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RESUMO

Este  artigo  pretende  analisar  o  discurso  do   terceiro  Programa  Nacional  de  Direitos 
Humanos3 referente a diretriz 22 que estabelece objetivos e ações programáticas visando “à 
garantia  do  direito  à  comunicação  democrática  e  ao  acesso  à  informação  para  a 
consolidação de uma cultura em Direitos Humanos.” A  análise será realizada à luz das 
reflexões  de  Michel  Foucault  sobre  segurança  e  liberdade  no  Estado  liberal,  presentes 
sobretudo  no  curso  “Nascimento  da  Biopolítica”4,  e  a  ordem  do  discurso.  Como 
fundamentação teórica também serão utilizados autores que vêm pesquisando as relações 
entre Estado, políticas públicas e direito à comunicação na América Latina, como Dênis de 
Moraes e Venício Lima.
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INTRODUÇÃO

Na primeira década do século XXI a América Latina iniciou, através de um grupo 

de Países – Argentina, Venezuela, Bolívia, Equador, Paraguai e Brasil – uma série de ações 

visando  à  garantia  e  à  efetivação  do  direito  humano  à  comunicação  nesta  parte  do 

continente. De políticas públicas a novos marcos regulatórios, esses governos, com apoio de 

organizações não governamentais e movimentos sociais dos mais diversos5, mas também 

1 Trabalho apresentado ao DT 8 – Estudos Interdisciplinares:  GP Comunicação, Mídias e Liberdade de 
Expressão. XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação.
2 Professora do curso de Comunicação Social da UFRN. Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação da 
UFPE.  Pesquisadora  do  Núcleo  de  Estudos  Comunicação  e  Direitos  Humanos  –  NECDH/UFPE. 
(aline.lucena@gmail.com).
3 Decreto Presidencial nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, atualizado pelo Decreto nº 7.177 , de 12 de maio de 2010, 
que institui, através da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Terceiro Programa Nacional de 
Direitos Humanos. A diretriz 22 do PNDH-3 estabelece objetivos e ações programáticas referentes à “Garantia do direito à 
comunicação democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura em Direitos Humanos.”
4 Curso ministrado por Michel Foucault no Collège de France (1978-1979).
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acusados pelas grupos midiáticos privados6 e por organismos internacionais7 de censores da 

liberdade  de  expressão,  vem  tentando  redesenhar  outros  caminhos  em  busca  de  uma 

comunicação verdadeiramente democratizada. 

A história dos sistemas de comunicação, sobretudo da radiodifusão na América Latina, 

confunde-se com a de todas  as  desigualdades,  enraizadas  pelas  seculares  violações  dos 

direitos  humanos  civis,  políticos,  econômicos,  sociais,  culturais  e  ambientais.  Grupos 

empresariais, concessionários de rádio e TV, donos de jornais,  revistas, sites na internet, 

TV  a  cabo,  dirigidos  por  algumas  famílias,  concentram  e  unilateralizam o  fluxo  de 

informações, dominam a audiência e dispõem quase da totalidade dos recursos oriundos da 

publicidade.8

O movimento  desses  governos  acontecem comumente  uma série  de lutas  Globais  e 

Regionais, que recrudescem na contemporaneidade, mas existiam desde a segunda metade 

do século passado, defendendo transformações radicais nos Estados democráticos de direito 

liberais, cenários de implantação das políticas neoliberais do Estado social mínimo e da 

liberdade absoluta do mercado. Espaços como o da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco), da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

do Fórum Social Mundial, do Fórum Social das Américas, com maior ou menor ênfase, tem 

assumido posturas críticas em relação ao modelo comunicacional de massa desenvolvido no 

mundo: não dialógico, unilateral, tecnicista, violador dos direitos humanos, concentrador e 

meramente comercial.

Um dos principais marcos das lutas aconteceu em 1969, quando o francês Jean D

´Arcy (UNESCO, 1984, p. 290-291 ) registrou, em um trabalho intitulado  Les Droits de 

5 O  IV  Fórum  das  Américas  (encontro  de  organizações  não  governamentais  e  movimentos  sociais  do  continente 
americano), em agosto de 2010, propõe  medidas a serem tomadas pelos governos para a efetivação da comunicação como 
direito de todas as pessoas e coletividades. Disponível em:
http://www.movimientos.org/foro_comunicacion/democratizar2010/.

