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Resumo 

 

Os avanços tecnológicos proporcionaram a remodelagem da sociedade, que antes se 

apresentava em uma perspectiva linear. Atualmente acredita-se que a mudança estrutural 

para uma sociedade organizada em rede, facilitando a interação entre os sujeitos sociais, 

capazes de reproduzir e produzir novas dinâmicas sociais, colaboram para modificar a 

estrutura rígida dos meios de comunicação de massa. Evidenciou-se, então, a luta de 

poderes da esfera pública para o reconhecimento identitário e respeito à pluralidade, 

ajudando a construir uma cidadania plena. Os observatórios sociais e midiáticos que versam 

sobre direitos humanos e identidades nascem justamente como iniciativas cidadãs que 

buscam superar a exclusão e o foco deste artigo é fazer uma reflexão teórica acerca destes 

dispositivos. 

 

Palavras-chaves: Cidadania; Comunicação em rede; Observatórios midiáticos e sociais; 

Respeito à diferença.  

 

1. Introdução 

  

 Se antes acreditava-se que os meios de comunicação de massa detinham o 

monopólio completo das ideias e conceitos criados na cabeça da população, atualmente o 

indivíduo é visto como sujeito social, capaz de reproduzir e produzir novas dinâmicas 

sociais, que colaboram para modificar a ideia de estrutura rígida dos meios de comunicação 

de massa com novas formas de interação em rede. Desta forma a mobilização da sociedade 

civil ganhou visibilidade com o caráter interacionista da relação entre meios de 

comunicação e indivíduo que se vê com a utilização principalmente da Internet. Os 

movimentos sociais que antes só se viam em âmbito local e offline, ou necessitavam dos 

meios de comunicação de massa tradicional utilizam uma plataforma que permite 

abrangência global. 

 Os observatórios são exemplos pontuais de como utilizar a rede como forma de 

mediação e mobilização social, se articulando na rede de computadores, trazendo laços e 

traços simbólicos do meio real para o virtual (CASTELLS, 1999), sendo estes  organismos 

                                                 
1
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que se articulam em volta de determinado tema a fim de realizar ações coletivas que tenham 

a capacidade de modificar as relações desiguais de poder na sociedade, tal como políticas 

públicas de incentivo à inclusão social, monitoramento de ações sociais e midiáticas, 

análise e coleta de dados referentes a um tema e crítica às ideias veiculadas por dispositivos 

de grande alcance, como os meios de comunicação e o poder governamental.  

 A necessidade de se ter um trabalho sobre observatórios é exatamente dar 

visibilidade no meio acadêmico a essas práticas jovens como locais de construção da 

cidadania e do respeito ao outro, que possuem semelhança com as redes sociais na Internet. 

Enquanto os sujeitos se veem rodeados de informação que podem compartilhar via 

Facebook, fazer emergir um tema para debates, como o exemplo do Trending Topics
3
 do 

Twitter, criando redes de intercâmbio de informação e mobilizando os atores sociais, os 

observatórios são ferramentas que têm como propósito inicial servir como fonte de 

compartilhamento de ações, debates, reclamações, controle social, entre outros, que têm 

como base a própria sociedade civil organizada. Por isto há a necessidade de alcançar um 

número maior de indivíduos, para que conheçam as ações e as relacionem com os temas 

que estão em pauta do debate atual no que diz respeito ao que se procura, mesmo que de 

forma idealizada: uma sociedade democrática e justa.  

 Este trabalho é fruto da monografia de conclusão de curso e apresenta uma breve 

reflexão teórica e levantamento bibliográfico acerca do tema que envolve tanto a 

cibercidadania, redes interativas e os observatórios dentro do contexto de globalização e da 

Internet, avaliando como a comunicação e as tecnologias associadas têm um papel 

fundamental na discussão sobre o desenvolvimento de uma sociedade global voltada para a 

tendência pós-moderna do respeito às diferenças. Os observatórios sociais e midiáticos 

ainda são um tema pouco explorado na comunicação. Mas pressupõe-se sua importância 

para a construção de uma cidadania ativa com respaldo na sociedade civil preocupada com 

a mudança no status quo e com a efetiva inclusão social dos segmentos marginalizados com 

os quais se preocupam. O discurso dos observatórios (que na Internet geralmente aparecem 

de forma multimidiática) é fruto da interação entre os sujeitos e reflete a conjuntura social e 

histórica em que está inserido e que deve ser levado em consideração, já que é a partir deste 

contexto que se constroem as identidades e ideais da cidadania, baseada na pluralidade. 

