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RESUMO 
 

O presente trabalho é resultado de pesquisa empreendida no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade 
Federal de Goiás, nível mestrado, e tem como objeto de pesquisa a legislação 
brasileira sobre radiodifusão de imagens e sons e as Políticas Públicas para os Direitos 
Humanos no Brasil. O objetivo geral da pesquisa é o de identificar quais são as 
disposições normativas e recomendações da legislação brasileira para a atuação das 
emissoras de televisão que integram o sistema público de radiodifusão de imagens e 
sons. Nesse sentido a pesquisa procura responder as seguintes questões: quais são as 
disposições normativas e recomendações legais presentes na legislação brasileira 
sobre radiodifusão e nas Políticas Públicas para os Direitos Humanos no Brasil para 
atuação das emissoras que compõem o sistema público de radiodifusão de sons e 
imagens previsto no Artigo 223 da Constituição Federal de 1988? Essas normativas e 
recomendações estão voltadas para a garantia da comunicação como um direito 
humano fundamental e para a defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil no 
campo da radiodifusão? Para responder a tais questões, o trabalho realizará: 1) uma 
análise da legislação sobre radiodifusão de imagens e sons que compreenderá as leis e 
decretos promulgados sobre a radiodifusão de imagens e sons entre os anos de 1931 e 
2014; e 2) uma análise das Políticas Públicas para os Direitos Humanos no Brasil que 
abarcará os Planos Nacionais de Direitos Humanos de 1996, 2002 e 2009, o Programa 
Mundial de Educação para os Direitos Humanos de 2005 e o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos de 2007. Antes, porém, a fim de subsidiar as análises 
acima citadas, o estudo realizará uma revisão bibliográfica de autores de diferentes 
campos do conhecimento com os objetivos específicos de: 1) entender a comunicação 
como condição fundamental para a garantia da dignidade e dos direitos humanos a 
partir do conceito de direito do outro em autores como: Arendt, Lyotard, Chauí, Ruiz, 
Santos, entre outros; e 2) entender a comunicação como fundamento do social e um 
direito humano essencial na atualidade, bem como a função dos meios de 
comunicação de massa, em especial da televisão, a partir do pensamento sistêmico de 
pensamento de Niklas Luhmann. Desse modo, o estudo visa contribuir para o campo 
interdisciplinar dos estudos e pesquisas em Direitos Humanos ao procurar refletir 
sobre o importante papel que a televisão pública pode e deve desempenhar na garantia 
da comunicação e informação como um direito humano e na promoção e defesa dos 
direitos humanos no Brasil. 

 
 
 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVES: comunicação, direitos humanos, sistema público de 
radiodifusão, legislação sobre radiodifusão de imagens e sons, políticas de direitos 
humanos no Brasil 
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ABSTRACT 
 

This work is the result of research undertaken in the Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, 
master's level, and has as a research subject to Brazilian legislation on images and 
sound broadcasting and Public Policy for Human rights in Brazil. The overall 
objective of the research is to identify what are the regulatory provisions and 
recommendations of the Brazilian legislation for the operation of television stations 
that integrate the system of public broadcasting of images and sounds. In this sense 
the research seeks to answer the following questions: What are the normative legal 
provisions and present recommendations on the Brazilian legislation on broadcasting 
and the Public Policies for Human Rights in Brazil to operate the stations that make 
up the public broadcasting system sounds and projected images in Article 223 of the 
Federal Constitution of 1988? These regulations and recommendations are focused on 
the communication security as a fundamental human right and the defense and 
promotion of human rights in Brazil in the field of broadcasting? To answer such 
questions, the work will hold: 1) an analysis of the legislation on broadcasting images 
and sounds that comprise the laws and decrees promulgated on the broadcasting of 
images and sounds between the years 1931 and 2014; and 2) an analysis of Public 
Policies for Human Rights in Brazil, which will deal with the National Human Rights 
Plans 1996, 2002 and 2009, the World Programme of Education for Human Rights of 
2005 and the National Plan of Education on Human Rights 2007. Before that, in order 
to support the above-mentioned analysis, the study will conduct a literature review of 
authors from different fields of knowledge with the specific objectives of: 1) 
understand the communication as a fundamental condition for ensuring the dignity 
and human rights from the concept of law in other authors as Arendt, Lyotard, Chauí, 
Ruiz Santos, among others; and 2) understand the communication as the foundation of 
social and an essential human right today and the role of mass media, especially 
television, from systems thinking thought Niklas Luhmann. Thus, the study aims to 
contribute to the interdisciplinary field of studies and research on Human Rights to 
seek to reflect on the important role that public television can and should play in 
ensuring communication and information as a human right and the promotion and 
defense of rights humans in Brazil. 

 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: communications, human rights, public broadcasting system, 
legislation on broadcasting images and sounds, human rights policies in Brazil 
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APRESENTAÇÃO 
 

O fenômeno televisivo pode ser objeto de estudos e pesquisas em diversos 

campos do conhecimento pela complexidade de sua natureza interdisciplinar. No 

campo das Engenharias, a televisão pode ser estudada e pesquisada a partir de sua 

complexa tecnologia de transmissão de imagens e sons à distância. No campo da 

Comunicação, como dispositivo de comunicação de massa fundamental para a 

consolidação da indústria cultural nas sociedades da modernidade tardia. No campo 

da Ciência Política, como elemento que se tornou decisivo nas dispostas pelo poder. 

No campo da Sociologia, como instrumento de construção de identidades e 

representações que exerce grande influência na sociabilidade contemporânea. No 

campo da Psicologia, a partir de estudos sobre a percepção da violência em 

determinados indivíduos ou grupos. No campo das Artes, como linguagem de 

expressão estética que possibilitar alcançar públicos massivos. E mesmo no campo do 

Direito, a partir da análise das legislações que tratam da Comunicação Social nos 

ordenamentos jurídicos nacionais. 

No entanto, todos esses exemplos de estudos e pesquisas, se feitos de maneira 

isolada, não darão conta da complexidade do fenômeno televisivo enquanto atividade 

humana, pois o mesmo transborda os limites disciplinares e somente poderá ser 

melhor compreendido se abordado de maneira interdisciplinar. Nesse sentido, o 

campo interdisciplinar de estudos e pesquisas em Direitos Humanos mostra-se um 

lugar privilegiado para se pensar a televisão e suas complexas relações sociais, 

culturais, políticas e econômicas. Uma vez que esse recente campo de investigação 

científica possibilita a construção de diálogos efetivos entre pensadores de diferentes 

áreas do conhecimento que, de algum modo, ocuparam-se da televisão enquanto 

fenômeno social de grande impacto no mundo contemporâneo. 

No âmbito da presente pesquisa, a comunicação é entendida como o fenômeno 

humano e social que possibilita o convívio entre os indivíduos e a própria formação 

da sociedade. E é entendida ainda como uma condição fundamental para o respeito e a 

garantia da dignidade de todas as pessoas, pois a comunicação humana pressupõe a 

interação entre duas ou mais pessoas que precisam, necessariamente, reconhecerem-se 

respeitarem-se uns aos outros enquanto seres humanos. No entanto, com os 

desenvolvimentos tecnológicos que marcaram a história da humanidade, a 

comunicação foi se tornando cada vez mais complexa e deixou de se restringir aos 
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limites da interação face-a-face e libertou-se das amarras do espaço-tempo tradicional, 

tornando-se possível à distância, de maneira simultânea e em escala global. E tudo 

isso teve como consequência uma profunda alteração no modo de vida e no convívio 

social dos indivíduos que passaram a ser afetados não somente por aquilo que estava 

no entorno físico dos mesmos, mas também por todas as informações que chegavam 

de regiões cada vez mais distantes através das tecnologias da comunicação e 

informação. Desde então, as disputas pelo poder e por conquista de direitos passaram 

a depender cada vez mais da conquista de espaços de visibilidade nos novos meios de 

comunicação e informação que foram surgindo, com especial destaque para a 

consolidação da televisão como meio de comunicação de massa hegemônico no 

século XX. 

No entendimento do presente trabalho, a televisão compõe o sistema meios de 

comunicação de massa que pode ser definido, em linhas gerais, como um ecossistema 

formado por instituições, aparatos, meios, organismos e mecanismos voltados para a 

produção, difusão e avaliação de informações e conteúdos destinados a públicos 

diversos e dispersos. Esse ecossistema, com especial destaque para a televisão, possui 

uma alta capacidade de formar e influenciar a consciência, o comportamento, os 

valores, as crenças e as atitudes de pessoas e grupos, pois, ao selecionar quais 

informações e ideias devem ou não ser ofertados aos diversos seguimentos da 

sociedade, os meios de comunicação acabam por atuar diretamente na construção das 

memórias social e coletiva e na constituição das identidades individuais dos sujeitos 

espectadores. 

Portanto, os meios de comunicação de massa, em especial a televisão, devem 

ser considerados uma conquista evolutiva da história da humanidade, pois tornarem-

se essenciais para o pleno exercício do direito à livre expressão e acesso à 

comunicação e informação na atualidade. Ademais, conforme dito, as disputas pelo 

poder, o reconhecimento e a garantia de direitos, a consolidação da democracia e a 

conquista da cidadania plena nos tempos atuais dependem, fundamentalmente, do 

desempenho que essas causas e seus atores sociais conseguem alcançar nos meios de 

comunicação de massa, em especial na televisão. Afinal, os mesmos podem tanto 

desempenhar a função de instrumento ideológico de reprodução de preconceitos, 

estigmas e valores individualistas e autoritários, quanto contribuir para a formação 

crítica do cidadão e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

solidária. 
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Contudo, para cumprir essa última missão, os meios de comunicação, 

principalmente a televisão, precisam ser entendidos dentro da lógica da comunicação 

e informação como um direito humano fundamental para o pleno exercício 

democrático da cidadania nos dias atuais. Um direito que não se limita aos aspectos 

protetivos e defensivos, nos moldes dos direitos negativos de primeira geração, mas 

que se expande no sentido de um direito positivo que exige do Estado e da sociedade 

a ampliação do acesso aos meios de produção, criação e difusão de informações a 

todos os cidadãos, bem como a promoção da diversidade e a pluralidade de vozes e 

atores que disputam atenção da sociedade e influenciam a maneira como indivíduos e 

sociedade percebem-se a si mesmos. 

Nesse sentido, o estudo busca analisar e identificar a modalidade específica do 

fazer televisivo denominada Televisão Pública que estaria ligada à lógica da 

comunicação e informação como um direito humano essencial no mundo atual e que 

se caracterizaria pela defesa e promoção dos direitos humanos na sociedade brasileira. 

A própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF faz referência 

a modalidade pública de televisão quando prevê em seu Título III Da Ordem Social, 

Capítulo V Da Comunicação Social, Artigo 223 a complementaridade entre os 

sistemas privado, público e estatal de radiodifusão de sons e imagens (televisão), 

como princípio a ser seguido pelo Poder Executivo nos processos de outorgar e 

renovação de concessões para prestação de serviços de radiodifusão por entidades 

públicas e privadas. Entretanto, além das disposições gerais sobre a radiodifusão 

prevista no mesmo Capítulo V, a CF não deixa clara a diferença entre os sistemas 

complementares: privado, público e estatal de televisão e nem mesmo as 

características que seriam específicas do sistema público de televisão. 

O presente trabalho é resultado de pesquisa empreendida no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade 

Federal de Goiás, nível mestrado, e tem como objeto de pesquisa a legislação 

brasileira sobre radiodifusão de imagens e sons e as Políticas Públicas para os Direitos 

Humanos no Brasil. O objetivo geral da pesquisa é o de identificar quais são as 

disposições normativas e recomendações da legislação brasileira para a atuação das 

emissoras de televisão que integram o sistema público de radiodifusão de imagens e 

sons. Nesse sentido a pesquisa procura responder as seguintes questões: quais são as 

disposições normativas e recomendações legais presentes na legislação brasileira 

sobre radiodifusão e nas Políticas Públicas para os Direitos Humanos no Brasil para 
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atuação das emissoras que compõem o sistema público de radiodifusão de sons e 

imagens previsto no Artigo 223 da Constituição Federal de 1988? Essas normativas e 

recomendações estão voltadas para a garantia da comunicação como um direito 

humano fundamental e para a defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil no 

campo da radiodifusão? A hipótese inicial da pesquisa é que, embora a Constituição 

Federal de 1988 falhe na definição mais precisa sobre quais são as características 

específicas do sistema público de radiodifusão de imagens e sons previstos no Artigo 

223, a legislação brasileira sobre radiodifusão de imagens e sons e as Políticas 

Públicas para os Direitos Humanos no Brasil possuem recomendações objetivas para 

a atuação de emissoras que compõem o sistema público de radiodifusão do país que 

estão voltadas, sim, para a defesa e promoção dos diretos humanos no Brasil. 

Para confirmar ou refutar tais afirmações, o trabalho realizará: 1) uma análise 

da legislação sobre radiodifusão de imagens e sons que compreenderá as leis e 

decretos promulgados sobre a radiodifusão de imagens e sons entre os anos de 1931 e 

2014; e 2) uma análise das Políticas Públicas para os Direitos Humanos no Brasil que 

abarcará os Planos Nacionais de Direitos Humanos de 1996, 2002 e 2009, o Programa 

Mundial de Educação para os Direitos Humanos de 2005 e o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos de 2007. Antes, porém, a fim de subsidiar as análises 

acima citadas, o estudo realizará uma revisão bibliográfica de autores de diferentes 

campos do conhecimento com os objetivos específicos de: 1) entender a comunicação 

como condição fundamental para a garantia da dignidade e dos direitos humanos a 

partir do conceito de direito do outro em autores como: Arendt, Lyotard, Chauí, Ruiz, 

Santos, entre outros; e 2) entender a comunicação como fundamento do social e um 

direito humano essencial na atualidade, bem como a função dos meios de 

comunicação de massa, em especial da televisão, a partir do pensamento sistêmico de 

pensamento de Niklas Luhmann. 

Desse modo, o presente estudo visa contribuir para o campo interdisciplinar 

dos estudos e pesquisas em Direitos Humanos ao procurar refletir sobre o importante 

papel que a televisão pública pode e deve desempenhar na garantia da comunicação e 

informação como um direito humano e na promoção e defesa dos direitos humanos no 

Brasil. 

 

 



 14 

Capítulo 1 – A COMUNICAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A DIGNIDADE DO 
OUTRO 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os direitos humanos podem ser definidos, em linhas gerais, como um 

conjunto de condições subjetivas e materiais de garantia, proteção e promoção da 

dignidade humana que vão desde a preservação física, psicológica e social do 

indivíduo, contra toda e qualquer forma de violência e arbítrio, até o acesso aos bens 

naturais, tecnológicos, culturais e científicos necessários ao pleno desenvolvimento 

humano. Esse conceito sofreu várias alterações de sentidos e significados desde seu 

surgimento como o início da Modernidade. O que se procura nesse capítulo é apontar 

as principais questões envolvidas na formulação moderna dos direitos humanos, bem 

como apresentar as principais críticas e propostas de revisão que o conceito vem 

recebendo desde sua consolidação internacional com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. A principal delas diz respeito a formulação do conceito de 

direitos humanos e de dignidade humano a partir da ideia de outro e não do eu da 

tradição liberal. É nesse sentido de direito do outro que a comunicação adquiri revelo 

ainda maior para a conceituação de direito humanos na atualidade, uma vez que para 

alguns autores o ser humano só é um ser humano em relação a outro ser humano, ou 

seja, quando o mesmo pertence a uma comunidade que o reconhece como semelhante 

e digno de opiniões e ações. Para isso, faz-se necessário que todos os membros da 

comunidade se abram ao diálogo com o outro e reconheçam no outro um direito de 

fala (de anunciar algo novo), a legitimidade do outro como falante e a validade do que 

diz. 

 

1. A ORIGEM DO CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS 
 
1.1. A DIGNIDADE HUMANA E A TRANSIÇÃO DE DIREITOS OBJETIVOS 

PARA DIREITOS SUBJETIVOS 
 

O termo direitos humanos encontra sua genealogia associada aos conceitos 

de dignidade e direito que ao longo da história emprestaram seus sentidos e 

significações e conformaram o conceito moderno de direitos humanos. Dalmo de 

Abreu Dallari (2004) afirma que a noção de dignidade encontra uma de suas primeiras 

referências históricas em Antígona, uma tragédia grega do século V a.C. escrita por 

Sófocles em que a protagonista desafia a determinação real de não poder enterrar o 
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corpo do irmão, que foi acusado de conspiração contra o rei, argumentando que o 

falecido possuía um direito anterior às leis e à própria sociedade: o direito à dignidade 

(DALLARI, 2004, p.26). Outra referência histórica importante para o autor encontra-

se no pensamento de Santo Tomás de Aquino, já no século XIII, para quem todos os 

homens recebiam de Deus direitos naturais por serem Sua imagem e semelhança, 

entre eles, o direito de rebelião contra governos injustos (DALLARI, 2004, p.27). 