6 O grupo El Clarín, da Argentina entrou com medidas judiciais contra a Lei de los Medios (impede a formação de 
monopólios e oligopólios comunicacionais); O grupo RCTV, da Venezuela, processa o governo pela não renovação da 
concessão do seu canal de TV aberto; A ABERT, Associação Brasileira  de Empresas de Rádio e TV; a ANJ, Associação 
Nacional de Jornais e ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas não participaram da I Conferência Nacional de 
Comunicação, em 2009, e conseguiram um recuo do governo federal em relação ao texto da diretriz 22 do PNDH-3, que 
previa punição para meios de comunicação que violassem direitos humanos.
7 Nos dois últimos relatórios sobre liberdade de expressão na América Latina, a Relatoria Espacial sobre Liberdade de 
Expressão,  ligada  a  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  condena  medidas  governamentais  que  possam 
imprimir algum tipo de limitação a atuação dos meios de comunicação, sobretudo a imprensa.(OEA, 2009)
8 Famílias  que controlam parte  expressiva  dos meios  de comunicação na América  Latina,  60% do faturamento  dos 
mercados  e  das  audiências:  Marinho,  Civita,  Frias,  Mesquita,  Sirotsky,  Saad  e  Sarney  (Brasil); Cisneros  e  Zuloaga 
(Venezuela); Noble, Saguier,  Mitre, Fontevecchia e Vigil  (Argentina); Slim e Azcárrega (México); Edwards,  Claro e 
Mosciatti (Chile); Rivero, Monastérios, Daher e Carrasco (Bolívia); Ardila Lulle e Santos (Colômbia).  (MORAES, 2009, 
p. 99-126). O caso brasileiro: “Para se ter uma ideia, as cinco principais redes de TV controlam 65% das emissoras (284 
emissoras), são responsáveis por 82,5% da audiência nacional, e controlam 99,1% das verbas publicitárias. A Globo, 
sozinha, tem 44,3% da audiência e 73,5% das verbas publicitárias. Isso tudo apesar da explícita vedação ao monopólio dos 
meios de comunicação presente em nossa Carta Magna.”( BARBOSA, RIBEIRO, 2010).
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L’homme à Communiquer (Os Direitos do Homem à Comunicar), a premência de um novo 

direito  humano  na  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  (1948).  Ele  chamava 

atenção  para  a  necessidade  da  criação  do  direito  à  comunicação,  por  entender  que  a 

fundamentação,  até  então,  nos  documentos  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU), 

tocante  à  comunicação,  não  mais  contemplava  a  amplitude  desse direito  e  do  próprio 

conceito de comunicar. Os argumentos construídos por D´Arcy fomentaram uma série de 

debates na Unesco, sobretudo em relação a criação de novos marcos regulatórios para a 

comunicação,  posto  que  os  vigentes  não  mais  atendiam  às  demandas  dos  avanços  da 

indústria midiática de massa. 

0 Por  ocasião  da  realização  das  edições  da  Cúpula  Mundial  da  Sociedade  da 

Informação9, a discussão internacional sobre o Direito Humano à Comunicação volta como 

pauta  política,  após  décadas  de  silêncio  na  ONU.  Sob  a  égide  de  uma  campanha 

internacional intitulada CRIS10 – Communication Rights in the Information Society (Direito 

à Comunicação na Sociedade da Informação), objetiva-se criar um Projeto de Governança 

Global do Direito à Comunicação. O cenário é de consolidação do capital imaterial como 

fim absoluto das globalizações econômica, política e cultural. 

O  discurso  da  comunicação  como  direito  humano,  fundamental,  inalienável, 

interdependente e indivisível  dos demais  direitos  humanos,  ganha capilaridade nas mais 

diversas lutas sociais e torna-se bandeira política, entre outras, da AMARC – Associação 

Mundial  de  Rádios  Comunitárias,  da  WACC  -  World  Association  for  Christian 

Communication11, da Artigo XIX12, do Fórum Social Mundial, do Fórum Brasileiro pela 

Democratização  da  Comunicação-FNDC,  do  Coletivo  Brasileiro  de  Comunicação-

Intervozes, da Abraço- Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, do Conselho Federal 

de  Psicologia  (Brasil),  e  do IV Fórum Social  das  Américas.  A comunidade  acadêmica 

nacional e internacional também vem contribuindo com as discussões sobre a relação da 

comunicação com os direitos humanos, a exemplo das iniciativas da Cátedra Unesco, que 

9 A primeira edição da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação aconteceu em 2003, em Genebra, e a segunda edição 
em 2005, em Túnis.
10 A Campanha CRIS foi lançada em novembro de 2001 pela Plataforma para os Direitos de Comunicar, formada por um 
grupo ‘guarda-chuva' de ONGs internacionais, ativistas em mídia e comunicação, em resposta à Cúpula Mundial da 
Sociedade da Informação (http://ww.itu.int/wsis).
11 A WACC - World Association for Christian Communication (Associação Mundial para a Comunicação Cristã), é uma 
organização  internacional  que  promove  a  comunicação  como fator  de transformação  social.  Exerceu  a secretaria  da 
campanha CRIS e realiza um projeto global de monitoramento da mídia desde 1995. ( http://www.wacc.org.uk ).
12 A ARTIGO 19 é uma ONG de direitos humanos que desenvolve ações  voltadas à promoção e defesa da liberdade de  
expressão e do acesso à informação. Atualmente executa seu trabalho em cinco programas regionais - África, América 
Latina,  Ásia e Europa - e um programa jurídico.  Tem sede em Londres,  no Reino Unido,  e escritórios regionais em 
Bangladesh, no Brasil, México, Nepal, Quênia e Senegal.
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realiza  anualmente  a  Conferência  de Mídia  Cidadã e  da  Internacional  Association  for  