 

2.  O papel da sociedade civil na construção da cidadania 

 

                                                 
3 Este termo corresponde aos temas mais comentados na rede social www.twitter.com  

http://www.twitter.com/
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O conceito de sociedade civil já foi reconstruído diversas vezes, desde Tocqueville  

à Marx e Rosseau, que acreditavam na sociedade civil uniforme e homogênea, em 

contraposição ao poder dominador do Estado. Ainda hoje alguns teóricos modernos 

mantêm a ideia de oposição ao estado e veem o terceiro setor como “campo das várias 

formas de mobilizações, associações e organizações das forças sociais, que se desenvolvem 

à margem das relações das forças sociais, que caracterizam as instituições estatais” 

(SHERER-WARREN, 1999, p.40), ou seja, como local de formações de grupos diversos. 

E é a partir deste conceito de sociedade civil que transcorre o trabalho, levando em 

consideração o fortalecimento da mesma, “na medida em que este não apenas possibilita o 

conflito, a divergência, o pluralismo – traços intrínsecos à democracia -, mas é obrigado a 

reconhecê-los, proclamá-los e, desta forma, criar o espaço de extensão do direito e da 

cidadania” (NASCIMENTO apud SCHIOCHET, 2005, p. 35).  

A sociedade civil é, então, um campo de lutas políticas, formação de grupos e 

reconhecimento de direitos e colabora fomentando, desta forma, a cidadania, que é 

entendida como a afirmação de direitos e construção de novos direitos e na possibilidade da 

construção de uma racionalidade ética (SCHERER-WARREN, 1999). O conceito de 

cidadania que permeia o trabalho é sugerido por Valmor Shiochet (2005) é o de cidadania 

ativa, e podemos verificar os observatórios como locais de expressão desses direitos. “À 

noção de cidadania agregou-se a dimensão participativa, da luta coletiva e da conquista de 

direitos, isto é, o caráter ativo da cidadania” (SHIOCHET, 2005, p. 45).  

Para a comunicação social, os dispositivos midiáticos são importantes para a 

disseminação da cidadania participativa. Os observatórios de direitos humanos e 

identidades, mais especificamente, nascem justamente como iniciativas cidadãs que 

procuram superar a exclusão social, econômica e cultural por meio do controle social e 

monitoramento das ações do Estado e da grande mídia. Atuam também na construção de 

políticas públicas específicas voltadas para o público que tem uma memória social 

permeada por batalhas no campo da desigualdade social, criando espaços alternativos de 

comunicação e “um conjunto amplo de iniciativas cidadãs, criadas por meio de redes 

interpessoais e interorganizacionais (fóruns, campanhas, etc.), que são palco fecundo para a 

emergência, difusão e consolidação de novos valores.” (SHERER- WARREN, 1999 p. 61).  

As presenças das novas tecnologias e das redes sociais que possibilitam a interação 

mundial fazem com que sujeitos sociais, pertencentes a diferentes locais, se reúnam em 

torno de um mesmo propósito, “resultante de múltiplas redes de relações sociais entre 
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sujeitos e associações civis” (op. cit. P. 16). A isto se denomina movimento social, que 

abarca um conjunto de ONGs, grupos de defesa, etc. Apesar de uma multiplicidade de 

causas, a indignação é a principal causa dos movimentos sociais, que ocorrem por motivos 

baseados na ideia de exclusão social, cidadania e democratização e cultura e autonomia, 

criando uma cultura de respeito à diferença (SCHERE-WARREN, 1999), como é o caso 

dos observatórios sociais e midiáticos que versam sobre os direitos fundamentais e servem 

como dispositivos da comunicação social que se articulando em rede. 

  

3. Comunicação, cidadania e redes interativas 

 

 A comunicação é a própria dinâmica existencial humana e constitui o processo 

social mais básico “[...] é um conjunto de práticas sociais diversificadas, uma constelação 

de processos sociais.” (TRAMONTE, SOUZA, 2005, p.18) que se traduz na cultura e no 

estabelecimento da própria dinâmica social. Os novos usos das mídias e a organização em 

rede criam e recriam novas relações de poder, implicando na “criação de novas formas de 

ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de 

relacionamento do indivíduo com outros e consigo mesmo.” (THOMPSON, 1995, p. 13). 

Dentro de um contexto de produção, que envolve aspectos históricos e sociais, que é 

analisada a produção da comunicação do modo linear de produção, à produção em rede. 