De acordo com Richard Dagger (1995), originalmente, o termo direito (right 

em inglês) era utilizado somente em um sentido geométrico derivado da palavra latina 

rectus (reto), ou seja, aquilo que não era torto ou curvo. Com o tempo, adquiriu 

também um sentido abstrato e passou a designar, de maneira objetiva, uma conduta 

social moralmente aceita, correta. Muito tempo depois adquiriu também um segundo 

sentido abstrato, porém agora subjetivo, de posse ou propriedade particular do 

indivíduo que o autoriza a realizar, ou evitar, determinadas coisas de acordo com sua 

vontade (DAGGER, 1995, p.294). Dagger aponta essa mudança de significado da 

palavra direito (de um sentido objetivo, no qual algo era bom e por isso o indivíduo 

poderia fazê-lo, para um sentido subjetivo, no qual o indivíduo pode fazer ou evitar 

determinada coisa porque tem o direito de fazê-lo) como sendo o ponto de origem do 

atual entendimento acerca dos direitos humanos. Segundo o autor, essa alteração 

ocorreu, provavelmente, em algum momento indefinido entre a metade e o final da 

Idade Média, período em que o termo latino para direito, ius, passa a ser utilizado no 

sentido subjetivo (de qualidade, privilégio, liberdade, possibilidade de agir) por 

pensadores da época, tais como: ACCURSIUS (século XII), Tomás de Aquino 

(século XIII), William of Ockham (século XIV), Hugo Grotius (século XV), entre 

outros. Dagger ressalta também que é Thomas Hobbes (século XVII) quem estabelece 

de maneira mais clara a diferença entre os termos latinos ius e lex, ou em inglês right 

e law, sendo right uma liberdade para fazer algo, ou mesmo evitá-lo, e law um dever, 

uma obrigação (DAGGER, 1995, p.294-298). 

Portanto, Dagger não acredita ser possível encontrar plenamente o conceito 

de direitos, tal qual o mesmo é entendido hoje, antes da metade da Idade Média, pois, 

segundo o autor, a ideia de status, de estratificação social, estava muito arraigada ao 

pensamento político e jurídico dos períodos anteriores e acabava desempenhando o 

papel social que o conceito de direitos exerce hoje. Nesse sentido, um cidadão grego, 

romano ou um nobre feudal possuía certos direitos, e possivelmente deveres, pela 

posição social que ocupava na sociedade desde seu nascimento. E mesmo existindo 
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outra corrente de pensamento que identifica noções e práticas do que atualmente 

entendemos por direitos no pensamento medieval, no Direito Romano, na Filosofia 

Grega, no Código de Hamurabi, no Cilindro de Ciro, no Velho Testamento e em 

outras formas de pensamento da Antiguidade, ainda que não houvesse um nome 

específico para definir termo, para o autor, essas são análises possíveis somente em 

retrospectiva e a partir dos pressupostos atuais do conceito de direitos. Assim, de 

acordo com o autor, foi preciso que o conceito de status perdesse força para que a 

ideia de direitos subjetivos ganhasse destaque (DAGGER, 1995, p. 294-299). 

 

1.2. A CONQUISTA DE DIREITOS SUBJETIVOS NA PASSAGEM DA 
IDADE MÉDIA PARA A MODERNA 

 
Nesse processo de enfraquecimento do papel do status e fortalecimento do 

papel dos direitos, Dalmo de Abreu Dallari (2004) dá destaque especial para o 

surgimento e ascensão da classe burguesa na Europa do final da Idade Média, 

fenômeno que, segundo o autor, marcou profundamente a trajetória do atual conceito 

de direitos humanos e do próprio mundo ocidental. De acordo com esse autor, devido 

ao fim das chamadas invasões bárbaras (a partir do século X), os núcleos urbanos, 

burgos, passaram a ser cada vez mais procurados por pessoas que não suportavam 

mais os desmandos dos senhores feudais e que buscavam nesses lugares 

oportunidades de trabalho, principalmente na construção das grandes catedrais góticas 

que se erguiam por essa época. Com isso, esses núcleos urbanos cresceram 

rapidamente e passaram a demandar grandes quantidades de alimentos que 

começaram a ser vendidos por comerciantes nas vilas e aldeias. Esses eram indivíduos 

que não possuíam terras ou títulos de nobreza e obtinham lucros comprando alimentos 

nas zonas rurais ou em outras partes da Europa e do Oriente, e revendendo-os nos 

centros urbanos. Um negócio que se revelou tão próspero que muitos desses 

comerciantes rapidamente enriqueceram a ponto de poderem emprestar dinheiro, 

mediante pagamento de juros, aos nobres e aos reis (DALLARI, 2004, p.27). No 

entanto, o poder econômico dos comerciantes burgueses não se refletia na 

participação dos mesmos no poder político da época; uma vez que, em um mundo no 

qual o nascimento dividia os indivíduos entre nobres e plebeus, não importando a 

riqueza, o poder político era exclusividade do rei e da nobreza que, com frequência, o 

exerciam de maneira arbitrária e injusta contra o restante da população, especialmente 

contra os burgueses, seus credores. E tudo isso era promovido com a conivência da 
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Igreja Católica que também exercia um poder arbitrário, além de condenar o lucro, 

com a proibição da usura, e de manter, justificar e desfrutar de uma série de 

privilégios medievais compartilhados entre nobres e clérigos na época (DALLARI, 

2004, p.29). 

Desse modo, com o crescente poder econômico dos burgueses; as constantes 

injustiças e arbitrariedades da realeza; os frequentes desmandos da Igreja Católica; e a 

ausência de participação da população nas decisões políticas, o mundo ocidental 

passou vivenciar uma série de revoltas e revoluções (Reforma Religiosa - século XVI, 

Revolução Inglesa - século XVII, Revolução Americana e Revolução Francesa - 

século XVIII) que acabaram alterando profundamente toda a sociedade do período e 

promovendo, entre outras coisas, a quebra do monopólio católico do cristianismo 

(protestantismo); a retirada de Deus do centro de todas as coisas e a colocação da 

razão humana em Seu lugar (humanismo e racionalismo); a retirada do poder absoluto 

do rei e o estabelecimento da figura do povo como legítimo soberano (democracia); e 

a consagração da ideia de que todos os homens nascem livres e dotados de direitos 

naturais, inalienáveis e universais (direitos civis e políticos). Dentre estes: o direito à 

vida; à resistência à opressão; à propriedade; à liberdade religiosa, de expressão, de 

opinião, de pensamento, de imprensa e de iniciativa. 

Como se pode notar, encontra-se aqui uma primeira ligação entre 

comunicação e direitos humanos, uma vez que a luta por liberdade de expressão e, 

mais tarde, de imprensa desempenhou, desde o início, um papel central na trajetória 

de conquistas de direitos e nas lutas contra o arbítrio e a violência. O que contribuiu 

significativamente para isso foi a invenção da prensa de tipos móveis (1450) que 

possibilitou a circulação de informações em grande escala em toda a Europa por meio 

de livros, almanaques, folhetos e, mais tarde, jornais e revistas. E isso passou a 

representar um enorme risco para o poder político e religioso da época, pois facilitava 

o acesso da população a informações, conhecimentos e também aos meandros desses 

poderes. Desde então, essas instituições passaram a estabelecer uma relação 

ambivalente com a recém-criada imprensa, ora utilizando-a com fins estratégicos, ora 

impedindo seu funcionamento para reprimir opositores (THOMPSON, 2011, p.84). 

O temor e o cuidado dos mesmos não eram infundados, já que a difusão das 

técnicas de impressão por toda a Europa contribuiu fortemente para a Reforma 

Protestante (1517) ao retirar da Igreja Católica o controle absoluto sobre a palavra de 

Deus e possibilitar a circulação das ideias reformadoras de Martinho Lutero (1483-
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1546) bem como para o surgimento das ideias humanistas ao possibilitar o acesso aos 

textos clássicos da Antiguidade Grega e Romana (THOMPSON, 2011, p.89-90). 

Todas essas ideias, mais tarde, constituíram as bases filosóficas que possibilitaram a 

mudança do fundamento da dignidade humana da teologia (direitos naturais em Santo 

Tomás de Aquino no século XIII) para a racionalidade (direito natural em Thomas 

Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau nos século XVII e XVIII). Toda essa 

filosofia moral baseada na razão como fundamento de direitos naturais e universais do 

homem exerceu forte influência nos ideais revolucionários burgueses do século XVIII 

que foram consagrados nas declarações estadunidense e francesa 1 , com grande 

destaque para a liberdade de imprensa e expressão do pensamento. 

 
2. MEDO E DIREITOS HUMANOS NO PENSAMENTO DE MARILENA 

CHAUÍ 
 

2.1. GENERALIZAÇÃO DO MEDO DO OUTRO NA SOCIEDADE 
MODERNA 

 
Marilena Chauí (2006) afirma que a mudança de sentido e a universalização 

do medo na sociedade ocidental ocorrida na passagem do período medieval para o 

moderno foram fundamentais no pensamento filosófico e político da modernidade e 

na própria formulação dos direitos do homem e dos quais originaram boa parte dos 

atuais direitos humanos. Segundo a autora, nas sociedades aristocráticas anteriores à 

moderna, marcadamente guerreiras, o sentimento de medo era percebido como um 

“vício  dos  covardes”  e  associado  ao  povo,  à  plebe,  naturalmente  covarde  e  temerosa,  

enquanto que a coragem era percebida como uma  “virtude  dos  guerreiros”  e  associada  

aos nobres, à aristocracia, naturalmente valentes e impetuosos (CHAUÍ, 2006, p.87). 

De acordo com Chauí, no período medieval havia uma ordem jurídica 

imutável e hierarquizada instituída por Deus, na qual os direitos naturais objetivos, 

qual seja os deveres e privilégios de cada indivíduo, eram relativos à posição 

concedida por Deus a cada indivíduo na comunidade quando do seu nascimento (por 

exemplo: vassalo ou servo e nobre ou plebeu). A comunidade, enquanto organização 

social era o centro de referência desse mundo e a caracterizava-se por promover e 

manter, segundo Chauí, seis condições básicas, a saber: 1) sua unidade interna 

(indivisão); 2) o compartilhamento entre seus membros de um mesmo sistema de 

                                                        
1 Declaração de Direitos da Virgínia e Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 e a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 
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valores e crenças; 3) a identificação dos membros com a imagem do líder que 

encarnava na sua figura a própria comunidade, suas virtudes e vícios, sendo o destino 

do mesmo o destino da própria comunidade; 4) a ordem fixa, natural e imutável da 

comunidade, instituída por forças extracomunitárias superiores e transcendentais; 5) a 

transcendência do poder do governante, instituído por forças divinas, que 

estabeleciam também um ordenamento social hierarquizado no qual cada membro 

teria um papel fixo a desempenhar para o bem da comunidade; 6) e leis 

transcendentais instituídas pela divindade através da vontade soberana do governante. 

E muito embora esse sistema fosse notadamente desigual ele promovia, segundo a 

autora, segurança e conforto em todos os indivíduos que não precisavam se preocupar 

com o futuro, afinal, a ordem comunitária fixada por Deus era imutável e o medo 

ficava circunscrito ao temor da alteração da ordem divina pela ação das forças 

malignas do Diabo ou pela ação tirânica de um homem diabólico (o tirano) que 

acabaria por levar a comunidade ao seu fim. Os homens temiam também a Deus, 

fonte de todas as coisas, que quando desagradado impingia sobre os homens sua 

cólera (CHAUÍ, 2006, p.90-1). 

No entanto, devido à ascensão da sociedade burguesa e do modo de produção 

que a caracteriza: o capitalismo, a ordem medieval teve que ser completamente 

alterada. O divino deixou de ser a fonte suprema do poder, da lei e da ordem que 

passaram a ser entendidas como obras dos próprios homens. A percepção da 

passagem do tempo, que antes era quase imperceptível, passou a ser percebida de 

maneira acelerada devido às contingências das ações individuais humanas e à 

velocidade da produção capitalista. A ideia de igualdade natural entre os indivíduos 

apagou a antiga distinção de virtudes e vícios característicos de nobres e plebeus e 

todos passaram a ser suscetíveis às mesmas paixões, vícios, virtudes e medos. O 

convívio em sociedade passou a ser entendido como obra da ação social de grupos 

divididos (opressores e oprimidos em Maquiavel) ou da associação de indivíduos 

autônomos isolados (contrato social em Hobbes e Rousseau). E a comunidade deixou 

de ser a referência para as relações sociais, que passou a ser a vontade soberana do 

indivíduo e que gerou como consequência o conflito de interesses particulares e 

individuais. Assim, segundo Chauí, “ao   lado   do  medo   de  Deus   e   do   diabo   (pois   a  

sociedade moderna é cristã) e do medo da natureza, os homens passaram a ter um 

medo  fundamental:   temem  uns  aos  outros  enquanto  seres  humanos”  (CHAUÍ,  2006,  

p.91). 
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2.2. O COMBATE AO MEDO GENERALIZADO DO OUTRO POR MEIO DA 
LEI, DO ESTADO E DA JUSTIÇA 

 
De acordo com Chauí, a modernidade faz como que os indivíduos 

tornassem-se  sujeitos  sociais  políticos  e  histórico  e,  como  isso,  acabou  deslocando  “o  

medo fundamental para o interior da própria sociedade – para a divisão social das 

classes ou lutas de classes – e faz nascer, simultaneamente, o pensamento moderno 

sobre   direitos   do   homem   e   do   cidadão”   (CHAUÍ,   2006,   p.93).   É   nesse   contexto,  

segundo Chauí, que nasce a teoria moderna do direito natural no século XVII que 

estabelece que todos os homens são iguais, livres e dotados de direitos por natureza, 

mas que, em estado de natureza, os homens não conseguem garantir seus direitos 

naturais devido ao medo que uns possuem dos outros. Para se protegerem desse medo 

fundamental do outro, os homens recorrem ao contrato social e à alienação de seus 

direitos naturais para uma instância superior que converte esses direitos de naturais 

para civis e positivados em lei (CHAUÍ, 2006, p.96). Desse modo, para Chauí, tanto o 

Estado quanto o Direito Moderno foram formulados como condição para que 

indivíduos isolados e seus interesses privados pudessem conviver sem medo uns dos 

outros e, ao mesmo tempo, sem correr o risco do arbítrio do poder absoluto, uma vez 

que a legitimidade dessas instituições residiria no respeito aos próprios direitos 

naturais dos indivíduos e na abertura para a participação dos cidadãos na formulação 

das leis e nas decisões políticas da sociedade. Mas para isso, diferentemente dos 

direitos naturais de origem divina que possuíam evidência divina, os direitos do 

homem e do cidadão tiveram que ser declarados e reconhecidos por toda a sociedade 

como um fato social em si fundamentado na crença moderna de que todos os serem 

humanos são racionais (CHAUÍ, 2006, p.93-5). 

Chauí identifica na tradição política inaugurada com a modernidade três 

vertentes que formularam diferentes concepções do Estado enquanto garantidor dos 

direitos naturais dos indivíduos por meio do direito positivado, a saber: a vertente 

absolutista que adquiri a forma de tirania uma vez que dispensa a garantia dos direitos 

civis e naturais no exercício do poder (CHAUÍ, 2006, 96); a vertente da monarquia 

constitucional que pressupõe que somente um poder centralizado nas mãos do 

monarca e das instituições monárquicas pode garantir os direitos naturais; e a vertente 

republicana e democrática que pressupõe que os direitos naturais serão somente 

garantidos se o direito positivado preconizar a igualdade e a liberdade. Desse modo, 

segundo a autora, com a modernidade as noções de direitos naturais e civis passaram 
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a ser medidas de avaliação dos regimes políticos, sendo a ausência dos mesmos 

associada à regimes tirânicos promotores do medo e da opressão, assim como a 

presença dos mesmos foi associada à regimes nos quais os cidadãos livres agem de 

acordo com a lei positivada por se reconhecerem como partícipes da formulação das 

mesmas (CHAUÍ, 2006, p.97). 