Media  and  Communication  Research-IAMCR13 ,  organizadora  da  última  Conferência 

Internacional de Comunicação, com o tema “comunicação e direitos humanos”. O terceiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos nasce na esteira desse momento histórico para a 

comunicação no Brasil e na América Latina: quando liberdade de opinião, expressão, de 

imprensa e direito à informação não mais contemplam, em uma sociedade midiatizada, os 

direitos de todas as pessoas a se comunicarem. 

Surge outro discurso, fora da ordem estabelecida até então? E aqui será levantada a 

mesma hipótese de Foucault (2006, p. 8-9): 

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo  controlada,  selecionada,  organizada  e  redistribuída  por  certo 
número de procedimentos  que têm por função conjurar  seus  poderes  e 
perigos,  dominar  seu  acontecimento  aleatório,  esquivar  sua  pesada  e 
temível materialidade.

É também fundamental na reflexão considerar que todas as questões colocadas por 

Foucault, no que concerne aos “procedimentos de exclusão”, são construídas, reforçadas e 

sedimentadas a partir de condições materiais de produção e circulação ou não dos discursos. 

Portanto, seria fundamental aprofundar o debate científico e político sobre a relação dos 

modelos  de  desenvolvimento  da  comunicação  empreendidos  na  modernidade  e  as 

possibilidades emancipatórias e/ou repressoras para a humanidade.

A  pauta  em questão  continua  a  ser  a  busca  por  respostas  a  pergunta  feita  por 

Wolton:  “Como  salvar  a  dimensão  humanista da  comunicação,  quando  triunfa  sua 

dimensão instrumental? (2004, p. 28, grifo do autor) ademais como fomentar a criação de 

um novo paradigma para a comunicação com base numa unidade dialética entre essas duas 

dimensões? Wolton, em uma assertiva provocadora diz que “a comunicação é também uma 

das  frágeis  aquisições  do  movimento  de  emancipação,  uma  vez  que  o  seu  progresso 

caminha junto com o combate pela liberdade, pelos Direitos Humanos e pela democracia” 

(2004, p.27).

E ainda dialogando com Foucault, entendendo o discurso como materialidade dos 

processos comunicacionais, compactua-se com a ideia de um processo, histórico, político, 

social,  cultural  e  ideológico,  mas  que  é  atravessado  por  algo  em comum:  o  temor  da 

comunicação  como  direito  inalienável  da  pessoa  humana,  sobretudo  num  cenário  de 

conglomerados transnacionais de mídia.

13 Associação Internacional de Pesquisa sobre Meios de Comunicação. A Conferência Internacional sobre Direitos 
Humanos e Comunicação aconteceu em 2009, no México.
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Mas,  se  dizer  a  palavra  verdadeira,  que  é  trabalho,  que  é  práxis,  é 
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, 
mas  direito  de  todos os  homens.  Precisamente  por  isto,  ninguém pode 
dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dize-la para os outros, num ato de 
prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais. (FREIRE, 1987, p.78, 
grifo do autor) 

Então, é razoável afirmar que a ordem do discurso das mídias, no marco dos Estados 

democráticos de direito das sociedades liberais capitalistas, vem interditando, segregando e 

impondo  uma  vontade  de  verdade?  E  que  esta  verdade  torna  a  vontade  de  verdade 

intransparente? Esta ordem do discurso contribui, de forma contundente, com a destruição 

do potencial emancipatório da comunicação via meios de massa? É possível nos marcos do 

neoliberalismo,  da  democracia  indireta  garantir  e  efetivar  a  comunicação  como  direito 

humano?  Qual  o  discurso  da  comunicação  no  terceiro  Programa  Nacional  de  Direitos 

Humanos?