O conceito anterior ao de rede, o telégrafo, como disserta França (2002), enfatiza o 

papel totalizador que os produtores têm, que coloca o consumidor, a massa inerte e 

facilmente dominada em um papel apático diante das produções, principalmente televisivas, 

“alienadoras”, que estavam em pleno crescimento em meio ao período industrial e da 

divisão do trabalho. Porém, deve-se lembrar que “A era do telégrafo, do panopticum, do 

Grande Irmão são construções, são interpretações desenvolvidas a partir de uma certa 

perspectiva.”  (FRANÇA, 2002,  p. 61) e essa perspectiva é decorrente dos avanços da 

tecnologia da comunicação que eram basicamente de distribuição, diferindo da 

característica interativa da teoria das redes (idem, 2002).  

De certa forma, o desenvolvimento das novas tecnologias e o aparecimento das 

novas formas de interação permitiu a percepção de que os indivíduos não são acríticos 

diante das informações e que a relações sociais e com os meios agora independem do 

conceito tradicional de tempo e espaço, facilitando as redes de interações.  
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 Essa passagem dos meios de comunicação de massa tradicional para os sistemas de 

redes horizontais e com o advento da Internet, tornou o virtual uma dimensão essencial da 

realidade (CASTELLS, 1999). Um exemplo é a mudança na própria plataforma de difusão 

e produção dos meios tradicionais de comunicação. Embora ainda leiam jornal e vejam 

televisão, os indivíduos ganham liberdade de assistir ou ler a hora que desejam, em vez de 

terem o seu tempo determinado pela linearidade dos mass media. A Internet ainda dá a 

possibilidade de comunicações multimodais que “incorporam muitos tipos de documentos, 

desde fotografias e projetos cooperativos de grande escala como a Wikipédia, até músicas, 

filmes e redes de ativismo social/político/religioso que combinam fóruns baseados na 

Internet ao envio global de vídeo, áudio e texto.” (CASTELLS, 199, p. XIII, Prefácio). 

Enquanto na teoria linear da comunicação os sujeitos eram vistos como seres passivos e 

acríticos diante da informação, devido ao que Thompson (1995) chama de interação quase-

mediada
4
, na teoria de rede, o indivíduo estabelece relações de interação mediada tanto com 

os meios de comunicação, como com os próprios sujeitos sociais e os sujeitos com eles 

mesmos, criando não só uma via de mão dupla, mas uma via de múltiplas mãos, compondo, 

desta forma, as teias de comunicação.  

 O conceito de redes nas ciências humanas teve sua origem na sociologia e na 

antropologia. Um dos precursores da noção de teia foi o autor clássico da sociologia, Max 

Weber, que apesar de não corresponder por completo ao que hoje se denomina teia, a 

relação entre a sua concepção e a atual é visivelmente estabelecida.  Max Weber, ao 

explicar a sua metodologia de compreensão do mundo, conceitua a realidade social como 

uma ampla teia de significados, caótica, inesgotável e que pode ser apreendida por 

diferentes ângulos. Essa sociedade constituiria uma rede de interações, intercâmbios e 

conflitos dos sentidos que os indivíduos dão para suas ações. Não diferente, pode-se 

observar em um dos autores mais conhecidos atualmente pela sua teoria da rede, Manuel 

Castells, certa expressão da concepção de realidade social de Weber, quando ele disserta 

que as “redes horizontais de comunicação construídas em torno das iniciativas, interesses e 

desejos das pessoas são multimodais” (CASTELLS, 1999, p. XIII, Prefácio) e abarcam, na 

atualidade, as mais diversas formas de meios e técnicas de produção de informação. 

 Os observatórios sociais e midiáticos são exemplos que consistem na interação 

mediada em rede, dialogando com outras culturas e sites dentro do ciberespaço, compondo 

                                                 
4 De acordo com Thompson(1995)  interação mediada pressupõe adependência de um meio técnico (neste caso a Internet) 

que possibilita a transmissão da informação. A interação independe do conceito estático de espaço e tempo; 
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a malha social no meio digital. Se considerarmos ainda que os meios de comunicação de 

massa, principalmente a televisão, possuem poder sobre a formação das ideias de uma parte 

da população (BOURDIEU, 1996) e que pode reforçar certas ideias na cabeça da 

população, como o preconceito, a consciência desse poder e a possibilidade dialógica que a 

cibercultura permite enfraquecer o poder simbólico que os meios tradicionais teriam, além 

de proporcionar a inclusão das expressões culturais e identitárias que antes não possuíam 

visibilidade. 