A tradição do pensamento político moderno, segundo Chauí, tem início com 

os humanistas   que   promoveram   a   “dessacralização   da   realidade   sociopolítica”   e  

apresentaram a sociedade como fruto das disputas de suas divisões internas (conflitos 

entre os indivíduos ou entre opressores e oprimidos). Segundo a autora, os pensadores 

do século XVI e XVII acreditavam que o ambiente de medo em que se encontravam 

os  homens  no  “estado  de  natureza”  poderia  ser  somente  superado  como  a  satisfação  

de três condições, a saber: 1) a superação dos preconceitos e superstições incutidas, 

principalmente pela religião e pela ignorância, por meio do desenvolvimento racional 

dos homens; 2) a participação dos homens na construção de um poder público e legal 

cuja legitimidade reside-se no consentimento de todos os participantes em submeter-

se a eles por suas livres vontades; e 3) o reconhecimento por parte de todos os 

indivíduos e do poder público de que todos os homens possuem direitos inalienáveis e 

que o desrespeito aos mesmos representa violência e opressão que qualquer um tem o 

direito de combater. É desse modo, portanto, que, segundo Chauí, nasce com os 

humanistas  e  clássicos  o  “direito  à  resistência  à  opressão  e  à  violência”,  um  conceito  

muito importante na formulação das teorias modernas do direito. Outra característica 

apontada nessas teorias pela autora é o fato das mesmas conferirem à lei o papel de 

combater o medo na sociedade, situando os direitos naturais e civis no centro da ação 

política, o que torna, assim, necessária uma instância política superior à sociedade 

(Estado) e dá a noção de legalidade o caráter de legitimidade, ou seja, a lei positiva 

passa a ser o parâmetro da justiça (CHAUÍ, 2006, p.98). 

 
2.3. ILUSÃO JURÍDICA DA IGUALDADE E LIBERDADE FORMAL 

 
De acordo com Chauí, o pensamento de Karl Marx procura em entender as 

profundas contradições presentes na sociedade moderna e o mesmo ocupa-se em 

pensar de que maneira: as relações de poder saíram do âmbito da dominação pessoal 

(do pai sobre a família e do chefe sobre a comunidade) pela dominação impessoal 

exercida pelo Estado por meio da lei e do direito; a exploração econômica presente na 

relação social capitalista passou a ser justificada e legitimada pela ordem jurídica; as 
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evidentes desigualdades foram encobertas pelas ideias de liberdade e igualdade, não 

sendo percebidas como injustiças perante a lei, o direito e o Estado; o direito produz 

injustiça e o Estado produz medo por meio do uso da violência para manutenção da 

lei e da ordem (CHAUÍ, 2006, p.99-100). 

Segundo Chauí, uma das respostas mais conhecidas de Marx para tais 

questões é a de que a sociedade capitalista necessita para seu pleno funcionamento o 

apagamento de sua inerente divisão interna e de sua luta de classes. Para tal, a mesma 

utiliza-se de duas estratégias: a de afirma que a sociedade é formada por indivíduos, e 

não classes sociais, e que os mesmo são livres e iguais e relacionam-se por meio de 

contratos livremente firmados; e a de entregar ao Estado, por meio da lei e do direito 

positivado, a garantia dos contratos firmados entre os indivíduos livres. Segundo a 

autora, o pensamento de Marx acredita que o Estado de Direito é, na verdade, uma 

ficção, uma vez que a liberdade e a igualdade preconizadas pela sociedade civil e 

promulgadas pelo Estado não possuem existência concreta. Desse modo, para o 

pensador, os direitos do homem e do cidadão, além de uma abstração, servem como 

ferramentas ideológicas para a exploração e dominação dos indivíduos pela classe 

dominante, o que torna necessária a atuação do Estado como aparelho repressor e 

provocador de medo nas classes subalternas que estão alijadas do direito de 

propriedade privada dos meios sociais de produção, embora o tenham em tese. Assim, 

tanto a lei quanto o Estado, para Marx, têm por missão proteger a propriedade privada 

daqueles que não a possuem na prática, ou seja, a grande maioria da população, por 

meio da repressão, da coerção, da opressão e da violência. Desse modo, para Chauí, 

ao declarar a propriedade privada um direito inalienável do homem e do cidadão, mas, 

ao mesmo tempo, ao manter quase a totalidade da população distante desse direito na 

prática, o mesmo torna-se assim um direito altamente ameaçado pela exclusão da 

maioria ao seu acesso que exige uma proteção muito especial do Estado por meio da 

violência e controle social (CHAUÍ, 2006, p.101). Com isso, a autora reconhece que 

“as declarações modernas dos direitos humanos trazem consigo a violência e tornam-

se  fonte  de  medo,  em  vez  de  fonte  de  emancipação”  (CHAUÍ,  2006,  p.101). 

 
2.4. AS CONTRADIÇÕES DAS DECLARAÇÕES DE DIREITOS E A 

ABERTURA PARA O FUTURO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Chauí identifica outras contradições presentes na sociedade moderna a partir 

da declaração de direitos naturais e universais. Segundo a autora, para declarar a 
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propriedade privada dos meios sociais de produção como um direito legítimo foi 

preciso declarar, ao mesmo tempo, outros direitos necessários ao bom funcionamento 

da sociedade capitalista. Desse modo, todos os indivíduos foram considerados livres, 

iguais e proprietários (mesmo aquele sem qualquer posse material foi considerado 

proprietário de seu corpo, pessoa, bens necessários a sua existências e sua força de 

trabalho), pois, somente assim poderiam firmar contratos juridicamente válidos em 

suas relações sociais. Ademais, como o acelerado processo de produção capitalista 

passou a necessita de mão de obra cada vez mais qualificada foi preciso promover 

alguma escolarização para a população, sendo necessário para isso declarar a todos 

como seres racionais (CHAUÍ, 2006, p.103-4). 

Portanto, os homens na modernidade foram declarados racionais, livres e 

iguais, o que, por consequência, obrigou a sociedade a reconhecer que os mesmos têm 

o direito e a liberdade de pensar, falar, opinar, expressar e professar a fé preferir. No 

entanto, para a autora, tais direitos e liberdades configuram-se, na prática, como 

privilégios da classe dominante devido à divisão social do trabalho que separa o fazer 

manual do intelectual e estabelece uma separação entre a categoria de indivíduos 

dirigentes, que possuem o direito de fato e legítimo do uso da razão e da expressão, e 

a categoria de indivíduos executantes, que, por não terem instrução, não possuem os 

referidos direitos. Segundo a autora, na prática, a luta de classes e a divisão social do 

trabalho impedem que todos tenham acesso a todos os direitos declarados, justamente, 

porque existe um controle estatal e privado dos meios de produção e expressão e uma 

ideologia da competência que, de acordo com Chauí, pode ser resumida da seguinte 

maneira:  “não  é  qualquer  um  que  tem  o  direito  de  pensar  e  dizer  qualquer  coisa  em  

qualquer lugar e em qualquer  tempo  para  quaisquer  outros”  (CHAUÍ,  2006,  p.103-4). 

Desse modo, com a separação entre competentes e incompetentes a sociedade 

moderna  trai  um  de  seus  principais  pressupostos,  segundo  a  autora,  “o  que  afirma  que  

somente graças à razão e ao pensamento esclarecido os homens podem livrar-se do 

medo  resultante  da  ignorância  e  da  superstição”  (CHAUÍ,  2006,  p.102). 

Para Chauí, portanto, os direitos do homem e do cidadão nas sociedades 

modernas estão historicamente marcados por uma profunda contradição, pois, os 

direitos são entendidos como naturais e universais, porém a garantia dos mesmos só 

pode ser assegurada pelo poder do Estado que, por sua vez, está a serviço de uma 

determinada classe social, mas que, ao mesmo tempo e embora aprisionado aos 

interesses dessa, precisa promover direitos a toda sociedade uma vez que a 
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legitimidade de seu poder reside justamente no respeito e garantia de direitos a todos, 

caso não queira revelar somente sua verdadeira face violenta e opressora. De acordo 

com  autora,  “cada  direito, uma vez declarado, abre campo para a declaração de novos 

direitos e essa ampliação das declarações de direitos entra em contradição com a 

ordem estabelecida, que, a cada passo, encontra meios para bloquear ou frear o 

exercício de direitos declarados”   (CHAUÍ,   2006,   p.104). Portanto, para Chauí, a 

profunda contradição histórica presente nas declarações que deram origem aos 

direitos humanos é a chave da democracia moderna, que se move não pela virtude ou 

benesse da classe dominante moderna, liberal ou conservadora, mas devido às 

constantes lutas populares pela efetivação de direitos declarados e pelo 

reconhecimento de novos direitos ainda inexistentes (CHAUÍ, 2006, p.112). Nas 

palavras   da   autora,   “as   declarações   de   direitos   afirmam   mais   do   que   a   ordem  

estabelecida permite e afirmam menos do que os direitos exigem, e essa discrepância 

abre brecha para pensarmos a dimensão democrática dos direitos. Nessa brecha, 

podemos   também  ver   a   nova   relação   de  medo   e   direitos   humanos”   (CHAUÍ,   2006,  

p.104). 

3. O INDIVIDUALISMO DOS DIREITOS NATURAIS DO SUJEITO MODERNO 
 

Castor Ruiz (2010) não dúvida da importância das revoluções e declarações 

burguesas de direitos para a derrocada dos regimes aristocráticos e das sociedades 

estamentais. No entanto, ressalta que, apesar delas, as desigualdades entre os 

indivíduos continuaram no novo regime de forma racionalizada, não mais ligadas ao 

estamento que o indivíduo nascia (nobre ou plebeu), mas relacionadas à posse ou não 

da riqueza e dos meios sociais para sua produção e sustentadas por um novo sistema 

político-jurídico. A dominação, desse modo, continuou existindo por meio do artifício 

da proclamação formal de direitos naturais a todos os indivíduos e da concentração 

dos meios de produção da riqueza, principalmente a terra, nas mãos de uns poucos 

indivíduos. Ou seja, a proclamação dos direitos naturais do homem acabou por 

promover e legitimar uma forma racionalmente mais elaborada de desigualdade e 

dominação entre os indivíduos (RUIZ, 2010, 195). 

Esse novo sistema moderno de exploração foi possibilitado, na concepção de 

Ruiz (2010), pela tradição do pensamento filosófico e político moderno. Dos quais 

surgiram as concepções de sujeito e direitos que influenciaram profundamente o 

conceito de direitos humanos da atualidade e que foram formulados como liberdades 
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e  privilégios  inerentes  ao  “sujeito”,  individual,  centrado  em  seu  próprio  “eu”.  Assim,  

de  acordo  com  o  autor,  na  concepção  moderna,  “o  eu  tem  a  primazia  da  vontade  nas  

suas   relações   para   com   a   alteridade”   (RUIZ,   2010,   192)   e   o   outro é apenas uma 

derivação secundária do eu, pois nasce da vontade soberana do indivíduo que faz a 

opção voluntária de se relacionar com a alteridade. Nessa concepção, a vontade 

soberana do indivíduo é concebida como natural e espontânea e o sujeito como 

preexistente a qualquer relação social (RUIZ, 2010, 192). Assim, o que mais 

caracteriza  o  sujeito  moderno  é  o  seu  “caráter  individual”  e  “centralizado  no  eu”,  ou  

seja,   o   “indivíduo  moderno   é   pensado   como   uma   natureza   isolada   que,   em   estado  

puro, existe por si  e  em  si  e  como  tal  portadora  de  todos  os  direitos  naturais”  (RUIZ,  

2010,   193).   Concepção   essa   que   ficou   filosoficamente   conhecida   como   “estado   de  

natureza   do   homem”   e   se   tornou   predominante   na   modernidade,   a   partir   do  

pensamento de teóricos como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau 

(RUIZ, 2010, 193). 

RUIZ   explica   que   o   “estado   de   natureza”   seria   o   estágio   da   vida   humana  

anterior ao convívio em sociedade. Dele derivariam direitos inerentes à natureza 

humana que, na concepção de Hobbes, poderiam ser alienados em nome de outros 

mais importantes (parte da liberdade em nome da segurança e da preservação da 

vida), mas que na visão de Locke e Rousseau seriam inalienáveis e de obrigatória 

proteção, defesa e respeito por parte da sociedade. Segundo o autor,   no   “estado   de  

natureza”  todos  os  homens  seriam  naturalmente  iguais,  livre  e  todos  teriam  direito  a  

tudo porque nada possuiria dono por natureza. O que acabaria por levar os homens a 

uma situação de conflito de interesses individuais, no qual cada um buscaria retirar o 

máximo de benefícios para si em sua relação com o outro, compelido que é pelo 

impulso  natural  egoísta.  Isso  formaria,  assim,  um  “estado  de  guerra  natural  de  todos  

contra  todos”  (RUIZ,  2010,  196-7). 

Nessa teoria, tanto a igualdade quanto a liberdade são concebidas como 

propriedades naturais do indivíduo e a liberdade é entendida como exercício da 

vontade e do desejo do eu que é soberano para fazer o que quer e o que deseja (RUIZ, 

2010, 197-8). Ruiz afirma  ainda  que  as  “teorias  modernas  sobre a liberdade [...] em 

seu conjunto coincidem em pensá-la como ato soberano do eu em que o desejo ocupa 

o lugar do impulso natural. Nesta visão, a liberdade funda a alteridade e a 

responsabilidade  para  com  o  outro  só  existe  como  medida  da  liberdade”  (RUIZ, 2010, 

p.198). 
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Desse modo, para Ruiz, a tradição moderna é bastante distinta das tradições 

ligadas à noção de comunidade. A partir do Roberto Esposito sobre a comunidade, 

Ruiz, afirma que o múnus (o dever para com o outro) é o que define a comunidade, 

uma vez que estabelece uma obrigação com o outro e com aquilo que é o comum da 

comunidade e que beneficia a todos que dela participam. Para Esposito, segundo 

Ruiz, o múnus é o sentido que cria os vínculos comunitários sem os quais a 

comunidade se dissiparia em conflitos de interesses individuais e egoístas. Assim, no 

convívio comprometido com a comunidade o eu deve doar a si mesmo para o bem 

comum de todos, o que é incompatível com a concepção moderna de sujeito 

individual e proprietário (RUIZ, 2010, p.217-8). Nas palavras de Ruiz, pelo  “sentido  

etimológico, o múnus que a comunidade compartilha não é uma propriedade, 

pertencimento ou possessão, muito pelo contrário é um dom, uma dádiva do sujeito 

para  o  comum,  um  dever  para  com  os  outros  sujeitos  da  comunidade” (RUIZ, 2010, 

p.218). Assim, na visão de Ruiz, as sociedades modernas surgiram justamente de um 

processo acentuado de substituição do múnus comunitário   pelo   “ônus   do   benefício  

próprio”  que  colocou  em  xeque  o  próprio  sentido  de  comunitário,  de  obrigação  com o 

outro   e   com   o   comum,   pois,   o   “ônus   é  motivado   pelo   interesse   próprio   que   faz   da  

propriedade o modo de afirmar-se   individualmente   frente   àquilo   que   é   comum”  

(RUIZ, 2010, p.218-9). Com isso, as relações sociais passaram a ser mediadas pelos 

conflitos de interesses individuais que buscam o próprio em detrimento do que é 

comum, sendo que a única maneira de se evitar a dissolução completa da comunidade, 

devido   a   essa   “guerra   de   todos   contra   todos”,   é   pela   força   do   direito   (RUIZ,   2010,  

p.219). 

Desse modo, no entendimento de Ruiz, o   direito   exerce   a   “função  

imunitária”   de   proteger   o   “próprio   da   ameaça   do   outro”,   o   que   faz   com   que   as  

relações sociais deixem de ser exercidas para o bem comum e passem a ser exercidas 

por meio do Direito e da Justiça (RUIZ, 2010, p.219). Devido a isso, segundo o autor, 

os conflitos passam a ser cada vez mais mediados pela lei e menos pela moral e 

afirma   que   existe   “uma   acentuada   tendência   à   juridiciação da vida como único 

recurso  à  falta  de  responsabilidade  ética  pelo  outro”  (RUIZ,  2010, p.219). Para Ruiz, 

a concepção individualista do direito faz com que as necessidades do outro não 

recaiam sobre os ombros do eu, no máximo são objetos da caridade do mesmo, mas 

nunca uma questão moral ou juridicamente vinculada à responsabilidade pelas 

condições de vida do outro (RUIZ, 2010, p.219). Nas palavras do autor, o 
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“individualismo  liberal  cria  a  indiferença  como  forma  natural  de  relação  com  o  outro”  

(RUIZ, 2010, p.220) e desloca para o Estado a responsabilidade pelo outro e pelas 

condições de sua existência (RUIZ, 2010, p.220). 