LIBERDADE E SEGURANÇA NOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS DE DIREITOS 

LIBERAIS

Se  utilizo  a  palavra  ‘liberal’,  é,  principalmente,  porque  essa  prática 
governamental que está se estabelecendo não se contenta em respeitar esta 
ou  aquela  liberdade,  garantir  esta  ou  aquela  liberdade.  Mais 
profundamente,  ela  é  consumidora  de  liberdade.  É  consumidora  de 
liberdade  na  medida  em que  só  pode  funcionar  se  existe  efetivamente 
certo número de liberdades: liberdade do mercado, liberdade do vendedor 
e do comprador,  livre exercício do direito de propriedade, liberdade de 
discussão,  eventualmente  liberdade  de  expressão,  etc.  A  nova  razão 
governamental necessita portanto de liberdade, a nova arte governamental 
consome liberdade. Consome liberdade, ou seja, é obrigada a produzí-la. 
A nova arte governamental  vai  se apresentar portanto como gestora da 
liberdade, não no sentido do imperativo ‘seja livre’,  com a contradição 
imediata  que  esse  imperativo  pode  trazer.  Não  é  o  ‘seja  livre’  que  o 
liberalismo formula. O liberalismo formula simplesmente o seguinte: vou 
produzir o necessário para tornar você livre. Vou fazer de tal modo que 
você tenha a liberdade de ser livre. (FOUCAULT, 2008, p. 86-87)

Foucault  está  falando  do  nascimento  do  liberalismo  nas  sociedades  modernas 

ocidentais,  apontando  a  sua  mais  escancarada  contradição  -  recrudescida  na 

contemporaneidade,  em  crise,  mas  presente:  produção  e  consumo  de  liberdade  versus 

controle, gestão da liberdade. Condições de ser livre e até que ponto pode-se ser livre sem 

ameaçar  a  própria  liberdade,  ou  melhor  o  consumo  da  mesma  pelo  próprio  sistema. 

Portanto o liberalismo não seria tanto o “seja livre”, mas a “gestão e a organização das 

condições graças as quais podemos ser livres, [...] se instaura no cerne dessa prática liberal, 

uma relação problemática, [...] entre a produção de liberdade e aquilo que, produzindo-a, 

pode vir a limitá-la e a destruí-la” (FOUCAULT, 2008, p. 87). E prossegue:
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O liberalismo,  no  sentido  em que  eu  o  entendo,  esse  liberalismo  que 
podemos caracterizar como a nova arte de governar formada no século 
XVIII, implica em seu cerne uma relação de produção/destruição [com a]* 
liberdade [...]**. É necessário, de um lado, produzir a liberdade, mas esse 
gesto  mesmo  implica  que,  de  outro  lado,  se  estabeleceçam limitações, 
controles, coerções, obrigações apoiadas em ameças, etc.

A produção da liberdade no Estado liberal tem um custo, não é algo simplesmente 

dado, algo pronto para ser usufruido, ela necessita de um aparato para existir, para deixar-se 

consumir, sobretudo para não deixar-se destruir. E a demanda primordial da produção da 

liberdade é a organização do perigo, do risco, da ameaça, ou seja, o cálculo da segurança. 

Eis aí o duo do liberalismo no seu nascimento, que permanece sendo o duo do liberalismo 

na sua fase adulta, neoliberalismo,  nos Estados democráticos de direito.

A liberdade é algo que se fabrica a cada instante. O liberalismo não é o 
que aceita a liberdade. O liberalismo é o que se propõe fabricá-la a cada 
instante, suscitá-la e produzi-la com, bem entendido, [todo o conjunto]* 
de injunções, de problemas de custo que essa fabricação levanta. Qual vai 
ser então o princípio de cálculo desse custo de fabricação da liberdade? O 
princípio de cálculo é, evidentimente, o que se chama segurança. Ou seja, 
o  liberalismo,  a  arte  liberal  de  governar  vai  ser  obrigada a determinar 
exatamente  em que  medida  e  até  que  ponto  o  interesse  individual,  os 
diferentes  interesses  –  individuais  no  que  têm de  divergentes  uns  dos 
outros,  eventualmente  de  oposto  –  não  constituirão  um perigo  para  o 
interesse de todos. Problema de segurança: protegar os interesses coletivos 
contra  os  interesses  individuais.  Inversamente,  a  mesma  coisa:  será 
necessário proteger os interesses individuais contra tudo o que puder se 
revelar, em relação a eles,  como um abuso vindo do interesse coletivo. 
(FOUCAULT, 2008, p. 89)

Pode-se fazer a seguinte leitura: o discurso da liberdade de expressão, enquadrado 

na ordem do discurso liberal, é o direito garantido, formalmente do ponto de vista jurídico, 

e  a  liberdade  produzida  ao custo  de  muita  segurança.  O discurso do direito  humano  à 

comunicação, fora da ordem liberal, porque tende a defender uma liberdade sem limites e, 

portanto,  insegura,   destroi  a  liberdade  e  a  segurança  liberais.  Daí  a  provavél 

impossibilidade de discutir a garantia e a efetivação da comunicação como direito humano, 

ausentando-se da discussão sobre o atual modelo de Estado, sobre a atual arte de governar.