 Apesar de o ciberespaço, atualmente, ser um espaço que com uma veia voltada para 

o entretenimento eletrônico e para o comércio, as redes criadas pelo advento da Internet 

permitem que “[...] uma pletora de vozes sejam ouvidas pelo mundo por um custo mínimo. 

Isso dá às redes uma constituição comunicativamente revolucionária da qual um número 

incontável de organizações culturais, artísticas, políticas e sociais está tirando vantagem e 

sem a qual essas organizações estariam marginalizadas ou silenciadas” (SANTAELLA, 

2002, p. 55). E é sobre este ideal que o trabalho se volta, com a percepção de que os 

observatórios são espaços de movimentos sociais online que possibilitam aos sujeitos 

marginalizados e estigmatizados que produzam novas relações de poder dentro das redes. 

As redes constituídas com o advento da Internet e os observatórios permitem que as 

atividades, a realidade, as discussões e os problemas sejam de conhecimento global, 

constituindo uma cibercidadania, pois o tecido social se converteu em uma ferramenta que 

permite fazer com que os processos locais ganhem relevância planetária e promovendo o 

feedback das ações realizadas, como as próprias políticas públicas de defesa dos Direitos 

Humanos, constituindo assim as redes “glocais” de interação. Desta forma, o exercício da 

cidadania cada vez mais vai se configurando nos espaços de interação e ganhando 

relevância nos estudos da comunicação. 

 

4. Identidade, Direitos Humanos e o respeito à diferença  

 

 O reconhecimento do sujeito como detentor de uma identidade tem sua conceituação 

inicial baseada nas teorias clássicas. O sujeito era primordialmente visto como detentor de 

uma essência única (HALL, 2005). Após esta conceituação, outras teorias, como a 

positivista, colocava o indivíduo como possuidor de uma identidade fixa, de uma ordem 

moderna de coesão durkheimniana, onde todos seriam iguais e deveria tornar a diferença 

semelhante em conformidade com a ordem tradicional. 
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 A percepção do diferente como fora da ordem tradicional, impuro no campo da 

sociologia ajudou a criar o que Erving Goffman (1988) conceitua de estigma, isto é, uma 

característica destoante que gera a impossibilidade de dar atenção a outros atributos, 

diminuindo os indivíduos perante os demais que se consideram “normais”, levando-os ao 

descrédito: “um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social 

quotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles que ele encontra 

[...]” (GOFFMAN, 1988, p. 14), desta forma  altera-se a avaliação que se constrói do outro. 

 Na tentativa de amparar os indivíduos que por terem características peculiares são 

marginalizados e estigmatizados, surge no âmbito da proteção aos direitos humanos uma 

tendência à especificação. Essa tendência é um dos subterfúgios que se encontra na 

atualidade para se aperfeiçoar o conteúdo da Declaração dos Direitos Humanos de 1948
5
, 

na tentativa de impedir que ela se transmude em fórmulas estáticas tanto mais formais 

quanto vazias.  A especificação diz respeito a uma determinação gradual, porém cada vez 

mais significativa, dos sujeitos titulares de direitos, considerados em suas peculiaridades. 

Em sua A Era dos Direitos, Bobbio (1992, p. 62-63) clarifica essa noção: 

 
Essa especificação ocorreu com relação seja ao gênero, seja às várias fases 

da vida, seja à diferença entre estado normal e estados excepcionais na 

existência humana. Com relação ao gênero, foram cada vez mais 

reconhecidas as diferenças específicas entre a mulher e o homem. Com 

relação às várias fases da vida, foram-se progressivamente diferenciando 

os direitos da infância e da velhice, por um lado, e os do homem adulto, 

por outro. Com relação aos estados normais e excepcionais, fez-se valer a 

exigência de reconhecer direitos especiais aos doentes, aos deficientes, aos 

doentes mentais, etc. 
 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos deixa clara a necessidade do 

indivíduo ser reconhecido perante os demais, independente da forma que ele manifesta a 

identidade, assim como também dá a liberdade para se estabelecer a interação em que o 

indivíduo possa se reconhecer diante o outro e manter relações dentro de um mesmo grupo: 

“Artigo XIX: Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui 

a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”. Mantendo, 

claramente, a relação com as redes de interação. 