Assim, nesse estado de indiferença para com o outro e de preocupação do eu 

consigo mesmo e com seus bens, o direito age somente para proteger o eu da cobiça 

do outro. E, para isso, utiliza-se da violência como forma de manter a ordem e o 

status quo,  ou  seja,  o  “direito  tende  a  monopolizar  a  violência  como  a  forma  legítima  

de defender a ordem e a violência serve para garantir o direito como forma legal de 

preservação da ordem. Tal cumplicidade reduz os direitos à ideologia da ordem e faz 

da  violência  sua  última  (talvez  única)  garantia”  (RUIZ,  2010,  p.221).  Desse  modo,  a  

tradição liberal estabeleceu uma forma muito peculiar de justiça em que o respeito às 

regras procedimentais do direito positivado define, em primeira mão, o que é justo ou 

não, ou seja, a justiça está vinculada, primeiramente, ao formalismo legal e, somente 

depois, ao reconhecimento e à reparação da injustiça em si (RUIZ, 2010, p.201). 

Portanto, vinculada ao procedimento, a justiça é considerada a forma correta de 

interpretar e aplicar a lei dentro do que estabelece a ordem. A lei é entendida como 

justa em si e tanto o direito, no geral, quanto os direitos humanos, em específico, 

passam a atuar em prol da legitimação do status quo (RUIZ, 2010, p.201). 

Assim como para Chauí, quem expôs as contradições dos direitos naturais do 

sujeito moderno, para Ruiz, foi Karl Marx que  teceu  duras  críticas  à  “ilusão  jurídica”  

liberal e ao caráter ideológico, formal e individualista dos direitos declarados nas 

revoluções burguesas  que  separaram  o  “homem”  do  “cidadão”  (RUIZ,  2010,  198-9). 

De acordo com Ruiz,   a   “crítica   de   Marx   aos   direitos   humanos   se   centra   no  

individualismo, denunciado como princípio antropológico falacioso cujo objetivo é 

legitimar, como direito natural, a acumulação ilimitada da propriedade nas mãos de 

uns poucos, enquanto a desigualdade em que outros se encontram, despossuídos do 

mínimo necessário para viver, é tematizada como consequência natural das diferenças 

individuais”  (RUIZ,  2010,  p.200). 

De acordo com Ruiz, na visão de Marx, o discurso de direitos humanos da 

burguesia possui um claro objetivo ideológico de defender e legitimar a propriedade 

privada e exclusiva dos meios de produção. Por isso a ênfase tão acentuada no 

indivíduo como fonte suprema de direitos e na liberdade como direito natural para 

fazer tudo aquilo que não prejudique o outro e que a lei permite. Segundo Ruiz, para 

Marx a   liberdade   liberal   “não   se   baseia   na   união   com   o   outro,   mas   justamente   na  
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separação   do   semelhante”   (RUIZ,   2010,   p.199), o   que   acaba   por   transformar   “os  

direitos  em  meios  para  a  defesa  contra  o  outro”  (RUIZ,  2010,  p.199).   

Esse individualismo egoísta dos direitos do homem para Marx, segundo 

Ruiz, contaminou também outros direitos como igualdade e segurança, pois, no 

modelo liberal, a igualdade é meramente formal, perante as leis, e não se configura 

como um direito a ter acesso igualitário a bens sociais, econômicos e culturais. E a 

segurança   nada  mais   é   do   que   o   “legítimo”   direito   da   classe   burguesa   de   defender  

suas próprias vidas e, principalmente, seus bens, inclusive por meio do aparato 

repressor do Estado (polícia e exército) (RUIZ, 2010, p.200). No entanto, segundo 

Ruiz, Marx não questiona os ideais pretendidos pelos direitos humanos em si, uma 

vez que são os mesmos do projeto socialista que propõe, mas apenas denuncia o 

artifício ideológico de legitimação das desigualdades em que os mesmos foram 

transformados na modernidade pelo pensamento liberal. 

 
4. A INVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS UNIVERSAIS E 

INTERNACIONAIS 
 
4.1. O DECLÍNIO DOS DIREITOS NATURAIS DO HOMEM E DO CIDADÃO 

Costas Douzinas (2009) afirma que o conceito de direitos naturais, ancorado 

na razão e positivado nas declarações estadunidense e francesa, entrou em declínio 

poucos anos após as vitórias revolucionárias sobre os regimes absolutistas, devido a 

questões políticas e intelectuais entre o final do século XVIII e início do século XX. 

No campo político, segundo o autor, as classes sociais que passaram a dominar a cena 

a   partir   das   revoluções   liberais   “trataram   os   direitos naturais como uma doutrina 

perigosa e revolucionária, que poderia ser eficazmente empregada por movimentos de 

oposição   democráticos   e   socialistas   emergentes”   (DOUZINAS,   2009,   121),   afinal,  

conheciam muito bem o potencial inflamável dos direitos naturais e temiam provar do 

próprio veneno. Para afastar esse perigo, as forças políticas dominantes do século 

XIX, conforme já exposto, construíram um sistema baseado na supremacia legislativa, 

jurídica e executiva do Estado sobre os indivíduos e a sociedade, que possibilitou 

administrar  o  Estado  de  modo  “legítimo”  em  nome  do  “povo  soberano”  e,  ao  mesmo  

tempo,  controlar  a  vontade  popular  e  dos  indivíduos  por  meio  de  “uma  combinação  de  

democracia   limitada   e   positivismo   jurídico   ilimitado”   (DOUZINAS,   2009,   121).  

Nesse  sistema,  “as  afirmações  de  direitos  humanos  por  grupos  e  classes  excluídos  da  

cidadania, mulheres, negros, trabalhadores ou reformistas políticos e sociais, eram 
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preteridas como se fossem críticas egoístas contra o bem comum e a vontade 

democrática”   (DOUZINAS, 2009, p. 121). Para o autor, portanto, os processos de 

positivação dos principais sistemas jurídicos ocidentais (Inglaterra, Estados Unidos, 

França e Alemanha) acabaram abandonando na prática a ideia de direto natural 

(universal) ao darem ênfase à proteção estatal da cidadania (local) em suas legislações 

(DOUZINAS, 2009, 123). 

No campo intelectual as causas do declínio das ideias naturalistas de direitos 

foram mais complexas segundo Douzinas. Começaram com as duras críticas à 

“abstração”,   “racionalismo”,   “obscurantismo”,   “indeterminação”   e   “ideologia”   dos  

direitos naturais desferidas por importantes pensadores dos campos conservadores e 

progressistas, como Edmund Burke, Jeremy Bentham e, como anteriormente exposto, 

Karl Marx (DOUZINAS, 2009, p.122). De acordo com Richard Dagger (1995), a 

ideia de direitos naturais e universais foi bastante criticada por Burke e Bentham, 

porque, na visão desses pensadores, ela representava uma perigosa abstração retórica 

que estava sendo tomada como um pensamento sensato e prático. Segundo o autor, 

Bentham considerava que os direitos não poderiam ser naturais e sim convencionais, 

pois eram estabelecidos e garantidos por um sistema legal, portanto, não haveria 

possibilidade de diretos sem lei e governo. Além disso, considerava os direitos 

naturais, tal qual proclamados pelos franceses, demasiados individualistas, o que 

levaria a sociedade ao egoísmo e a uma luta dos indivíduos uns contra os outros. Já 

Burke, segundo Dagger, entendia que o discurso dos direitos naturais era perigoso 

porque escondia o contexto histórico e as circunstâncias em que os direitos foram 

conquistados. Ele até reconhecia a existência de certos direitos abstratos, que não 

dependiam de governos ou leis positivadas, porém, para esse pensador, os direitos 

estavam vinculados ao papel que cada um desempenhava na sociedade (DAGGER, 

1995, p. 301-302). 

De acordo com Douzinas (2009), o desprestígio dos direitos naturais 

universais foi agravado devido à mudança de interesse das ciências sociais 

emergentes do indivíduo para a sociedade a partir da metade do século XIX. Nas 

palavras  do  autor,  “Hegel, Comte, Durkheim, Marx, Weber, Freud substituíram seus 

interesses iniciais pelos direitos individuais por uma análise dos processos e estruturas 

sociais que moldam a subjetividade  e  a  ação”  (DOUZINAS,  2009,  p.123).  A  partir  de  

então, as sociedades não mais eram vistas como consequências das ações individuais 

ou resultado de um contrato social (DOUZINAS, 2009, p.124). O foco da 
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investigação científica deixou de lado o indivíduo, que passou a ser entendimento 

como um ser dependente tanto de determinações externas quanto internas, e isso 

transferiu o foco para as estruturas sociais e psicológicas que determinavam os 

sujeitos (DOUZINAS, 2009, p.124). 

Todas essas mudanças abalaram fortemente as ideias naturalistas que haviam 

elevado o indivíduo e seus direitos ao ápice das relações sociais e com a criação do 

conceito de ideologia, os direitos naturais passaram a ser considerado um discurso 

perigoso e ambíguo, o que levou os mesmos a serem rebaixados de eternos, absolutos 

e inalienáveis para históricos, geográficos, jurídicos e culturalmente determinados 

(DOUZINAS, 2009, p.124-5). O problema, para Douzinas, é que a derrocada 

conceitual e política dos direitos naturais provocou um vazio moral de consequências 

desastrosas para a humanidade, que vivenciou, entre a segunda metade do século XIX 

e a primeira do século XX, dois conflitos mundiais, inúmeros conflitos locais e uma 

série de barbaridades cometidas contra povos e populações em todo o mundo 

(DOUZINAS, 2009, p.126). 

 
4.2.  A INVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS UNIVERSAIS E 

INTERNACIONAIS 
 

Celso Lafer (2006) identifica no pensamento de Immanuel Kant (século 

XVIII) o fundamento filosófico para a tutela internacional dos direitos humanos que, 

segundo o autor, considerava a existência de três instâncias jurídicas distintas: o jus 

civitatis (o direito interno), ligado à nacionalidade; o jus gentium (o direito 

internacional público), ligado às relações dos estados entre si; e o jus cosmopoliticum 

(o direito cosmopolita), ligado à ideia de que os seres humanos são cidadãos de um 

Estado universal que compreende toda a humanidade. Para o autor, o conceito de 

direito cosmopolita de Kant era bastante inovador, pois carregava em si a noção de 

hospitalidade universal entre todos os povos e indivíduos e justificava a tutela 

internacional dos direitos humanos que logo se mostrou necessária (LAFER, 2006, 

p.17-19). Pois, de acordo com Lafer, o mundo passou a conviver com o agravamento 

da problemática dos refugiados e das minorias a partir da dissolução de Estados 

multinacionais como o austro-húngaro, o otomano e o czarista, após o fim da Primeira 

Guerra Mundial (1914 – 1918). Contribuíram para esse agravamento, as restrições à 

livre circulação de pessoas, por motivações econômicas (a crise de 1929) ou 

xenofóbicas, e as decisões soviética e nazista de cancelarem em massa as 
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nacionalidades de pessoas que pertenciam a minorias linguísticas, étnicas ou 

religiosas. Fatores que reunidos aumentaram significativamente o número de 

refugiados e apátridas em toda a Europa e deixaram milhares de pessoas, 

repentinamente, sem qualquer tipo de proteção oferecida pela trindade Estado-Nação-

Território, o que fez com que perdesse, com isso, qualquer garantia legal de direitos e 

de dignidade (LAFER, 2006, p.22-24). 

De acordo com o autor, ainda que não contemplasse totalmente o princípio 

kantiano exposto, com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma tentativa inicial 

de tutela internacional de direitos com a criação da Sociedade das Nações (1919), 

entidade que tinha por objetivo tentar promover a paz nas relações internacionais. 

Para isso, o organismo estabeleceu um acordo internacional: o Pacto da Sociedade das 

Nações, no qual, encontravam-se algumas proposições relativas à proteção dos 

direitos humanos no âmbito internacional, tais como direito à diversidade, combate a 

crimes como o tráfico de mulheres e crianças, proibição do tráfico de ópio e outras 

drogas, controle e fiscalização do comércio de armas e munições no mundo. Outro 

desdobramento ainda desse período, bem mais duradouro, foi a já citada criação da 

Organização Internacional do Trabalho, organismo internacional que acabou 

promovendo a positivação de direitos econômicos e sociais antes mesmo dos direitos 

civis e políticos no plano internacional. A ação desse organismo, na visão de LAFER, 

foi uma tentativa de resposta dos países capitalistas aos temores comunistas gerados 

pela Revolução Russa (1917) e às inquietações operárias vividas em todo o mundo 

desde a Revolução Industrial (1760-1840) (LAFER, 2006, p.19-21). 

Entretanto, esses esforços iniciais de proteção internacional de direitos foram 

solapados pela explosão da Segunda Guerra Mundial. Evento que chocou o mundo 

pelo ineditismo do mal infligido nos campos de concentração contra judeus, ciganos, 

homossexuais, dentre outros grupos e etnias, nos quais seres humanos foram 

descartados como um material supérfluo e dispensável. Lafer identifica na dissociação 

entre os direitos dos povos (cidadania) e os direitos humanos uma das causas que 

levaram ao desastre do Holocausto e aponta que esse horror acabou provocando a 

necessidade de reconhecimento, garantia e proteção de direitos a todas as pessoas, 

independentemente da tutela do Estado-Nação (LAFER, 2006, p.27-29). O autor 

chama atenção para a importância no pensamento de Hannah ARENDT da noção de 

cidadania, considerada por essa pensadora como sendo a condição de possibilidade do 
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direito a ter direitos e que, por isso, necessitaria de uma proteção supranacional para 

que, de fato, fosse garantida a dignidade humana a todos (LAFER, 2006, p.22-24). 

Arendt (1989), por sua vez, critica com veemência a ideia de direitos do 

homem consagrada nas declarações americanas e francesas. Para a autora, ao 

emancipar a dignidade do homem de um sistema de valores sociais, espirituais e 

religiosos e proclamar o homem como o único soberano em questões de lei e o povo 

(nação) em questões de governo, a sociedade moderna criou um ser humano abstrato, 

separado da história e da natureza, e não se preocupou em garantir, efetivamente, a 

dignidade para aqueles povos ou indivíduos que, porventura, deixassem de ter um 

território, uma nação ou um governo próprio, uma vez que com isso perderiam, ao 

mesmo tempo, o direito de opinar e a relevância de sua fala (ARENDT, 1998, p. 335). 

Para Arendt, o homem só é digno de ser considerado como um ser humano 

dotado de direitos, se ele se tornar outra coisa diferente de um simples exemplar da 

espécie humana; se ele se tornar um outro com capacidade e legitimidade de falar, 

agir e ser reconhecido em sua comunidade por seus pares (ARENDT, 1998, p. 330). 

Como prova disso, a autora lembra que todo o processo de arbitrariedades impetrado 

pelo totalitarismo nazista contra o povo judeu, e também outras etnias e grupos, 

iniciou-se com a retirada da legitimidade de fala dos mesmos (retirada da cidadania 

alemã), continuou gradualmente com a retirada da possibilidade que tinham de falar 

com os outros (confinamento em guetos) e culminou na retirada da própria 

capacidade que possuíam de falar (envio para os campos de extermínio) (ARENDT, 

1998, p. 329). Desse modo, nas palavras da autora: 

aquilo   que   hoje   devemos   chamar   de   “direito   humano”   teria   sido  
concebido como característica geral da condição humana que 
nenhuma tirania poderia subtrair. Sua perda envolve a perda da 
relevância da fala (e o homem, desde Aristóteles, tem sido definido 
como um ser que comanda o poder da fala e do pensamento) e a 
perda de todo relacionamento humano (e o homem, de novo desde 
Aristóteles, tem sido concebido como   o   “animal   político”,   isto   é,  
que por definição vive em comunidade), isto é, a perda, em outras 
palavras das mais essenciais características da vida humana. 
(ARENDT p.330) 

A necessidade de se evitar que tal horror voltasse a ocorrer levou os países, 

principalmente do mundo ocidental e seus aliados, a criarem a Organização das 

Nações Unidas, uma nova entidade, que ficou responsável pela mediação das relações 

internacionais e pela proteção e garantia dos direitos humanos em todo o mundo, em 

substituição ao fracasso da Sociedade das Nações. Esse organismo, de fato, foi mais 
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bem sucedido que o anterior, uma vez que conseguiu promulgar importantes 

documentos que ainda são as referências mais importantes para os direitos humanos 

no mundo, tais como: a Carta da ONU (1945) e a célebre Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948). Desse modo, após uma série de declarações, convenções, 

tratados e acordos, os direitos humanos foram inventados a partir das cinzas das ideias 

naturalistas (DOUZINAS, 2009, p.127). De acordo com Douzinas (2009), o conceito 

de   direitos   humanos   universais   foi   transformado   em   “um   instrumento   central   para  

legitimar, nacional e internacionalmente, a ordem do pós-guerra, num momento em 

que todos os princípios do Estado e da organização internacional haviam emergido da 

guerra  seriamente  enfraquecidos”  (DOUZINAS,  2009,  p.130). 