ANÁLISE DO DISCUSO DA COMUNICAÇÃO NO PNDH-3 : diretriz 22

O terceiro  Programa Nacional  de Direitos  Humanos  (PNDH-3) foi  resultado de um 

amplo processo de diálogo, compreendendo este como também uma experiência de disputa 

por hegemonia, entre o Estado e a sociedade civil, que culminou com a realização da 11º 
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Conferência Nacional de Direitos Humanos14.  A iniciativa pretendeu “gerar as bases para 

formulação de uma Política Nacional de Direitos Humanos como verdadeira política de 

Estado” (SEDH, 2010, p. 17). O caminho de construção dessa versão passou pela revisão 

dos dois programas anteriores15, incorporando e/ou modificando  objetivos e ações, além de 

acrescentar novas propostas, na tentativa de acompanhar as demandas  crescentes à garantia 

e  efetivação  dos  direitos  humanos  civis,  políticos,  sociais,  econômicos,  culturais  e 

ambientais  da  população  brasileira.  O  texto  também  inseriu  elementos  dos  tratados 

internacionais  mais  recentes  do  sistema  global  e  regional  de  Direitos  Humanos  - 

Oganização da Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

respectivamente.

Foram  aprovadas,  na  versão  final,  “seis  eixos  orientadores,  subdivididos  em  25 

diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas, que incorporam ou refletem 

os  7  eixos,  36  diretrizes  e  700  resoluções  aprovadas  na  11ª  Conferência  Nacional  de 

Direitos  Humanos”16 (SEDH,  2010,  p.17).  Os  seis  eixos  orientadores  são:  Interação 

Democrática  entre  Estado  e  Sociedade  Civil;  Desenvolvimento  e  Direitos  Humanos; 

Universalizar  Direitos  em um Contexto de Desigualdades;  Segurança Pública,  Acesso à 

Justiça  e  Combate  à  Violência;  Educação  e  Cultura  em  Direitos  Humanos;  Direito  à 

Memória e à Verdade. 

O PNDH-3 representa um verdadeiro roteiro para seguirmos consolidando 
os alicerces desse edifício democrático: diálogo permanente entre Estado e 
sociedade civil; transparência em todas as esferas de governo; primazia 
dos Direitos Humanos nas políticas internas e nas relações internacionais; 
caráter  laico  do  Estado;  fortalecimento  do  pacto  federativo; 
universalidade,  indivisibilidade  e  interdependência  dos  direitos  civis, 
políticos,  econômicos,  sociais,  culturais  e  ambientais;  opção clara  pelo 
desenvolvimento  sustentável;  respeito  à  diversidade;  combate  às 
desigualdades; erradicação da fome e da extrema pobreza. (SEDH, 2010, 
p. 11)

Não  obstante,  esta  terceira  versão  não  foi  bem  recebida  por  alguns  segmentos  da 

sociedade civil. As principais polêmicas geradas ficaram em torno da descriminalização do 

aborto, conflitos agrários,  comissão da verdade,  uso de símbolos  religiosos em  prédios 

14 “Realizaram-se 137 encontros prévios às etapas estaduais e distrital,  denominados Conferências  Livres,  Regionais, 
Territoriais,  Municipais ou Pré-Conferências.  Participaram ativamente  do processo cerca de 14 mil  pessoas, reunindo 
membros dos poderes públicos e representantes dos movimentos de mulheres, defensores dos direitos da criança e do 
adolescente,  pessoas  com  deficiência,  negros  e  quilombolas,  militantes  da  diversidade  sexual,  pessoas  idosas, 
ambientalistas, sem-terra, sem-teto, indígenas, comunidades de terreiro, ciganos, populações ribeirinhas, entre outros. 
15 O PNDH-1, de 1996; e o PNDH-2, de 2002.
16 “O Programa também inclui, como alicerce de sua construção, propostas aprovadas em cerca de 50 conferências 
nacionais temáticas realizadas desde 2003 sobre igualdade racial, direitos da mulher, segurança alimentar, cidades, meio 
ambiente, saúde, educação, juventude, cultura etc.” (SEDH, 2010,p. 17)
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públicos e da diretriz 2217 que trata “[...]à garantia do direito à comunicação democrática e 

ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura em Direitos Humanos” (SEDH, 

2010,  p.  164).   O  Movimento  Nacional  de  Direitos  Humanos,  espaço  político  não 

governamental  que congrega cerca de 400 entidades  filiadas18 fez,  em vários  Estados  e 

nacionalmente, manifestações de apoio ao Programa.