                                                 
5
 Disponível em http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm, acessado em Julho 

de 2012 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
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 Os observatórios sociais e midiáticos são exemplos de como ocorre a afirmação e a 

luta para o estabelecimento das identidades dentro de uma rede de interação, já que se leva 

e consideração o poder de mobilização que movimentos sociais têm para  a mudança na 

estrutura de poder e na conscientização da população com vídeos, textos, artigos de opinião 

disseminados nos observatórios, que pairam entre a crítica midiática,  a  conscientização 

para uma cidadania plural e a mediação entre sociedade civil – Estado – meios de 

comunicação 

 
A existência de observatório tanto no governo como na sociedade 

civil poderia representar uma tentativa de busca de informações de 

ambos os ‘lados’ no sentido da diminuição da assimetria de 

informações (e poder) a favor dos governos. Por outro lado, os 

observatórios podem disponibilizar informações sobre as políticas e 

os governos, ajudando no controle social destes últimos 

(BEUTTENMULLER, 2007, p. 28) 

 

 Desta maneira, os sites de observatórios de imprensa criam outras possibilidades de 

mediação luta e controle social no campo da identidade e pluralidade cultural. 

  

5. Observatórios Sociais e Midiáticos: breve apresentação 

 

 A constituição de identidades específicas e a construção do eu por meio de valores 

éticos comuns permite que se crie uma rede de solidariedade importante para o 

desenvolvimento de uma cidadania ideal plena: “É o entrelaçamento entre essas duas 

dimensões constitutivas do sujeito – defesa e respeito às identidades culturais e diversidades 

das minorias sociais ante o comprometimento com uma ética para a esfera pública – que 

permite mobilizações cidadãs inovadoras para a efetivação de políticas sociais” (SHERER-

WARREN, 1999, p. 65). Uma dessas redes de interação, que se organizam em torno de um 

significado e que ligam o real ao virtual, são os próprios observatórios sociais e midiáticos 

que demonstram claramente a tendência como sistema social de resposta para as ações da 

mídia ou, em nível mais amplo, dos sistemas sociais de poder, que conduziram para o 

processo de mudança social no que diz respeito à tolerância ao diferente. 

 A relação dos observatórios com a hierarquia de poder é visível, no momento em 

que o poder é “a capacidade de agir para alcançar os próprios objetivos e interesses, a 

capacidade de intervir no curso dos acontecimentos e suas consequências” (THOMPSON, 

1995, p.21). Para aumentar o poder dentro do campo, os indivíduos podem utilizar os mais 
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diferentes recursos. Os observatórios de identidades e direitos humanos, por exemplo, 

utilizam a Internet como recurso comunicacional para discutirem e ganharem visibilidade e 

disseminarem o respeito à diferença, desta forma, aumentando o poder que possuem. Com 

isso, as diferentes identidades, por intermédio da Internet, têm o poder de se organizar e 

mostrar sua voz por meio de organizações ou movimentos da sociedade civil, além de 

criarem uma rede de solidariedade entre si, capaz de potencializar as formas de atuação 

desta ferramenta (ALBORNOZ, HERSCHMANN, 2006). 

 Os observatórios são produtos do meio social que demonstram que existe um 

terceiro sistema correspondente a atividades de resposta produtiva e direcionada da 

sociedade em interação com os produtos midiáticos, os sistemas de resposta social, que vai 

além da recepção passiva dos indivíduos (BRAGA, 2006). Esse dispositivo não é mero 

contemplador do mundo social e da produção simbólica, pois “a observação pura e simples 

é estática. Para produzir resultados, seria imperioso criar movimento, transformar a 

observação em uma forma de participação – indireta, sutil, democrática” (DINES, 2008, 

p.8). E é centrado neste ideal de movimentar a sociedade que os observatórios surgem. 

 A crítica e discussão sobre os produtos midiáticos é uma das ações que os 

observatórios realizam com seu discurso. Alguns teóricos (CHRISTOFOLETTI, DAMAS, 

2006) (RAMONET apud ALBORNOZ, HERSCHMANN, 2006) consideram os 

observatórios como o quinto poder da sociedade, posto que esta ferramenta “criaria um 

novo núcleo de poder, cujo protagonista seria a sociedade civil” (ALBORNOZ, 

HERSCHMANN, 2006, p.5) e mostraria a necessidade de se produzir uma crítica midiática 

no que diz respeito a determinadas ações da mídia que podem degradar a imagem de outrem 

ou produzir informações exageradas sobre algo, neste caso sobre as identidades. É 

importante ressaltar que uma das funções do observatório, o de controle social da mídia, 

não é censura. A diferença entre a censura e o controle social é que o primeiro proíbe a 

veiculação de determinados assuntos, enquanto o segundo possui a capacidade da sociedade 

civil de levantar questionamentos, monitorar propor e fiscalizar políticas públicas e a 

violação dos direitos humanos no campo da comunicação
6
, sendo o controle social uma das 

propostas dos observatórios de identidades e direitos humanos.  