Segundo Giacomo Marramao (2007), após a Segunda Guerra Mundial, os 

direitos humanos saem do âmbito exclusivo dos Estados soberanos e passam a ser 

tutelados por entidades supranacionais no plano internacional. Ademais, tanto o 

conceito de direitos humanos quanto o de democracia passam a ser considerados 

parâmetros para as novas constituições dos Estados nacionais ressurgidos do pós-

guerra, além de conferirem, a partir de então, legitimidade aos governos nacionais e 

oferecerem padrão de conduta a ser seguido e recomendado nas relações 

internacionais entre as nações (MARRAMAO, 2007, p.5). Desse modo, de acordo 

com Marramao, os   direitos   humanos   foram,   primeiramente,   “desterritorializados”,  

com   a   Declaração   Universal,   e,   depois,   “reterritorializados”,   por   meio   das   novas  

constituições, com o objetivo de conferirem qualidade democrática e legitimidade aos 

novos ordenamentos jurídicos das nações após a Segunda Guerra (MARRAMAO, 

2007, p.6). 

 
4.3. CRISE DOS DIREITOS HUMANOS UNIVERSAIS NA PÓS-

MODERNIDADE 
 
Entretanto, apesar de ter ganhado o status de legitimador da Nova Ordem 

Mundial e dos regimes políticos após a Segunda Guerra, desde sua criação, o conceito 

de direitos humanos universais foi acusado de ser uma invenção ocidental e liberal 

que desconhece outras concepções de dignidade humana, principalmente pelos países 

localizados no oriente (DOUZINAS, 2009, p.134). Segundo Douzinas (2009), essa 

desconfiança de muitos países em relação às verdadeiras intenções de se positivar os 

direitos humanos no plano internacional tornou as negociações entorno da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos bastante difíceis. Prova disso é o fato de a mesma 
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não ter obtido caráter inclusivo e vinculante e nem mesmo unanimidade em sua 

aprovação na Assembleia Geral da ONU de 1948, recebendo o voto contrário da 

África do Sul, a abstenção da Arábia Saudita e dos países do bloco soviético e uma 

aprovação carregada de reservas internas por parte dos Estados Unidos (DOUZINAS, 

2009, p.135). 

José Augusto Alves (2005) chama a atenção para o fato de que em 1948 a 

Assembleia Geral ONU era composta por somente 56 países, sendo que destes 8 se 

abstiveram da votação, e a maior parte da humanidade vivia sob o jugo do poder 

colonial das grandes potências ocidentais. Com isso, foi somente em 1993, quando da 

realização da Conferência de Viena e da adoção por consenso da Declaração e 

Programa de Ação de Viena, que os direitos humanos passaram a ser considerados 

universais por todos os governos do mundo e levados em consideração por 

organismos multilaterais em suas relações político-econômicas internacionais, tais 

como Banco Mundial e Organização Mundial do Comercio (ALVES, 2005, p.9). 

Outro problema identificado, desta vez por Douzinas, foi que, ao seguir a 

agenda de interesses ocidentais, a Declaração acabou por hierarquizar os direitos 

humanos dando ênfase aos direitos civis e políticos em detrimento aos econômicos e 

sociais. Segundo o autor, os dois pactos de 1966 são bem ilustrativos dessa questão, 

pois enquanto o Pacto pelos Direitos Civis e Políticos impõe aos Estados o dever de 

respeitar e assegurar os direitos contidos no mesmo a todos os seus cidadãos, o Pacto 

pelos Direitos Econômicos e Sociais apenas reconhece tais direitos e recomenda aos 

Estados-membros a aplicação dos mesmos na medida de suas possibilidades 

(DOUZINAS, 2009, p.136). 

Assim, deste modo hierarquizado, os direitos humanos foram diversificados 

em direitos civis e políticos (direitos negativos de primeira geração) ligados ao 

liberalismo e à garantia da liberdade do indivíduo contra o arbítrio do Estado; direitos 

econômicos, sociais e culturais (direitos positivos de segunda geração) lidados às 

lutas socialistas por igualdade material e qualidade de vida para todos; e direitos 

coletivos, de soberania, proteção do meio ambiente e de autodeterminação dos povos 

(direitos de terceira geração) ligados aos processos de descolonização (DOUZINAS, 

2009, p.127). 

Entretanto, novamente segundo Alves (2005), mesmo com todos os esforços 

no âmbito do Direito Internacional para a positivação de direitos fundamentais e 

universais   para   todas   as   pessoas,   “a   desumanização   do   humano”   continuou,   de  
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maneira   paradoxal,   sendo   facilmente   encontrada,   mesmo   no   “âmbito   de   regimes  

democráticos”, o que acabou levando a percepção da aplicação dos direitos humanos 

a cair em desprestígio (ALVES, 2005, p.4). Isso se deveu, segundo o autor, às 

contradições inerentes ao conceito moderno e ocidental de direitos humanos, um filho 

natural do Iluminismo, Racionalismo, Humanismo e Universalismo que vem sofrendo 

severos ataques desferidos tanto pelo processo avassalador da globalização econômica 

quanto pela devastadora crítica à modernidade promovida pela filosofia pós-moderna 

(ALVES, 2005, p.9). Nas palavras de Alves, a partir da pós-modernidade: 

 O ser humano é considerado prisioneiro da linguagem e das 
estruturas cognitivo-disciplinares em que vive. O conhecimento é 
possível apenas nas ciências exatas, assim mesmo com 
qualificações. A verdade não é um dado, mas uma construção 
cultural. O universal não existe como tampouco a História ou um 
caminho para a liberdade. O próprio Homem como criação 
epistemológica do Iluminismo teria deixado de existir. Inexistindo o 
homem ou a mulher, como sujeitos da História, o que há são 
histórias múltiplas, fracionadas, sem sentido de progresso e sem 
“grandes   narrativas”   capazes   de   orientá-las. Não existindo sequer 
uma subjetividade, já que o sujeito é condicionado por estruturas 
inexpugnáveis, e muito menos uma razão universal, o que persiste, 
afinal, são linguagens e culturas. (ALVES, 2005, p.13) 

Desse modo, segundo Alves, os pensadores da pós-modernidade, ao 

explicitarem as contradições da modernidade eurocêntrica com vistas a uma liberdade 

real, acabaram por detonar todas as bases sobre as quais se alicerçavam os direitos 

humanos fundamentais e universais sem colocar nada no lugar; o que estimulou, 

contraditoriamente, o pensamento conservador, interessado na manutenção do status 

quo, e a voracidade econômica da globalização, interessada somente em eficiência e 

dinheiro em detrimento de empregos e do bem-estar econômico e social de milhares 

de pessoas (ALVES, 2005, p.14). 

Na visão de Douzinas (2009), por sua vez, os princípios morais kantianos 

que forneceram as bases filosóficas sobre as quais foram construídos os direitos 

universalmente válidos, de fato, revelaram-se muito frágeis, pois, na prática, ao 

mesmo tempo em que o Direito Internacional consagrou os direitos humanos como 

norma de conduta, paradoxalmente, estabeleceu também a soberania nacional como 

outro princípio fundamental. A consagração desses dois princípios contraditórios no 

Direito   Internacional,  de  acordo  com  o  autor,  atendeu  “a  duas  agendas  distintas  das  

grandes potencias: a necessidade de legitimar a nova ordem por intermédio de seu 
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comprometimento com os direitos, sem expor os Estados vitoriosos a escrutínio e 

críticas em relação a suas próprias violações flagrantes”  (DOUZINAS,  2009,  p.130). 

O que explica a pouca eficácia dos direitos humanos como instrumento de 

garantia da dignidade humana, uma vez que persiste a lacuna existente entre 

reivindicações universais e jurisdição local, ou seja, quem continua a garantir direitos 

são os estados nacionais que optam por adotar ou não, ao todo ou em parte, as 

obrigações e recomendações da jurisdição internacional dos direitos humanos 

(DOUZINAS, 2009, p.128). Situação que é agravada pelos frágeis métodos de 

controle e punição adotados pela ONU (relatórios periódicos de monitoramentos, 

denuncias públicas e embargos econômicos) que na maioria das vezes necessita de 

informações fornecidas pelo próprio Estado violador. Nas palavras de Douzinas: 
 Os direitos humanos são ainda predominantemente violados ou 

protegidos em âmbito local. Eles foram criados como uma proteção 
superior ou adicional contra o Estado, seu exército e sua polícia, 
suas autoridades políticas e públicas, seus juízes, negócios e mídia. 
Estes continuam sendo os culpados ou – raramente – os anjos. 
Independentemente do que digam as instituições internacionais ou 
de quantos tratados os ministérios de relações exteriores assinem, 
direitos humanos são violados ou apoiados nas ruas, no local de 
trabalho e na delegacia de polícia. [...] Até mesmo no âmbito formal 
as cláusulas das constituições e leis nacionais são muito mais 
importantes do que as incumbências internacionais. (DOUZINAS, 
2009, p.129) 

A grande questão para Douzinas é   que   “os   direitos   humanos   tornaram-se 

uma  importante  arma  ideológica  durante  a  Guerra  Fria”  (DOUZINAS,  2009,  p.135),  

capaz de desestabilizar e deslegitimar regimes e governos inimigos das grandes 

potências  ocidentais,  pois,  os  mesmos,  são  “facilmente  cooptados  por  todos  os  tipos  

de oposição, minoria ou líderes religiosos, cujo projeto político não é humanizar 

Estados repressivos, mas substituí-los por seus próprios regimes igualmente 

homicidas”   (DOUZINAS,   2009,   p.129).   Essa   tática   tem   sido   muito   utilizada  

principalmente pelos Estados Unidos que, mesmo com enormes dificuldades e 

resistências internas em adotar declarações, pactos e convenções sobre direitos 

humanos no âmbito da ONU, atua como o grande promotor dos direitos humanos no 

mundo (DOUZINAS, 2009, p.136). Esse interesse em relação aos direitos humanos 

na geopolítica mundial, no entanto, visa atender basicamente a interesses econômicos 

e comerciais das grandes potências, ou seja, uma ação humanitária para salvar 

populações de governos homicidas, na maioria das vezes, representar, na verdade, 

uma ótima oportunidade de abertura de novos mercados para as empresas do país 
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promotor da ação humanitária (DOUZINAS, 2009, p.138). Douzinas lembra ainda 

que a hipocrisia em relação aos direitos humanos não é algo exclusivo dos Estados 

Unidos e que muitas outras potências mundiais e regionais agem de maneira 

ambivalente quando cobram respeito aos direitos humanos dos outros e quando são 

cobrados (DOUZINAS, 2009, p.137). 

Toda a problemática dos direitos humanos na atualidade revela-se, na visão 

de Douzinas, no debate entre universalismo e relativismo cultural dos direitos 

humanos que tomou o lugar do embate entre direitos civis e políticos e direitos 

econômicos e sociais nos dias atuais (DOUZINAS, 2009, p,150). Para o autor, tanto 

uma quanto outra posição acaba justificando na prática violações de direitos humanos, 

mesmo estando ambas corretas em certo sentido. Esse debate, portanto, é inócuo de 

acordo com Douzinas, pois  ao  adotar  os  direitos  humanos  como  “universais”  o  Estado  

interpreta e aplica os mesmos de acordo com procedimentos e princípios locais 

“fazendo  do  universal  o   subordinado  do  particular”   (DOUZINAS, 2009, p.150). Ao 

passo que mesmo os países cujos sistemas jurídicos buscam preservar a tradição e a 

cultura local contra a invasão universal, encontram-se invariavelmente influenciados 

pelo mesmo, pois na concepção do autor, direitos e princípios, mesmo que locais, 

carregam  um  “ímpeto  universalizador”,  ou  seja,  “os  direitos  carregam  a  semente  da  

dissolução da comunidade, e a única defesa é resistir à ideia de direito no geral, algo 

impossível  no  mundo  capitalista  global”  (DOUZINAS,  2009,  p.150). 

Alves, mais uma vez, critica ainda o que ele chama de uso abusivo do direito 

à diferença na atualidade. Segundo ele, mesmo que implicitamente e sem ter sido 

completamente implementada, a noção de respeito ao diferente já estava presente no 

conceito iluminista de igualdade universal e foi reforçado por uma série de 

determinações antidiscriminatórias presentes nas declarações e nos pactos da ONU. 

No entanto, para o autor, na pós-modernidade o discurso do direito à diferença parece 

ter alcançado um status superior ao conceito de universal, o que, segundo Alves, pode 

levar, paradoxalmente, a uma rejeição da diferença, como forma de resistência aos 

efeitos danosos da globalização econômica, por meio de reação xenofóbica, 

ultranacionalista e/ou neonazista contra imigrantes vindos de países pobres em busca 

de trabalho em países desenvolvidos, como tem ocorrido recentemente na Europa 

(ALVES, 2005, p.14 e 15). Como possível solução para os problemas apontados 

Alves busca no pensamento do filósofo estadunidense Richard Rorty a ideia de 

educação sentimental. Segundo Alves, para Rorty aqueles que atentam contra os 
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direitos humanos não identificam suas vítimas como seres humanos, sendo ineficaz, 

portanto, qualquer fundamentação para tais direitos. Melhor seria, assim, assumir a 

existência de direitos humanos como um fato que deve ser incentivado em nossa 

sociedade, não por meio da racionalidade, mas pela via da afetividade, da 

sentimentalidade (ALVES, 2005, p.17). Portanto, uma educação sentimental poderia 

servir como um poderoso instrumento, não o único, de sensibilização para a 

consolidação de uma cultura respeito aos direitos humanos na sociedade atual 

(ALVES, 2005, p.18). 

5. DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS COMO INSTITUIÇÃO NA 
SOCIEDADE FUNCIONALMENTE DIFERENCIADA 
 

De acordo com o sociólogo Gert Verschraegen (2002), comentador da obra 

do sociólogo alemão Niklas Luhmann, os direitos humanos internacional são uma a 

resposta para a diferenciação funcional da moderna sociedade-mundo, assim, tanto a 

diferenciação social quanto a emergência dos direitos humanos são processos 

históricos e sociais complementares. Para Luhmann, a sociedade atual é um sistema 

hipercomplexo e funcionalmente diferenciado, ou seja, cada subsistema parcial realiza 

uma função específica que o diferencia dos demais. E os principais sistemas parciais 

são: sistema jurídico, político, econômico, arte, religião, educação, ciência, médico e, 

o foco de interesse de trabalho, o sistema meio de comunicação de massa. Assim, em 

seu livro: Direitos Fundamentais como Instituição, Luhmann considera que as 

liberdades fundamentais e os direitos humanos funcionam como mecanismos de 

proteção e estabilização da sociedade funcionalmente diferenciada, ou seja, por meio 

da institucionalização desses mecanismos a sociedade moderna protege suas 

estruturas contra a tendência sempre presente de regressão e des-diferenciação do 

sistema. Em outras palavras, os direitos humanos garantem que a diferenciação entre 

os subsistemas sociais de função se mantenha, por exemplo, a institucionalização da 

liberdade religiosa e de consciência mantém a separação entre religião e política. 

Ademais, os direitos humanos asseguram a proteção da esfera da ação individual que 

é típica da sociedade moderna (VERSCHRAEGEN, 2002, 262-3). 