O PNDH  3  cumpre  uma  função  primordial  de  compilar  as  demandas 
sociais  diagnosticadas  por  milhares  de  brasileiros  em  encontros, 
conferências  livres,  territoriais,  municipais,  estaduais  e  nacionais  e  de 
sugerir,  propor ações que cumpram esses objetivos.  Torna-se,  portanto, 
equivocada a tese de que o programa foi construído dentro do governo 
federal. A afirmativa, além de ultrapassar o limite da deslealdade, atenta 
contra a sociedade civil, que juntamente com representantes municipais, 
estaduais e de 31 dos 37 ministérios, pautaram a elaboração do PNDH 3. 
(MNDH, 2012)

O discurso sobre a comunicação, representado especificamente na diretriz 22, faz parte 

do eixo orientador V – Educação e Cultura em Direitos Humanos (SEDH, 2010, p. 149). O 

governo federal, as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais que fizeram 

parte  do  processo  de  construto  do  PNDH-3  foram  acusados  de  censores,  de  estarem 

restaurando no país o Estado de exceção no campo da comunicação. Canais de televisão, 

rádios, Jornais e revistas que representam o setor privado no sistema comunicacional de 

massa  brasileiros  acusaram  parte  do  texto  de  discurso  facista,  contra  as  prerrogativas 

liberais de liberdade de expressão e direito à informação. 

[...]A  artilharia  contra  o  PNDH-3  e  os  processos  participativos  foi 
arquitetada pela Associação Nacional dos Jornais (ANJ) e pela Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que representam, 
junto com a Associação Nacional de Editoras de Revistas (Aner), toda a 
patota de empresários de mídia que se organizou para fuzilar o PNDH-3.
[...] Em pouco tempo, o governo atendeu ao terrorismo midiático da peça 
publicitária e cedeu à metralhadora giratória do jornalismo praticado por 
essas empresas, modificando pontos significativos relacionados à mídia no 
texto  do  PNDH-3.  Levantou  a  bandeira  branca  e,  numa  canetada, 
reescreveu sozinho o que foi construído por milhares de mãos em todo o 
Brasil,  e  que  estava  compilado  na  Diretriz  22.[...]".  (  BARBOSA, 
RIBEIRO, 2010).

17 “a presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ) – a mesma que comparou o papel da entidade ao da deusa 
mitológica Atenas-Minerva, de ética questionável (ver “Atenas, a ANJ e a liberdade”) – chamou o III PNDH de 
“excrescência” [cf. "Ações contra tentativa de cercear a imprensa", O Globo, 19/3/2010, pág. 10)” (LIMA, 2010, grifo do 
autor).
“Desde a publicação do Decreto 7.037/2009, que institucionalizou o PNDH-3, bispos católicos, militares, latifundiários e 
donos da mídia bombardeiam a sociedade com suas opiniões sobre as diretrizes que buscam a redução dos conflitos no 
campo, o respeito ao Estado laico e aos direitos da mulher, à memória e à verdade e a democratização das comunicações.  
Agem como uma tropa, colocando os meios de comunicação na linha de frente da artilharia daquilo que consideraram uma 
"obsessão totalitária", como observou um dos articulistas da revista Veja. (BARBOSA, RIBEIRO, 2010).
18 Mais informações em: http://www.mndh.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=29
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O Programa, já no título, incorpora o discurso ampliado do direito à comunicação 

em detrimento  do  discurso  restrito  da  liberdade  de  expressão  presentes  nos  Programas 

anteriores.  O  PNDH-1  refere-se  à  “Proteção  do  direito  à  liberdade  -   Liberdade  de 

Expressão e Classificação Indicativa”; e o PNDH-2 à “Garantia do Direito à Liberdade, 

Opinião e Expressão” (SEDH, 2010, p. 192-209). Contudo, quando analisamos os objetivos 

e  ações  programáticas  identificamos  uma  contradição  em relação  ao  título,  bem como 

menos avanços em relação aos textos anteriores, estes bem mais diretos no que concerne ao 

controle social e punição de meios de comunicação violadores dos direitos humanos. 

GARANTIA  DO  DIREITO  À COMUNICAÇÃO  DEMOCRÁTICA  E 
AO ACESSO À INFORMAÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA 
CULTURA EM DIREITOS HUMANOS.
Objetivo Estratégico I:
Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de comunicação e o 
cumprimento de seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos.
Ações Programáticas:
a)  Propor  a  criação  de  marco  legal  regulamentando  o  art.  221  da 
Constituição, estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos serviços 
de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autorizados, 
como  condição  para  sua  outorga  e  renovação,  prevendo  penalidades 
administrativas  como  advertência,  multa,  suspensão  da  programação  e 
cassação, de acordo com a gravidade das violações praticadas. 
a) Propor a criação de marco legal, nos termos do art. 221 da Constituição, 
estabelecendo  o  respeito  aos  Direitos  Humanos  nos  serviços  de 
radiodifusão  (rádio  e  televisão)  concedidos,  permitidos  ou  autorizados. 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010)