 Os observatórios são locais criados por setores organizados que defendem certa 

perspectiva da realidade social, tais como sindicatos, grupos acadêmicos, movimentos 

                                                 
6 Disponível em: 

<http://observatoriodamulher.org.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1583&Itemid=1>. Acessado em 

Novembro de 2011 

http://observatoriodamulher.org.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1583&Itemid=1
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sociais, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e quem têm o objetivo de monitorar 

sistematicamente determinado setor ou temática: “Ao longo desse processo ocorrido nos 

últimos 20 anos, o objetivo principal dos observatórios tem sido produzir e disponibilizar 

informações e análises sobre as políticas locais aos atores sociais e cidadãos.” 

(BEUTENMULLER, 2007, p.27).  

 Atualmente o uso dos observatórios se estendeu, deixando de ser ferramentas 

utilizadas com exclusividade por movimentos da sociedade civil, alcançando o poder 

estatal. Os observatórios governamentais, neste caso, são instrumentos utilizados para dar 

maior transparência às ações realizadas pelo estado, com o papel de prestar contas à 

população. Exemplo dito é o Observatório Brasil da igualdade de Gênero. Como havia sido 

dito, apesar de ter seu berço no terceiro setor, os poderes se apropriaram desta ferramenta 

com finalidades de manter uma ligação direta com a sociedade: “O objetivo é de 

disponibilizar a toda a sociedade informações acerca das ações governamentais voltadas ao 

enfrentamento das desigualdades de gênero.” 
7
, reiterando a hipótese de que os 

observatórios têm maior respaldo na sociedade civil.  

 Outro aspecto que merece atenção é o próprio nome do observatório “Observatório 

Brasil da Igualdade de Gênero”. A ideia parece ir de encontro à ideia de reconhecimento e 

respeito à identidade. Porém, quando se defende à igualdade não se trata de eliminar a 

diferença, mas garantir uma igualdade de acesso a direitos, respeitando as especificidades 

dos sujeitos que dão os tons das identidades que são construídas, como bem observa 

Pierucci (1990, p. 19): “na verdade, a própria antítese (igualdade-versus-diferença) oculta a 

interdependência dos dois termos, porquanto a igualdade não é a eliminação da diferença, e 

a diferença não obsta a igualdade” 

 O primeiro observatório brasileiro na Internet é também o mais conhecido e 

visitado, contando em 2005 com 35 milhões de acessos (BRITO, 2010): o Observatório da 

Imprensa (OI) www.observatoriodaimprensa.com.br, surgiu em 1996, como iniciativa da 

Projor – Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo e é um veículo voltado para crítica 

midiática, com ampla participação da sociedade civil, publicando material enviado por 

usuários em todo o Brasil, incorporando vozes que dão legitimidade ao discurso, além de 

demonstrar a quantidade de laços, por meio dos quais refletem, entre os usuários da rede 

cibernética. O exemplo claro desta rede que foi montada que liga o offline com o online é a 

forma como o OI se constituiu “Desde que foi montada, a Redação do OI estabeleceu-se na 

                                                 
7 Disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/politicas-publicas>, acessado em Novembro de 2011 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/politicas-publicas
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plataforma web: a equipe fixa está em quatro cidades distintas e os colaboradores 

espalhados pelo planeta” (EGYPTO, MALIN, 2008, p. 180).  

 O importante papel que esse observatório tem para a sociedade e sua relação com os 

direitos humanos também pode ser bem estabelecida quando se vê um dos critérios de 

aceitação de artigos dos colaboradores: “São desconsideradas as ofensas pessoais, as 

manifestações de intolerância e as apologias ao preconceito” (idem p. 180). Pode-se fazer 

uma ponte deste critério com o Artigo VII da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

“Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos 

têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração 

e contra qualquer incitamento a tal discriminação.”. Apesar do OI ser um exemplo bem 

pontual de observatórios midiáticos e que não necessariamente tem foco central no debate 

no âmbito das identidades e direitos humanos, alguns de seus preceitos éticos baseiam-se na 