Na visão de Luhmann, os riscos de regressão e des-diferenciação da ordem 

social moderna são concretos e ficaram comprovados com as experiências práticas e 

traumáticas do nacional-socialismo no século XX. Segundo o autor, o subsistema 

político possui a tendência de colonizar os demais subsistemas sociais por meio da 

regulação excessiva da economia, ciência, ciência, direito, etc., devido a característica 
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de sua função específica que é a de tomar decisões vinculantes. A solução encontrada 

pela sociedade contemporânea para evitar excessos no exercício da função política e 

garantir a autonomia entre os sistemas parciais, segundo o pensamento de Luhmann, 

foi a de constitucionalizar as liberdades fundamentais e os direitos humanos como 

uma forma de criar limites e restrições para a tomada de decisões vinculantes, que, 

desde então, deveriam sempre considerar esses institutos constitucionais para serem 

consideradas legítimas. Além disso, todos os subsistemas de função, embora 

autônomos, operam em interdependência uns dos outros, o que torna ainda mais 

necessária uma proteção contra a colonização de um subsistema sobre os demais 

(VERSCHRAEGEN, 2002, 272). Para o pensamento luhmaniano, portanto, os 

direitos humanos são uma instituição que cumpre uma função muito específica nas 

sociedades modernas e contemporânea e, como tal, não são instituídos por leis ou 

normas, são dispositivos pré-legais de autoproteção da sociedade que, para isso, 

foram interpretados, estabilizados e positivados em leis. Desse modo, os direitos 

humanos passam a ser considerados como direitos inerentes a qualquer indivíduo 

enquanto ser humano, enquanto membro da espécie humana, independentemente da 

sua cor, etnia, credo, idade, sexo ou posição social e, assim, representam o ápice da 

crença moderna no humanismo e no individualismo (VERSCHRAEGEN, 2002, 262-

3). 

Segundo Verschraegen, o contexto histórico da Guerra Fria e a memória 

ainda recente da II Guerra Mundial levam Luhmann a identificar tendências de 

colonização de outros subsistemas, quase que exclusivamente, no sistema político. No 

entanto, a experiência recente tem mostrado que essa tendência pode ser encontrada 

em outros subsistemas de função, como, por exemplo, na economia, em seu 

subsistema financeiro, na religião, em sua variante fundamentalista, e nos meios de 

comunicação de massa com seus conglomerados globais que buscam cada dia mais 

influir e controlar os demais sistemas parciais com o auxilio sempre fundamental da 

tecnologia. Portanto, na sociedade contemporânea, os direitos fundamentais e 

humanos devem ser dirigidos não somente contra a ação do Estado, mas também 

contra a invasão de sistemas parciais expansivos, como a economia, a religião e a 

mídia (VERSCHRAEGEN, 2002, 273). 

De acordo com o jurista Marcelo Neves (2005), outro comentador da obra de 

Luhmann, devido ao exposto, a concepção luhmaniano a cerca dos direitos humanos é 

restritiva, na visão dele, e concentra-se nos problemas de evidente agressão à 
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dignidade humana, deixando de lado os aspectos sociais e econômicos dos direitos 

humanos, por entender que os mesmos são de difícil institucionalização e 

implementação em âmbito mundial e que, portanto, fogem do âmbito normativo do 

direito internacional (NEVES, 2005, p.156). No entanto, ao mesmo tempo, segundo 

Neves, os direitos humanos, pensando em termos luhmanianos, respondem às 

exigências normativas de estruturação da abertura para o futuro, devido à 

contingência social e à incerteza em relação ao mesmo presente nas sociedades 

modernas e contemporânea. E podem ser definidos como sendo expectativas 

normativas de inclusão jurídica de toda e qualquer pessoa na sociedade (mundial) em 

condições de dissenso estrutural. Nesse sentido, para o autor, na concepção de direitos 

humanos de Luhmann estariam contidas as noções de inclusão, universalidade, 

pluralidade e autonomia, bem como a necessidade de uma institucionalização de 

procedimentos abertos à heterogeneidade cultural, complexidade sistêmica e 

pluralidade discursiva da sociedade mundial que garanta direitos (NEVES, 2005, 

p.151-2). 

Desse modo, os direitos humanos precisam lidar com a diversidade de 

pessoas e grupos que compõem a sociedade mundo e que possuem valores, interesses 

e culturais muito distintas e diversas, o que gera uma pluralidade conflituosa de 

expectativas, assim, os direitos humanos relacionam-se muito pouco com o consenso 

ou com a busca pelo mesmo, mas, ao contrário, os direitos humanos surgem 

justamente no contexto de dissenso estrutural característico das sociedades modernas 

e contemporânea. Por isso, não faz sentido falar em direitos humanos em uma ordem 

ideal consensual na qual todos os interesses tendem a encontra harmonia social por 

meio do discurso voltado para o entendimento como em Habermas. Os direitos 

humanos emergem para permitir o convívio em condições de vida real voltada para o 

dissenso estrutural, uma vez que a necessidade da atuação dos direitos humanos 

manifesta-se em situações de conflitos de interesses diversos, nas circunstâncias de 

consenso ou em  situações favoráveis a um entendimento por meio de discurso, os 

direitos humanos são dispensáveis. 

Desse modo, os direitos humanos cumprem a função de tornar provável a 

improvável convivência social entre interesses distintos, diversos e plurais das 

pessoas, grupos e organizações. E isso não significa um relativismo absoluto, pois a 

expectativa de inclusão jurídica universal e de autonomia comunicativa estabelecem 

os limites da divergência. Daí decorre a necessidade de institucionalização 
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procedimentos que garanta que a heterogeneidade cultural, a complexidade sistêmica 

e a pluralidade comunicativa e discursiva presentes na sociedade contemporânea 

possam conviver e ver suas expectativas normativas emergir em um contexto de 

dissenso estrutural (NEVES, 2005, p.152). Desse modo, segundo Neves, para o 

pensamento de Luhmann, os direitos humanos serviram à transformação da 

complexidade desestruturada das sociedades antigas e medievais na complexidade 

estrutura que caracteriza as sociedades modernas e contemporânea (NEVES, 2005, 

p.149). 

 
5.1. A FUNÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS NA 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA FUNCIONALMENTE 
DIFERENCIADA 

 
De acordo com o pensamento de Luhmann, os direitos humanos e 

fundamentais foram socialmente instituídos somente após um longo processo de 

evolução social e a relevância dos mesmos está ligada a emergência das instâncias de 

ação individual típicas da modernidade. Nas sociedades pré-modernas os indivíduos 

não eram portadores de direitos. Na Antiguidade e Medievo o termo ius (direito, lei) 

fazia referência a uma ordem social objetiva e designava o conjunto de leis, normas e 

instituições que definiam os direitos e os deveres de um grupo social ou o papel 

específico que uma pessoal deveria assumir. Muitas vezes, esse termo referia-se 

também a um direito específico de um indivíduo, mas que era concebido como um 

direito a algo objetivo (res iusta), como herança ou terras, ou mesmo a direitos e 

deveres devido a posição social do mesmo: nobre, patriarca ou clérigo. Desse modo, 

na ordem social estratificada das sociedades pré-modernas, os direitos não eram 

concebidos tal como são entendidos na atualidade, como direitos subjetivos aos quais 

todos os indivíduos possuem direito, mas como direitos objetivos ligados à posição 

social dos indivíduos, aos privilégios e deveres da nobreza, do clero e da monarquia 

ou aos direitos dos cidadãos livres (VERSCHRAEGEN, 2002, 264). 

Somente com a chegada da modernidade e a partir do fim da Idade Média é 

que a concepção de direitos objetivos converte-se em direitos subjetivos e passa a 

contemplar os indivíduos enquanto seres humanos, independentemente de sua posição 

social ou qualquer outra forma de fundamentação objetiva. Assim, gradativamente, os 

indivíduos passam a ser entendidos como sujeitos de direitos inalienáveis e os 

mesmos deixam de ter um caráter objetivo (res iusta) e adquirem um caráter subjetivo 
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de um atributo intrínseco a qualquer sujeito que confere ao mesmo a capacidade de 

agir livremente e a legitimidade de sua vontade de ter algo a sua disposição somente 

por ser um ser humano. Assim e de acordo com a teoria dos sistemas sociais de 

Luhmann, a mudança no sentido do direito, de objetivos para subjetivos, pode estar 

ligada a transição da sociedade estratificada medieval para uma sociedade 

funcionalmente diferenciada, que emerge com a modernidade, e que passa a ser 

regida pelo princípio da inclusão que corresponde ao mecanismo pelo qual os 

sistemas sociais consideram os indivíduos enquanto atores sociais responsáveis, ou 

seja, enquanto pessoas. Esse princípio foi sendo alterado com a chegada da 

modernidade, o que provocou consequências profundas nos mais variados os aspectos 

da vida social a partir de então (VERSCHRAEGEN, 2002, 265). 

Nas sociedades segmentadas ou hierárquicas, as leis objetivas eram 

suficientes para regulara a interação social e as leis subjetivas não faziam sentido, 

pois as posições dos indivíduos na ordem social eram fixas e os mesmos possuíam 

papeis sociais definidos. Pertencer a uma família, tribo, corporação ou nobreza era 

suficiente para definir todos os aspectos da individualidade. Havia, portanto, uma 

inclusão total, uma identidade entre a posição social e a individualidade e não era 

permitida uma dupla filiação, o indivíduo poderia detém somente um status social. A 

vantagem é que esse tipo de inclusão total gerava estabilidade e segurança nos 

indivíduos, devido a rede de vínculos e proteção social que proporcionava aos 

mesmos (VERSCHRAEGEN, 2002, 266). 

 Com a modernidade, processa-se uma na ruptura nessa estabilidade e 

segurança da ordem estratificada, devido o abandono da inclusão total dos indivíduos 

nas posições sociais fixas da sociedade medieval. Para isso, todos passaram a contar 

com os mesmos status legais e com direitos subjetivos à educação, à proteção contra o 

arbítrio monárquico ou religioso, à propriedade e à livre iniciativa econômica, entre 

outros. Direitos subjetivos porque foram dados de pronto, não eram deveres ou 

obrigações que eram devidas, careciam de confirmação por parte dos próprios 

indivíduos que passaram a ser considerado livres, conscientes e dotados de 

capacidade para realizarem-se enquanto seres humanos. Ou seja, os direitos subjetivos 

podem ser considerados como uma forma de compensação pela perda da inclusão 

total e de uma posição social fixa para os indivíduos na sociedade, contudo, também 

impediam que os mesmos fossem obrigados pela família, grupo social, Estado ou 
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Igreja a assumir uma identidade social contra a sua vontade (VERSCHRAEGEN, 

2002, 266). 

 
5.2. OS PARADIGMAS DA LIBERDADE E IGUALDADE NAS 

SOCIEDADES FUNCIONALMENTE DIFERENCIADAS 
 

Na concepção de Luhmann, os ideais de liberdade e igualdade são os 

principais conceitos presentes nas declarações de direitos humanos e são muito 

representativos da nova ordem jurídica que emergiu com a moderna forma de 

inclusão social dos indivíduos. As liberdades fundamentais indicam que a sociedade 

em geral, e os diferentes grupos em particular, devem deixar os indivíduos livres para 

participarem, se e quando quiserem dos diferentes sistemas funcionais da sociedade. 

As liberdades fundamentais garantem a cada indivíduo a prerrogativa de decidirem 

sobre suas próprias posições políticas por meio do voto, qual profissão exercer, o 

jornal ou revista de sua preferência, a religião que deseja professar, etc. Os direitos de 

igualdade indicam que todos os indivíduos são sujeitos jurídicos iguais uns aos outros, 

independentemente de seu status social, pois, antes da própria lei, todos indivíduos 

são considerados igualmente cidadãos dignos de direitos e proteção. Nesse sentido, 

pode-se considerar que os direitos de igualdade representam o verdadeiro fundamento 

das declarações dos direitos humanos, uma vez que noção de liberdade já existia 

anteriormente, evidentemente, não com a amplitude e intensidade que adquiriu na 

modernidade. Contudo, para o pensamento luhmaniano, as liberdades fundamentais, 

tal como consagradas nas declarações e constituições, desempenham funções 

essenciais na sociedade funcionalmente diferenciada (VERSCHRAEGEN, 2002, 

268). 

De acordo com a teoria de Luhmann, as liberdades fundamentais e os direitos 

humanos conformam uma instituição multifuncional que não somente busca protege 

os indivíduos como também visa garantir a estrutura funcionalmente diferenciada da 

sociedade moderna. Conforme já foi dito, nas sociedades pré-modernas não havia a 

necessidade de direitos humanos porque o indivíduo era completamente definido por 

sua posição social fixa e isso lhe garantia uma rede de laços sociais que o protegia. No 

entanto, com a sociedade moderna, a situação do indivíduo passa a ser muito mais 

problemática, sua personalidade deixa de ser definida por uma posição social fixa, 

com um papel social definido, ao contrário, ele passa a ter que construir sua própria 

identidade a parir de sua participação, ou não, em diferentes subsistemas de função 
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social, que ocorre só transitoriamente e em determinadas circunstâncias. Por exemplo: 

como parte interessada em um processo judicial, eleitor em uma votação, aluno no 

período escolar, etc. A transitoriedade dos diversos papeis sociais que assume acaba 

por transformar a noção de tempo que, de estática, passar percebida como uma 

sequência individualizada de atuação nos diversos subsistemas de função. O problema 

é que para que isso funcione, num primeiro momento, todos os indivíduos devem ser 

totalmente excluídos da sociedade, para que, num segundo momento, possam re-entar 

nos diferentes subsistemas sob condições específicas: ter dinheiro ou terras, passar em 

exames ou provas, etc. (VERSCHRAEGEN, 2002, 269). 

Desse modo, a individualidade moderna, na concepção de Luhmann, 

caracteriza-se  por  ser  uma  “individualidade  por  exclusão”  e  a  mesma  implica em um 

aumento dramático tanto da liberdade quanto dos riscos para os indivíduos que 

passam a ter que construir sua personalidade e comunica-la aos outros por si mesmo. 

Ademais, para tal, os indivíduos passam a depender também de decisão tomadas em 

outras instâncias sociais (escola, trabalho, Estado) aos quais não exerce controle. 

Assim, ao colocar os indivíduos em uma situação tão vulnerável, a sociedade 

moderna desenvolver mecanismos de proteção para os mesmos, que objetivam 

garantir a auto-apresentação e a mobilidades dos indivíduos. Esse mecanismo, 

segundo o pensamento luhmaniano, é precisamente os direitos humanos enquanto 

direitos fundamentais. Portanto, os direitos humanos garantem que o acesso dos 

indivíduos aos diferentes sistemas de função mantenha-se aberto, uma vez que 

protegem os indivíduos do medo ou receio de expressar suas opiniões, votar 

livremente nos candidatos de sua preferência ou escolher seu parceiro ou parceira de 

relacionamento amoroso por exemplo. Ademais, os mesmos impedem que um 

subsistema social (especialmente sistema parcial político) exerça um completo 

controle sobre os demais subsistemas e indivíduos, o que acaba por contribuir com a 

proteção da ordem social complexa e diferenciada da sociedade moderna e inibem as 

tendências de regressão e des-diferenciação social sempre presentes na frágil e 

vulnerável ordem social construída na modernidade (VERSCHRAEGEN, 2002, 270). 

De acordo com a concepção luhmaniana, as liberdades fundamentais e os 

direitos humanos são concebidos, primeiramente, como direitos protetivos, eles 

buscam proteger a esfera comunicativa de liberdade individual contra os excessos de 

exigências da sociedade, não somente contra o poder político, mas contra qualquer 

sistema parcial com tendências totalizantes, ou seja, podem ser entendidas como 
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direitos negativos, liberdades negativas contra qualquer tipo de arbítrio. No entanto, 

as liberdades fundamentais e os direitos humanos surgem também com a função de 

proporcionar aos indivíduos a possibilidade de participação efetiva na sociedade e de 

construção ativa de sua própria personalidade, uma vez que a autonomia e a 

autodeterminação dos indivíduos não ocorrem de modo isolado, mas, ao contrário, de 

modo coletivo e em diferentes esferas de comunicação. Assim, as liberdades 

fundamentais e os direitos humanos devem ser entendidos como direitos ou liberdades 

positivas, uma vez que implicam em prestações da sociedade em favor da efetiva 

participação dos indivíduos na mesma e da ativa construção de suas identidades mídia 

(VERSCHRAEGEN, 2002, 274). 

No entender de Luhmann, a proteção negativa é a primeira que se faz 

necessária para garantir a auto-apresentação do indivíduo, por isso a importância do 

direito à vida, à integridade física e a liberdade de movimento, pois visam garantir 

que ninguém seja impedido de falar, ver, ir e vir aonde e quando quiser ou que seja 

submetido a tortura ou tratamento degradante e desumano. Desse modo, esses direitos 

e liberdades representam as necessidades básicas para uma adequada apresentação 

dos indivíduos por si mesmos na coletividade, que somente se faz possível graças à 

integridade física de seu corpo e sua mente. Só assim os indivíduos conseguem 

comunicar e expressar informações sobre si mesmos e seus contextos sociais, ou seja, 

conviver em sociedade. Além disso, outros direitos como a liberdade de pensamento, 

consciência, religião, opinião, expressão, reunião e associação pacífica, bem como o 

direito ao trabalho, educação, participação política, entre outros visam também 

garantir a possibilidade de construção apropriada da personalidade do indivíduo e a 

plenitude da dignidade humana (VERSCHRAEGEN, 2002, 275). 