b) Promover o diálogo com o Ministério Público para proposição de ações 
objetivando a suspensão de programação e publicidade atentatórias aos 
Direitos Humanos. 
c)  Suspender  patrocínio  e  publicidade  oficial  em meios  que  veiculam 
programações atentatórias aos Direitos Humanos.
d) Elaborar critérios de acompanhamento editorial a fim de criar um 
ranking nacional de veículos de comunicação comprometidos com os 
princípios de Direitos Humanos, assim como os que cometem violações.
 (Revogada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010)
e)  Desenvolver  programas  de  formação  nos  meios  de  comunicação 
públicos como instrumento  de informação e  transparência das  políticas 
públicas, de inclusão digital e de acessibilidade.
f)  Avançar  na  regularização  das  rádios  comunitárias  e  promover 
incentivos  para  que  se  afirmem  como  instrumentos  permanentes  de 
diálogo com as comunidades locais.
g) Promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso de pessoas 
com  deficiência  sensorial  à  programação  em  todos  os  meios  de 
comunicação  e  informação,  em  conformidade  com  o  Decreto  nº 
5.296/2004, bem como acesso a novos sistemas e tecnologias, incluindo 
internet.
Objetivo Estratégico II:
Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação.
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Ações Programáticas:
a) Promover parcerias com entidades associativas de mídia, profissionais 
de  comunicação,  entidades  sindicais  e  populares  para  a  produção  e 
divulgação de materiais sobre Direitos Humanos.
 b)  Incentivar  pesquisas  regulares  que  possam  identificar  formas, 
circunstâncias  e  características  de  violações  dos  Direitos  Humanos  na 
mídia.
 c) Incentivar a produção de filmes,  vídeos,  áudios e similares,  voltada 
para a educação em Direitos Humanos e que reconstrua a história recente 
do  autoritarismo  no  Brasil,  bem  como  as  iniciativas  populares  de 
organização e de resistência. (SEDH, 2010, p. 164-167, grifo do autor)

A preocupação central do objetivo I e II, bem como de suas ações programáticas não 

é garantir o direito humano à comunicação, entendendo este como um novo direito humano, 

cuja efetivação implica ações visando à desestruturação de monopólios  e oligopólios de 

mídias, à complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal, a transparência e 

a participação da sociedade civil no processo de outorgas de concessões de rádio e TV, 

universalização das tecnologias de informação, enfim medidas à democratização dos meios 

de produção e difusão de informação e conhecimento.

O  discurso  da  comunicação  no  PNDH-3  permanece,  como  nos  anteriores 

fortalecendo  a  dimensão  tecnicista  e  instrumental  da  comunicação  via  tecnologias,  em 

detrimento de sua dimensão política, social e cultural. A preocupação, necessária, mas não 

suficiente,  concentra-se em viabilizar,  através das mídias massivas a construção de uma 

cultura em direitos humanos no Brasil, potencializar a vocação educacional das mídias em 

prol do respeito aos direitos humanos. Mas, em parte estão apontados caminhos à efetivação 

de  uma  comunicação  com  base  no  diálogo,  na  práxis,  na  política,  na  presença  do 

controverso,  no aparecimento  dos diversos discursos,  de outras  vontades  de verdade.  A 

parte mais voltada para este objetivo é quando toca-se nas rádios comunitárias: “Avançar na 

regularização das rádios comunitárias e promover incentivos para que se afirmem como 

instrumentos permanentes de diálogo com as comunidades locais”.

No campo do controle social, expressão que não aparece na diretriz 22, o que existia 

de possibilidade de responsabilizar as mídias por conta de possíveis violações de direitos 

humanos foi modificada ou simplesmente revogada – objetivo I, ações programáticas “a” e 

“d”. O mais interessante é verificar que os programas anteriores falam explicitamente de 

controle social, do direito de resposta, de punição aos veículos violadores e estão aí, sem 

modificações e então sem polêmica, por parte da mídia.

PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – 1
[...] 
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Proteção do direito à liberdade
Liberdade de Expressão e Classificação Indicativa
[...] 
57.Promover o mapeamento dos programas radiofônicos e televisivos que 
estimulem  a  apologia  do  crime,  da  violência,  da  tortura,  das 
discriminações, do racismo, da ação de grupos de extermínio, de grupos 
paramilitares e da pena de morte, com vistas a  identificar responsáveis e 
adotar as medidas legais pertinentes. (SEDH, 2010, p. 192, grifo nosso)

PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – 2
[...]
Garantia do Direito à Liberdade, Opinião e Expressão
[...]
100. Promover o mapeamento dos programas radiofônicos e televisivos 
que estimulem a apologia do crime,  a violência, a tortura,  o racismo e 
outras formas de discriminação, a ação de grupos de extermínio e a pena 
de  morte,  com vistas  a  identificar  responsáveis  e  a  adotar  as  medidas 
legais pertinentes.
101. Apoiar a instalação, no âmbito do Poder Legislativo, do Conselho de 
Comunicação Social, com o objetivo de garantir o controle democrático 
das  concessões  de rádio e  televisão,  regulamentar  o  uso dos  meios  de 
comunicação social e coibir práticas contrárias aos direitos humanos.
102.  Garantir  a  possibilidade  de  fiscalização  da  programação  das 
emissoras de rádio e televisão, com vistas a assegurar o controle social 
sobre os meios de comunicação e a penalizar, na forma da lei, as empresas 
de  telecomunicação  que  veicularem  programação  ou  publicidade 
atentatória aos direitos humanos.
103.  Coibir a propaganda de idéias neonazistas e outras ideologias que 
pregam a violência, particularmente contra grupos minoritários.
104.  Propor legislação visando a coibir o uso da Internet para incentivar 
práticas de violação dos direitos humanos.
105.  Garantir a imparcialidade, o contraditório e o direito de resposta na 
veiculação de informações, de modo a assegurar a todos os cidadãos     o   
direito de informar e ser informado.
106.  Apoiar  formas  de  democratização  da  produção de  informações,  a 
exemplo das rádios e televisões comunitárias, assegurando a participação 
dos grupos raciais e/ou vulneráveis que compõem a sociedade brasileira.
107. Coibir a utilização de recursos públicos, inclusive de bancos oficiais, 
fundações,  empresas  públicas  e  de  economia  mista,  para  patrocinar 
eventos e programas que estimulem a prática de violência.
108.  Apoiar,  junto aos  meios  de  comunicação,  iniciativas  destinadas  a 
elevar  a  auto-estima  dos  afrodescendentes,  povos  indígenas  e  outros 
grupos  historicamente  vitimizados  pelo  racismo  e  outras  formas  de 
discriminação. (SEDH, 2010, p. 209, grifo nosso)

O discurso da comunicação no PNDH-3 foi construído nos marcos das limitações do 

Estado democrático de direito liberal, leia-se a produção  e o consumo de liberdade depende 

de um cálculo  preciso para  os  seus  limites,  dentro de uma margem de segurança,  sem 

ultrapassar as condições equilibradas de controle e coerção. O recuo do governo federal 

com a aprovação da atualização do texto,  excluindo os discursos fora da ordem,  faz-se 

necessário ao sentido dado pelo modelo liberal  à dupla liberdade e segurança. A receita 
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social, política, econômica e cultural do liberalismo permite porções radicalmente medidas 

de democracia, de comunicação, de diálogo, de liberdade e segurança.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grande contradição inerente ao modelo democrático liberal de Estado, em relação as 

liberdades,  sobretudo  a  tão  reivindicada  liberdade  de  expressão,  é  que  apesar  de  ser 

condição  premente  à  pontencialização  do  modelo,  o  seu  desequilíbrio,  ou  seja,  a  sua 

efetivação universal é um perigo, um risco, uma ameça a ordem social, política, econômica 

e cultural. O consumo de liberdade deve ser realizado mediante uma garantia de segurança 

extrema  ao  sistema.  Daí  a  real  impossibilidade,  inclusive,  teórica,  trabalhando  com  a 

perspectiva Foucaultina, de um Estado interventor. Não seria mais um Estado liberal, em se 

tratando de uma intervenção que garanta e busque efetivar direitos individuais e coletivos 

de forma democrática.

A  economia  capitalista  desterritorializada,  transnacional,  imaterial,  móvel, 

intransparente,  existe  estruturada  na  democracia  indireta,  na  ausência  da  política,  na 

concentração dos meios de produção, sejam estes materiais  ou simbólicos,  no equilíbrio 

perfeito entre segurança e liberdade, sob a ordem do discurso, e “eventualmente liberdade 

de  expressão”  (FOUCAULT,  2008,  p.  86).  O estudo aponta  a  impossibilidade  de  uma 

dialética entre o liberal  capitalismo e a democratização da comunicação;  da garantia da 

liberdade e da segurança comumente a efetivação dos direitos humanos, como universais, 

interdependentes e indivisíveis. 

Daí a diretriz da comunicação no terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos não 

romper  com  paradigmas  fundamentais  ao  Estado  democrático  de  direito  liberal. As 

empresas  de comunicação fazem parte  do mercado financeiro,  tem portanto uma lógica 

própria, um dinanismo próprio, uma ética peculiar, um  modos operandi  natural,  não são 

espaços  passíveis  de  controle  externo,  seja  por  parte  do  Estado,  seja  por  outras 

representações  da  sociedade  civil.  É  condição  primeira  garantir  a  segurança   do  seu 

consumo de liberdade, a segurança da sua ordem do discurso, a segurança da sua segurança. 

Como então conseguir tal paz, ordem, equilíbrio, com a efetivação do direito humano à 

comunicação? Talvez a sua garantia jurídico-formal, que não é o caso do PNDH-3, nem dos 

programas  anteriores,  seja  um caminho possível  para apaziguar  a  política,  que vez  por 

outra,  por  conta  de  desordens  do  discurso,  insiste  em  aparecer,  mobilizando  vozes 

excluídas, silenciadas, interditadas, separadas, com outras vontades de verdade.
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