidadania pela ação
política da população, incutindo-lhe conformismo e alienação
pela banalização dos problemas e pela desorientação sobre os
nexos existentes entre os fatos que se dão local e globalmente.
Fundamentando-se nestas constatações e nos levantamentos bibliográficos elaborados – e obviamente ressalvados
os limites desta pesquisa –, parece cabível enumerar algumas
ações que deveriam pautar o fazer comunicação no Brasil e no
mundo:
a) divulgar os direitos humanos, destacando as ações que
lhe favorecem e não sensacionalizá-los, dramatizando suas violações, ou seja, dar-lhes um enfoque sério;
b) disseminar valores que se refiram à efetiva igualdade étnica e cultural e lembrar da existência de desigualdades sociais
e materiais, agindo por sua superação;
c) atuar na educação em direitos humanos, explicando,
conceituando e ligando sua evolução às lutas históricas da sociedade, mesmo em momentos em que as condições políticas
eram desfavoráveis à mobilização social;
d) conceber os direitos humanos como indivisíveis, enfatizando que direitos civis e políticos não se realizam sem direitos
sociais;
e) superar os reducionismos que envolvem a questão;
f) denunciar de forma responsável as violações;
g) exaltar ações que contribuam para o desenvolvimento
da cidadania e superação das injustiças sociais;
h) fomentar o protagonismo político;
i) continuar a fiscalizar o Estado, mas apurar e imputar responsabilidades a outras esferas da sociedade, como o setor
privado.
Enquanto os veículos de comunicação não se comprometerem com a mudança da situação de não efetivação e violações
dos direitos humanos por parte do Estado, mas também do capital e de outros atores sociais, não se terá de fato uma mídia que
se poderá dizer socialmente responsável.
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