Na visão de Luhmann, os direitos humanos e fundamentais não estão 

formulados somente como direitos relatos à liberdade, mas também como direitos 

relativos à igualdade, pois, se todos os indivíduos devem ser considerados possuidores 

de direitos justamente por serem humanos, portanto todos devem ser considerados 

iguais em direitos. Assim, a nova forma de inclusão social inaugurada com a 

modernidade pressupõe que todos os indivíduos devem possuir igualdade de acesso 

aos diferentes subsistemas de função, sem nenhum tipo de discriminação a priori. O 

que não quer dizer que dentro de cada subsistema social não possam existir diferenças 

específicas que determinam o ingresso ou não dos indivíduos nos mesmos. Assim, 

todos têm direito de livre acesso aos sistemas de ensino, econômico, saúde, mas a 
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forma de inclusão nos mesmos está condicionada à diferenças ou desigualdades 

específicas (capacidade de aprendizagem, condição financeira, estado de saúde) que 

não podem estar relacionadas, diretamente, à origem, posição social, sexo, credo ou 

etnia dos indivíduos. Na perspectiva sociológica de Luhmann, o princípio da 

igualdade consagrado nas declarações de direitos pode ser entendido como o princípio 

da indiferença seletiva, ou seja, apenas características ou desigualdades relevantes 

podem ser levadas em conta no processo de inclusão dos subsistemas sociais, que têm 

autonomia para defini-las, desde que as demais não façam parte dos critérios 

estabelecidos. Um exemplo bastante concreto pode ser retirado do sistema de saúde, 

no qual apenas desigualdades no estado de saúde do paciente podem ser aceitas como 

critérios na forma de inclusão no mesmo (VERSCHRAEGEN, 2002, 278). 

Dentro do pensamento de Luhmann, é possível formular também o princípio 

da igualdade em termos relativos à diferenciação de papeis sociais. Desse modo, a 

igualdade de tratamento implica considerar que as expectativas e exigências para cada 

função diferenciada devem ser levadas em conta de maneira única, específica e 

equânime. Assim, todos os consumidores devem ser tratados da mesma maneira como 

consumidores, todos os eleitores devem ser tratados da mesma maneira como 

eleitores, todos os estudante da mesma maneira como estudantes, e assim por diante, 

de tal modo que as outras funções desempenhadas pelos indivíduos não podem ser 

levadas em conta no caso específico, a não ser que haja razões relevantes para isso. 

Por exemplo, um empregado não pode ser assediado pelo patrão por professar 

determinada religião ou um aluno não pode receber notas boas somente porque 

pertence a uma família rica da cidade. Mas um motorista que possui um carro de luxo 

poderia ser multado em um valor maior do que os demais e desde que a multa esteja 

condicionada ao valor do veículo isso não afetaria o princípio da igualdade. Assim, as 

decisões que implicam tratamento desigual devem ser justificadas e só possuem 

validade se tiverem motivos específicos e relevantes. Deve-se, portanto, tratar os 

iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de suas desigualdades. 

Evitando sempre tratar os desiguais de maneira igualitária, o que configuraria uma 

óbvia injustiça e, para tal, os subsistemas de funções desenvolvem critérios e 

procedimentos específicos (triagem, exames, testes, etc.) (VERSCHRAEGEN, 2002, 

279). 

Em suma, de acordo com Verschraegen (2002), os direitos humanos são, 

para Luhmann, uma instituição social formulada pela sociedade moderna que tem por 
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função manter a diferenciação funcional dos diversos subsistemas da sociedade e de 

garantir aos indivíduos a possibilidades de acesso aos mesmos, bem como de 

construir por si mesmos sua individualidade e personalidade. Para tal, tanto a 

liberdade quanto a igualdade são paradigmas fundamentais para o desempenho 

adequado da função institucional dos direitos humanos nas sociedades modernas e 

contemporânea, os mesmos auxiliam na manutenção da abertura da sociedade para o 

futuro, uma vez que, mesmo estando consagrados, continuam sempre em evolução 

devido própria dinâmica social fruto autopoiésis e deriva estrutural da sociedade 

(VERSCHRAEGEN, 2002, 280). Dentro da concepção de Luhmann, todos esses 

direitos individuais são, ao mesmo tempo, direitos de comunicação ou sociais, que 

possibilitam aos indivíduos participar efetivamente nos diferentes subsistemas sociais 

baseados em comunicação e, com isso, tornarem-se pessoas. Portanto, os mesmos não 

são somente direitos do indivíduo isolado, mas devem levar em conta o ambiente 

social dos seres humanos modernos. Por exemplo, a liberdade de opinião e expressão 

é muito mais que uma posse estritamente individual, somente um direito de possuir 

uma opinião sem interferências, mas é também o direito de expressar essa opinião, e 

ter responsabilidade por ela, sem temer a prisão ou algum prejuízo financeiro. A 

liberdade de imprensa não é somente o direito de escrever o que quiser, mas é, 

sobretudo, o direito de publicar o que quiser e responsabilizar-se por isso, ou seja, de 

participar do sistema da mídia que possibilita a circulação social de informações e 

ideias (VERSCHRAEGEN, 2002, 275). 

 
6. MUDANÇA PARADIGMÁTICA DA CONCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Até aqui foi visto que os direitos humanos nasceram dos conceitos de direitos 

e dignidade humana que, num primeiro momento, fundiram-se no conceito de direitos 

naturais, de fundo religioso, mas que, com as revoluções burguesas, passaram a ser 

fundados na razão e no indivíduo. Mais tarde, devido a Segunda Guerra, os direitos 

naturais cederam lugar para os direitos humanos universais internacionais e 

consolidaram as principais características que os mesmos mantêm até hoje, qual seja, 

proteção da dignidade humana e do desenvolvimento do indivíduo. Contudo, como 

visto, o forte individualismo herdado da raiz liberal da conquista de direitos no 

ocidente produziu contradições inerentes à ideia de sujeito individual que desafiam a 

efetivação dos direitos humanos no mundo contemporâneo, pois, dentro da concepção 
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liberal de direitos humanos, os mesmos foram utilizados, na maioria das vezes, como 

um direito do indivíduo contra o outro e a coletividade. E o mundo contemporâneo 

tem exigido, cada vez mais, a proteção do direito de outros personagens que não só o 

indivíduo egoísta isolado e, assim, torna-se urgente uma profunda alteração no sentido 

de direitos fundados e exclusivos do indivíduo, sem que isso represente a supressão 

ou a opressão do mesmo. Desse modo, o grande desafio que se impõe para os direitos 

humanos no século XXI talvez seja o reconhecimento e a garantia do direito do outro 

e do respeito à diferença e diversidade de agentes carente de proteção. Nesse sentido, 

faz-se necessário um direito que seja para o outro, com o outro, em relação ao outro e 

que abarque a diferença de modo não só de tolerá-la, mas também de aceitá-la como 

um fato em si e compreendê-la. Para tal, precisa-se reconhecer que o outro e o 

diferente não só uma pessoa, grupos ou minorias, mas, também, a natureza, o planeta, 

as gerações passadas e futuras, etc., enfim, tudo aquilo que não se encerra, 

necessariamente,  na   identidade  do  “eu”.  Portanto,  daqui  em  diante,  o   texto  pretende  

apresentar os principais desafios impostos pelo mundo contemporâneo ao conceito 

moderno de direitos humanos e a necessidade dos mesmos de serem resignificados a 

partir dos conceitos do outro, da diferença e da diversidade que se tornaram os novos 

paradigmas para uma efetivação dos direitos no mundo contemporâneo. 

 
6.1. DIREITOS HUMANOS MULTICULTURAIS EM UM MUNDO 

GLOBALIZADO 
 

O pensamento de Boaventura de Sousa Santos (1997) fornece um bom 

caminho para a superação do impasse acima exposto. De acordo com esse autor, na 

atualidade, os direitos humanos precisam abandonar o falso universalismo impingido 

pela modernidade ocidental e adotar uma postura verdadeiramente multicultural para 

poderem ocupar o vazio ideológico deixado pela derrocada da experiência do 

socialismo real na promoção de políticas progressistas e emancipatórias no mundo 

(SANTOS, 1997, p.11). O autor confirma a tese já exposta por Douzinas de que o 

discurso dos direitos humanos, após a Segunda Guerra Mundial, serviu como 

instrumento ideológico dos países do bloco capitalista durante a Guerra Fria, o que 

levou o pensamento de esquerda a ser refratário aos mesmos e a adotar uma postura 

ambígua e tolerante com as violações aos direitos humanos nos países alinhados à 

Moscou em nome da revolução e do socialismo. No entanto, com a derrocada do 

projeto socialista, nas duas últimas décadas do final do século XX, as forças 
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progressistas passaram a enxergar no discurso dos direitos humanos uma válvula de 

escape para suas perspectivas políticas emancipatórias (SANTOS, 1997, p.11). 

No entanto, Santos identifica três tensões dialéticas que atuam na 

modernidade ocidental e que desafiam a concepção dos direitos humanos como uma 

política verdadeiramente progressista e emancipatória na atualidade. A primeira delas 

decorre do embate entre regulação social e emancipação social que, segundo o autor, 

configuram-se como o paradigma da modernidade. Para Santos, até o final dos anos 

sessenta do século XX, quando a regulação social entrava em crise (crise do Estado-

regulador e do Estado-providência) as políticas emancipatórias eram fortalecidas 

(revolução social e socialismo), no entanto, desde o final do século XX e muito 

devido ao fenômeno da globalização mundial e da ascensão da política neoliberal, 

tanto a regulação social quanto a emancipação social passaram a sofrer uma profunda 

crise que implica diretamente na postura atual da política dos direitos humanos, que 

sempre atuou nas duas frentes (SANTOS, 1997, p.12). 

A segunda tensão dialética localiza-se na relação entre Estado e sociedade 

civil. Segundo o autor, o Estado moderno, embora se apresente como um Estado 

mínimo, é forçado a atuar como um Estado máximo devido a demanda quase infinita 

por novos direitos da sociedade civil, bem como pela capacidade da mesma de 

produzir democraticamente regulações e leis, o que coloca os direitos humanos no 

centro dessa tensão, pois a primeira geração de direitos (civis e políticos) foi criada 

exatamente para proteger a sociedade civil do Estado, enquanto que a segunda e a 

terceira gerações de direitos (econômicos e sociais e culturais e de tutela coletiva) 

obrigam o Estado a garantir direitos (SANTOS, 1997, p.12-3). 

E a terceira tensão apontada por Santos encontra-se na relação conflituosa 

entre o modelo do Estado-nação tradicional e o atual fenômeno da globalização. 

Segundo o autor, a ordem política do pós-guerra foi construída em torno do modelo 

de coexistência pacífica entre Estados-nação soberanos no âmbito internacional, no 

entanto, esse modelo está em xeque devido à intensificação da chamada globalização 

que desestabiliza as outrora rígidas fronteiras econômicas, políticas, culturais e 

territoriais dos países. Isso impõe à agenda dos direitos humanos o dilema de ser local 

e global, pois os mesmos ainda são garantidos e violados em âmbito nacional, ao 

passo que, em questões culturais específicas, os direitos humanos tendem a atuar 

como um parâmetro global da evolução cultural dos países (SANTOS, 1997, p.14). 
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Para Santos, o fenômeno da globalização é de difícil definição e aquilo que é 

normalmente definido pelo termo refere-se, na verdade, somente ao aspecto 

econômico do fenômeno que é caracterizado pela atuação de empresas multinacionais 

e dos mercados financeiras globais que operam plantas produtivas de bens e serviços 

e fluxos de capitais em vários países do mundo ao mesmo tempo. De acordo com o 

autor, o termo correto para designar esse complexo fenômeno seria globalizações, ou 

seja, para Santos, o que existe, na realidade, é um conjunto distinto de relações sociais 

que vem alterando, profundamente e em vários aspectos, a ordem mundial do pós-

guerra a partir do final do século XX. Na definição de Santos: “a   globalização   é   o  

processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a 

todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra 

condição  social  ou  entidade  rival”  (SANTOS,  1997,  p.14).  Assim,  de  acordo  com  o  

autor, não existe uma globalização genuína, o que ocorre na realidade é a globalização 

de um determinado localismo, ou seja, todo e qualquer fenômeno global possui uma 

raiz local e cultural específica. Além disso, Santos considera que vivemos em um 

mundo, ao mesmo tempo, localizado e globalizado, ou seja, toda globalização implica 

em uma localização e a opção pelo primeiro termo advém, no entendimento do autor, 

do fato do discurso científico hegemônico privilegiar sempre a história a partir da 

versão dos vencedores (SANTOS, 1997, p.14-5). 

De acordo Santos, existem diferentes maneiras de se produzir a globalização 

e o autor aponta quatro distintas maneiras que geram quatro diferentes modos de 

globalização   que   são:   o   “localismo   globalizado”,   o   “globalismo   localizado”,   o  

“cosmopolitismo”   e   o   “patrimônio   comum   da   humanidade”.   Segundo   o   autor,   o  

“localismo  globalizado”  é  o  processo  que  transforma  determinado  fenômeno  local  em  

global, tais como: comida fast food, a língua inglesa, o cinema estadunidense, entre 

outros.   Já   o   “globalismo   localizado”   caracteriza-se, justamente, pelos impactos 

causados pelos fenômenos globais quando atuam nas realidades locais e promovem 

alterações nas mesmas em resposta a interesses transnacionais, tais como produção 

agrícola voltada à exportação, exploração de recursos naturais locais por 

multinacionais, utilização de mão de obra local devido aos baixos salários pagos e às 

poucas garantias trabalhistas específicas, entre outros exemplos. Desse modo, para 

Santos, existe uma divisão internacional da produção globalizada de bens e serviços 

na  qual  cabe  aos  países  centrais  promover  os  “localismos  globalizados”  enquanto  que  
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sobra  para  os  países  periféricos  absorver  os   impactos  dos  “globalismos   localizados”  

(SANTOS, 1997, p.16-7). 

No entanto, segundo o autor, existem outros dois processos decorrentes das 

crescentes interações globais que são diferentes das anteriores. O primeiro deles é o 

que Santos designa   como   “cosmopolitismo”   que   consiste   em   uma   organização  

coletiva e alternativa, em nível mundial, de grupos sociais, entidades classistas, 

organizações ambientalistas, movimentos feministas e de direitos humanos que se 

aproveitam das possibilidades abertas pelas formas hegemônicas da globalização para 

realizaram um enfrentamento a essas por meio da associação de interesses comuns em 

nível global (SANTOS, 1997, p.17). O segundo modo alternativo de globalização 

identificado  pelo  autor,  é  designado  como  “patrimônio  comum  da  humanidade”  que  

se relaciona a temas e questões de importância global como a sustentabilidade 

ambiental do planeta, mudanças climáticas, preservação da biodiversidade, 

exploração espacial, ou seja, todos aqueles temas e questões que, por sua natureza, 

dizem respeito a toda humanidade, inclusive às futuras gerações (SANTOS, 1997, 

p.18). Segundo Santos, tanto o cosmopolitismo quanto o patrimônio comum da 

humanidade tiveram fortes desenvolvimentos nas últimas décadas, porém, enfrentam 

também resistências por parte dos interesses corporativos sediados nos países centrais, 

nas  palavras  do  autor:  os  “conflitos,  as resistências, as lutas e as coligações em torno 

do cosmopolitismo e do patrimônio comum da humanidade são, na verdade, um 

conjunto  de  arenas  de  lutas  transfronteiriças”  (SANTOS,  1997,  p.18). 

Em seu pensamento, Santos promove ainda uma nova distinção entre os 

quatro   tipos   de   globalização   descritos   por   ele.   Segundo   o   autor,   tanto   o   “localismo  

globalizado”  quanto  o  “globalismo  localizado”  representam  a  “globalização  de-cima-

para-baixo”   ou   “globalização   hegemônica”.   Já   o   “cosmopolitismo”   e   o   “patrimônio  

comum da   humanidade”   representam   a   “globalização   de-baixo-para-cima”   ou  

“globalização   contra-hegemônica”.  A   partir   dessa   nova   distinção,   o   autor   considera  

que a grande questão para os direitos humanos na atualidade é que os mesmos podem 

atuar   tanto   como   “localismo   globalizado”   quanto   um   “cosmopolitismo”,   ou   seja,  

como   uma   agente   da   “globalização   hegemônica”   ou   da   “globalização   contra-

hegemônica”.   Ele   considera   que   enquanto   a   política   dos   direitos   humanos   não  

abandonar a concepção universalista, os mesmos estarão sempre a serviço das forças 

hegemônicas globais e promoverão, ao invés da emancipação, o choque entre 

civilizações (SANTOS, 1997, p.18). Para o autor, os direitos humanos precisam ser 



 52 

redefinidos como multiculturais para poderem servir às políticas emancipatórias e 

progressistas na forma de cosmopolitismo ou globalização contra-hegemônica. Nas 

palavras de Santos, o  multiculturalismo  “é  pré-condição de uma relação equilibrada e 

mutuamente potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que 

constituem os dois atributos de uma política contra-hegemônica de direitos humanos 

no  nosso  tempo”  (SANTOS,  1997,  p.19). 