Carta Magna, como forma de manter a tolerância ao outro: “A posição ética que assumimos 

enquanto realizadores de uma crítica ganha consistência histórica se nossa ancoragem são 

princípios universais, como os direitos humanos” (MOTTA, 2008, p. 37) 

Outro observatório especificamente social, ou seja, sua análise, crítica e políticas 

públicas são voltadas para a sociedade é o site “Rede de Observatórios de Direitos 

Humanos” (http://observatorio.nevusp.org/) que disserta que “Os Observatórios têm como 

objetivos levantar informações qualitativas sobre a situação dos direitos humanos nas 

diversas realidade locais, disseminar informações e capacitar lideranças voltadas à defesa 

dos direitos fundamentais nas comunidades em que atuam”
8
 (p. 104). Novamente, e até de 

certa forma redundante, a ligação entre o observatório e os artigos dos Direitos Humanos é 

inegável, como pode-se ver bem pontualmente no Artigo 26°: 

 
1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 

gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 

fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e 

profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores 

deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu 

mérito. 2. A educação deve visar à plena expansão da 

personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das 

liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 

raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades 

das Nações Unidas para a manutenção da paz. 3. Aos pais pertence 

a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos 

filhos.  

                                                 
8 O Relatório de Cidadania retirado do site http://observatorio.nevusp.org/ encontra-se no Anexo 3. 

http://observatorio.nevusp.org/
http://observatorio.nevusp.org/
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Há também os observatórios que versam sobre a mídia. São sistemas sociais de 

resposta midiática, trabalham com o media criticism, ou seja, a crítica midiática e media 

literacy
9
, fiscalizando e controlando socialmente os meios de comunicação e as 

propagandas veiculadas nestes meios, como pode ser observado no exemplo do 

Observatório da Mídia (http://www.wix.com/observatoriodamidia/observatoriodamidia) 

que  tem  como “objetivo geral realizar um acompanhamento sistemático da produção 

midiática, com foco no respeito, promoção e proteção dos direitos humanos, civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais.” Com o propósito de fortalecer e criar um espaço de 

difusão de conhecimento que sirvam para um efetivo debate “transformador da realidade 

social em termos de comunicações”
10

 

 É importante notar que uma ênfase não obsta a outra. Podem existir observatórios 

específicos tanto só para o meio social como para a mídia, ou podem existir observatórios 

que procurem atuar das duas maneiras, denominados observatórios híbridos, como o 

Observatório da Mulher (http://observatoriodamulher.org.br), que tem “como objetivos 

principais, promover os direitos das mulheres, a democratizar a comunicação, produzir e 

veicular  informações sob o ponto de vista das mulheres, promover a educação ambiental e 

a mudança de hábitos de produção e de consumo além de avaliar as políticas públicas sob a 

ótica de gênero” 
11

. 

 A pluralidade de vozes da sociedade civil também pode ser percebida por 

intermédio dos observatórios, quando se nota as diversas demarcações identitárias com as 

quais os observatórios lidam. Muitos dos observatórios nasceram no meio offline e 

migraram para o meio online, como o Observatório da Diversidade Cultural
12

, que nasceu 

com a segunda edição do “seminário da Diversidade Cultural – o debate internacional sobre 

a preservação” e alcançou o meio online como forma de dar mais visibilidade às ações 

realizadas para proteção e promoção da diversidade cultural baseadas na Declaração 

                                                 
9 Essa nomenclatura designa a “confluência entre mídia e educação” (SIQUEIRA, ROTHBERG, 2008, p. 11). 

Literalmente o termo traduzido é: alfabetização midiática, ou seja, aprender a ler e criticamente a mídia, aprendendo a 

rejeitar ou aceitar o que é passado. Não é só analisar a mídia, mas também acessar e ajudar a construir os próprios meios: 

Disponível em: <http://culturamidiaeducacao.blogspot.com/2011/07/o-que-e-media-liiteracy.html> 
10 Disponível em: <http://www.wix.com/observatoriodamidia/observatoriodamidia#!quem-somos>, acessado em 25 de 

Novembro de 2011. 
11 Disponível em: <http://observatoriodamulher.org.br>, acessado em 25 de Novembro de 2011. 
12 Disponível em: http://observatoriodadiversidade.org.br/site/, acessado em Julho de 2012 

http://www.wix.com/observatoriodamidia/observatoriodamidia
http://observatoriodamulher.org.br/
http://culturamidiaeducacao.blogspot.com/2011/07/o-que-e-media-liiteracy.html
http://www.wix.com/observatoriodamidia/observatoriodamidia#!quem-somos
http://observatoriodamulher.org.br/
http://observatoriodadiversidade.org.br/site/
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Universal dos Direitos Humanos, como observado no Artigo 4  da Declaração Universal da 

Diversidade Cultural
13

 “Os direitos humanos, garantias da diversidade cultural”:  

 

Os direitos humanos, garantias da diversidade cultural A defesa da 

diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à 

dignidade humana. Ela implica o compromisso de respeitar os 

direitos humanos e as liberdades  fundamentais, em particular os 

direitos das pessoas que pertencem a minorias e os dos povos  

autóctones. Ninguém pode invocar a diversidade  cultural para 

violar os direitos humanos  garantidos pelo direito internacional, 

nem para limitar seu alcance.   

 

 Além disso, vemos como as minorias identitárias culturais se articulam de forma 

horizontal a partir da “idéia normativa de que os indivíduos e os grupos sociais têm de obter 

‘reconhecimento’ ou respeito pela sua ‘diferença’.” (HONNET apud SILVEIRINHA, 2009, 

p.43), já que dentro do âmbito da diversidade cultural diversos grupos identitários, estão 

presentes. Outro fator a ser observado é que a criação do observatório se deu com a 

participação tanto de atores da sociedade civil, como membros da PUC Minas e Sindicato 

de Artistas de Minas Gerais, quanto dos poderes públicos convidados a participar, como o 

Ministério da Cultura, Governo do Estado, entre outros (BARROS, 2008). Isto mostra a 

rede de interações mediadas entre os poderes e a sociedade que ganham voz representativa 

dentro do observatório.  

  Desta forma, pode-se observar como, de fato, a rede cibernética é uma extensão do 

ser (CASTELLS, 1999) e como as redes “como formas mais horizontalizadas de 

relacionamento, mais abertas ao pluralismo, à diversidade e à complementaridade” 

(SHERER-WARREN, 1999, p.34) servem como espaço de formação de identidades e 

práticas políticas específicas, permitindo a troca de experiências entre os usuários, além de 

atingir não só o meio local, mas o global.  

 Esses são alguns exemplos de uma série de observatórios que tem foco na promoção 

e proteção de Identidades e dos Direitos Humanos de uma forma geral. Desta forma, é 

possível observar a importância que esses dispositivos têm para a construção de uma 

cidadania baseada no respeito à diferença e na universalidade dos Direitos Humanos.  

 

6. Conclusão 

                                                 
13 A Declaração Universal da Diversidade Cultural pode ser encontrada em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf
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 Os observatórios surgem como um novo contra-poder e são uma arma coletiva 

(CHRISTOFOLETTI, 2006) para os novos tempos de interação mediada. São ferramentas 

que espelham a própria cidadania, “definida como um conjunto de práticas dos indivíduos 

como membros competentes de uma comunidade, constituindo a sua esfera de atuação [...] 

sobre a existência de direitos legais, políticos e sociais até a discussão sobre a existência da 

cidadania cultural” (CARDOSO, 2007, p. 30). O exercício dessa cidadania cada vez mais se 

configura um espaço de interação não só face a face, mas também mediada. A Internet, no 

caso específico deste trabalho, é o motor das ações e funciona como disseminador das 

ideias por intermédio do ciberespaço, possibilitando um amplo acesso público. 

 . Por se tratar de um campo relativamente novo, houve dificuldade em encontrar as 

bases teóricas principalmente em se tratando dos observatórios. Além disso, como é um 

terreno novo a ser trilhado, muitas das concepções aqui apresentadas estão pairando em um 

tipo ideal 
14

 de observatórios na comunicação global. O trabalho vai justamente em direção 

a uma maior divulgação e reconhecimento desta ferramenta, tendo em vista que ela tem 

potencial para, de fato, mobilizar ações em prol do pluralismo da sociedade civil, cuja prova 

é a necessidade cada vez maior de se ter um local em que os sujeitos se articulem de forma 

organizada com um propósito. Em Campina Grande, o surgimento neste ano de 2011 de um 

observatório facilitará o levantamento de dados e a diminuição da desigualdade social: 

“Queremos consolidar como fruto do seminário esta instalação do observatório social, que 

prestará serviços à população. A iniciativa faz parte da necessidade de que estas discussões 

gerem ações concretas, que contribuam no avanço das políticas públicas” 
15

, observou Dom 

Jaime Vieira, bispo da Diocese de Campina Grande.  
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