Na concepção de Santos, as distintas culturas do planeta consideram os 

próprios valores como os mais significativos e abrangentes, mas só a cultura ocidental 

tende a conceber seus valores próprios como universais, ou seja, a pretensão de 

universalidade é uma característica específica da cultura ocidental que, por sua vez, é 

hegemônica. A concepção ocidental dos direitos humanos está centrada na ideia do 

indivíduo racional, possuidor de uma dignidade absoluta e inalienável, que deve ser 

protegida das ameaças vindas do Estado e da sociedade, e possuidor de direitos de 

participação autônoma na vida pública e na administração do Estado, como forma 

reafirmar sua igualdade e garantir sua liberdade individual (SANTOS, 1997, p.19). 

Para o autor, essa é uma concepção claramente ocidental dos direitos humanos que 

não encontra concordância plena com outras concepções de dignidade humana de 

outras culturas e que, portanto, não caberia ser assumida como pretensamente 

universal (SANTOS, 1997, p.19).  

Por outro lado, o autor reconhece o crescimento de movimentos de defesa dos 

direitos humanos em todo mundo que promoveram também uma reflexão crítica sobre 

os mesmos e diálogos interculturais a fim de discutir propostas não ocidentais para 

uma nova concepção dos direitos humanos voltados para um viés cosmopolita, ou 

seja, a serviço de políticas progressistas e emancipatórias em uma ação contra-

hegemônica na atualidade. Para isso, Santos propõe cinco premissas que devem ser 

implantadas para que cumpra com esse objetivo (SANTOS, 1997, p.20-1). A primeira 

diz respeito à superação da dicotomia entre universalismo e relativismo cultural dos 

direitos humanos. Para Santos, todas as culturas são relativas em certo sentido, mas 

assumir o relativismo cultural como postura filosófica é algo incorreto. Do mesmo 

modo, todas as culturas possuem valores que se pretendem universais, mas assumir o 

universalismo cultural como atitude filosófica é outro equívoco. Como solução do 

impasse, o autor propõe que contra o universalismo é preciso construir formas de 

diálogos interculturais sobre preocupações comuns, exemplo: proteção da dignidade, 

e contra o relativismo é preciso desenvolver critérios políticos para separar políticas 
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progressistas de políticas conservadoras com o objetivo de construir uma agenda de 

exigências máximas, no plano internacional, para a atuação dos grandes 

conglomerados e corporações transnacionais (SANTOS, 1997, p.21). 

A segunda premissa levantada por Santos para uma concepção cosmopolita 

dos direitos humanos deve levar em consideração que todas as culturas possuem uma 

concepção própria sobre a dignidade humana que não necessariamente coincidem 

com a concepção ocidental de direitos humanos. Deste modo, deve-se ter em mente a 

identificação de considerações semelhantes à consideração ocidental de dignidade nas 

várias   culturas   do   planeta.   Nas   palavras   do   autor:   “designações,   conceitos   e  

Weltanschauungen [cosmovisões] diferentes podem transmitir preocupações ou 

aspirações semelhantes ou mutuamente inteligíveis”  (SANTOS,  1997,  p.21). 

Como terceira premissa o autor ressalta que todas as culturas apresentam 

problemas e incompletudes em suas concepções de dignidade humana que só podem 

ser percebidas desde uma perspectiva cultural diferente. A prova disso é a própria 

diversidade cultural do planeta, pois se cada cultura fosse tão completa e abrangente 

quanto julga ser haveria somente uma cultura em todo o globo; assim, a crescente 

consciência da incompletude cultural de cada povo é um passo decisivo para uma 

concepção multicultural dos direitos humanos na atualidade, segundo Santos 

(SANTOS, 1997, p.22). 

A quarta premissa apresentada pelo autor afirma que todas as culturas 

possuem visões internas diferentes de dignidade humana que podem ser mais 

abrangentes ou estreitas do ponto de vista da reciprocidade e abertura cultural, como, 

por exemplo, a cultura ocidental que formulou duas concepções distintas de direitos 

humanos, uma de viés liberal (direitos civis e políticos) e outra de viés marxista 

(direitos econômicos e sociais), assim, para Santos, deve-se identificar quais vertentes 

de uma mesma cultura propõem uma maior reciprocidade e abertura cultural para 

auxiliar na transformação dos direitos humanos em um conceito multicultural 

(SANTOS, 1997, p.22). 

A última premissa apontada por Santos diz respeito ao critério estabelecido 

por cada cultura para distribuir hierarquicamente pessoas e grupos sociais, critério 

este, segundo o autor,   que   varia   “entre   dois   princípios   competitivos   de   pertença  

hierárquica”   (SANTOS,   1997,   p.22),   a   saber,   o   princípio   da   igualdade   que   “opera  

através de hierarquias entre unidades homogêneas (a hierarquia de estratos 

socioeconômicos; a hierarquia cidadão/estrangeiro)”   (SANTOS,   1997,   p.22);;   e   o  
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princípio  da  diferença  que  “opera  através  da  hierarquia  entre  identidades  e  diferenças  

consideradas únicas (a hierarquia entre etnias ou raças, entre sexos, entre religiões, 

entre  orientações  sexuais)”  (SANTOS,  1997, p.22). 

Para o autor, os dois princípios elencados não necessariamente estão 

sobrepostos   e,   por   isso,   “nem   todas   as   igualdades   são   idênticas   e   nem   todas   as  

diferenças  são  desiguais”  (SANTOS,  1997,  p.22).  No  entendimento  de  Santos, essas 

cinco premissas formam  as  bases  para  uma  possível  “concepção  mestiça  dos  direitos  

humanos”  que  seria   livre  do  falacioso  universalismo  ocidental,  organizada  por  meio  

de uma conjunção de sentidos locais, constituída por uma rede de parâmetros 

normativos e formativos e construída a partir de um diálogo intercultural sobre a 

dignidade humana (SANTOS, 1997, p.22). 

Para que esse diálogo seja efetivo, o autor propõe um procedimento 

interpretativo   que   ele   denomina   como   “hermenêutica   diatópica”.   De   acordo   com  

Santos, cada cultura possui uma série de topoi, ou seja, lugares comuns retóricos que, 

por serem evidentes para aquela cultura, não são questionados e passam a funcionar 

como premissas de argumentação entre seus membros. Segundo o autor, só é possível 

compreender determinado topos de uma cultural estando, de fato, inserido nela, pois é 

impossível a partir de uma cultura diferente entender e interpretar os topoi de outra. 

Daí que Santos propõe  um  procedimento  interpretativo  “dia-tópico”,  ou  seja,  a  partir  

do esforço dialógico de entendimento entre culturas diferentes sobre seus próprios 

topoi a fim de superar aparentes divergências, entender as profundas diferenças, e 

absorver as possíveis vantagens que determinada cultura alcançou. Para isso, a 

hermenêutica diatópica de Santos parte do pressuposto de que em todas as culturas os 

topoi, por mais fortes e abrangentes que pareçam, carregam a incompletude que é 

própria de cada cultura e isso não é percebido no interior da cultura, pois todas 

compartilham a pretensão da totalidade e tomam a parte pelo todo. Deste modo, 

caberia à hermenêutica diatópica não o alcance da completude das diferentes culturas, 

mas, ao contrário, promover, por meio do diálogo intercultural, a máxima consciência 

da incompletude das culturas que pode ser parcialmente preenchida ou entendida 

através do intercâmbio dialógico de diferentes topoi s (SANTOS, 1997, p.23). 

Como exemplo de uma possível aplicação para sua hermenêutica diatópica, 

Santos propõe uma reflexão sobre o topos dos direitos humanos na cultura ocidental e 

o topos do dharma na cultura hindu; seguindo o pensamento de Panikkar, o autor 

afirma que o dharma é aquilo que dá sustentação, coesão e força para as coisas, a 
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realidade e o próprio mundo. Para essa concepção, a coesão das relações humanas 

está na justiça, a harmonia da pessoa consigo mesma é alcançada por meio da 

moralidade, o compromisso com as outras pessoas funda o direito, a vida do universo 

é mantida pela religião, o futuro é acessado por meio do destino e a coesão internas 

das coisas representa a verdade. Assim, numa cultura em que o dharma desempenha 

um papel central e onipresente o indivíduo não é a fonte suprema do direito, o que 

acaba por transformar os instrumentos legais em formas práticas de proteção contra o 

outro e a sociedade, mas, ao contrário, o direito ocupa-se em avaliar o caráter 

dharmico (correto, verdadeiro, consistente) das coisas ou ações em um plano 

cósmico. Deste ponto de vista, o topos dos direitos humanos no ocidente é bastante 

incompleto, pois está centrado no indivíduo com um ente apartado do todo 

(sociedade, natureza e cosmos) e não se preocupa em levar o mesmo a identificar o 

seu papel de forma holística (SANTOS, 1997, p.24). 

Entretanto, desde o ponto de vista do topos dos direitos humanos ocidental, o 

dharma hindu também é incompleto, um vez que sua busca pela harmonia cósmica 

pode esconder injustiças e desconsidera o valor do conflito para o alcance de uma 

harmonia plena. Além do mais, o dharma não se ocupa dos princípios democráticos e 

nem em fornecer liberdade e autonomia para as pessoas, deste modo, não se preocupa 

em proteger os indivíduos contra possíveis arbítrios de um poder transcendente. 

Ademais, o dharma possui a tendência de olvidar que o sofrimento humano tem um 

inerente aspecto individual e que não podem ser assumidos como sofrimento da 

sociedade, pois é o individuo que concretamente sofre (SANTOS, 1997, p.24). 

Deste  modo,  no  entender  de  SANTOS,  o  “reconhecimento  de  incompletudes  

mútuas é condição sine qua non de um diálogo intercultural. A hermenêutica 

diatópica desenvolve-se tanto na identificação local como na inteligibilidade 

translocal   das   incompletudes”   (SANTOS,   1997,   p.26)   e   “exige   uma   produção   de  

conhecimento   coletiva,   interativa   intersubjetiva   e   reticular”   (SANTOS,   1997,   p.28).  

De acordo com o autor, na hermenêutica diatópica, porém, não há espaço para 

ingenuidades, não há garantias a priori de emancipação, e o multiculturalismo pode 

se tornar a versão renovada de uma política reacionária, portanto, o processo de 

diálogo intercultural é bastante complexo, ainda mais quando se tratam de culturas 

que compartilharam um passado comum no qual houve um histórico de 

desigualdades, subjugação e negação da dignidade de uma cultura subordinada por 

uma cultura dominante. Esse é o caso da cultura ocidental e de seu tradicional ímpeto 
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imperialista de dominação e extermínio cultural que a torna, de antemão, suspeita em 

qualquer diálogo com outra cultura (SANTOS, 1997, p.29). 

Por fim, Santos propõe que sejam aceitos dois imperativos a priori, por todos 

os envolvidos nos diálogos interculturais, para que o processo de hermenêutica 

diatópica  ocorra  de  modo  adequado  e  sem  perversões,  a  saber:  “das  diferentes  versões  

de uma dada cultura, deve ser escolhida aquela que representa o círculo mais amplo 

de reciprocidade dentro dessa cultura, a versão que vai mais longe no reconhecimento 

do  outro”  (SANTOS,  1997,  p.30);;  e  “as  pessoas  e  os  grupos  sociais  têm  o  direito  a  ser  

iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a 

igualdade  os  descaracteriza”   (SANTOS, 1997, p.30). Deste modo, na concepção de 

Santos, os direitos humanos podem ser transformados em um conceito multicultural 

com atuação efetiva a favor de políticas progressistas e emancipatórias com 

legitimidade local e relevância global na atualidade. 

 
6.2. UMA NOVA TRÍADE DE PRINCÍPIOS PARA DIREITOS HUMANOS 

NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
 
Os limites da concepção moderna e liberal dos direitos humanos centrados 

no indivíduo também são expostos por Earhard Denninger (2003) que, a partir da 

análise do processo constituinte alemão do pós-Segunda Guerra, critica a tradição 

constitucional moderna que, ao seguir a clássica tríade francesa de liberdade, 

igualdade e fraternidade, preocupou-se em demasia com a garantia e a positivação da 

liberdade e igualdade na concepção liberal, em detrimento da efetiva regulação de 

importantes aspectos da vida cotidiana, tais como trabalho, negócios e vida cultural 

(DENNINGER, 2003, p.21). Como possível solução para os problemas práticos 

decorrentes desses processos constituintes (tais como o formalismo da igualdade e o 

individualismo da liberdade) e com a possibilidade de apresentação de melhores 

respostas para os grandes desafios presentes no mundo contemporâneo (tais como 

justiça social, cooperação, equidade, reciprocidade, conforto, pluralidade e 

multiculturalismo), Denninger propõe uma nova tríade de princípios sobre os quais se 

reergueriam o conceito de direitos humanos na atualidade e que, na visão do autor, 

forneceriam bases mais adequadas para a positivação e aplicação legal nos dias atuais, 

são eles os princípios da segurança, diversidade e solidariedade (DENNINGER, 2003, 

p.24-5). A partir da aplicação desses princípios, no entendimento do autor, a 

sociedade  passaria  de  um  processo  constitucional  “de  regras  limitativas  - que repousa 
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sua maior parte sobre a separação entre a moral e o direito - para um sistema de 

normas   mais   dinâmico,   teleologicamente   orientado   e   moralmente   exigente”  

(DENNINGER, 2003, 32). 

Em sua análise da tríade de princípios francesa, Denninger afirma que o 

princípio da igualdade, formulado em oposição aos privilégios desfrutados pelos 

estamentos nobres e clericais e pelas corporações de ofício, acabou estabelecendo a 

noção  de  “justo”  e  “correto”  como  sendo  a  igual  aplicação  das  leis  a  todas  as  pessoas  

da mesma maneira – leis que, por sua vez, devem ser universais e formuladas em 

processos legislativos nos quais o bem é confundido com a vontade geral da maioria. 

Entretanto, na prática, para o autor, esse princípio revelou-se uma ficção uma vez que 

as diferenças entre as pessoas acabam por provocar diferentes efeitos quando da 

aplicação concreta da lei na maioria dos casos; assim, na visão do autor, homens e 

mulheres, cidadãos e estrangeiros, idosos e jovens, deficientes e não deficientes não 

são afetados pela lei da mesma   maneira;;   e   “nova   consciência   das   diferenças  

profundamente enraizadas na vida e nas condições da existência humanas está 

ganhando   espaço   e   agora   busca   expressão   apropriada   em   textos   constitucionais”  

(DENNINGER, 2003, p.25). 

Embora reconheça que o princípio francês da igualdade pressupõe o 

tratamento desigual dos desiguais, na medida de suas desigualdades, no entender de 

Denninger, existem  “outras  diferenças  nas  condições  de  vida  que  não  são,  de  modo  

algum, sentidas como situações de deficiência que precisam ser superadas e 

equalizadas”   (DENNINGER,   2003,   p.26).   Para   esses   casos,   o   autor   propõe   uma  

justiça diferenciada e baseada no princípio da diversidade, que não se resume, no seu 

entender, ao combate das discriminações, mas em agir de forma atributiva e 

distributiva em relação às diferenças nos modos de vidas das pessoas (DENNINGER, 

2003,  p.26).  Para  o  autor,  este  “é  o  caso  para  muitas  ‘minorias’,  para  homossexuais  e  

transexuais, para altos e baixos, para expressões de diversidade social (pais solteiros, 

uniões  estáveis),  para  formas  regionais  de  diversidade  cultural”  (DENNINGER,  2003,  

p.27). Na concepção de Denninger, existe  uma  tensão  em  relação  “ao  ‘velho’  ideal  de  

igualdade de todos os cidadãos baseado no estado-nação,   e   o   ‘novo’   ideal   de  

coexistência   de   uma   pluralidade   de   identidades   étnicas,   culturais   e   linguísticas”  

(DENNINGER, 2003, p.27). Para a superação desta tensão, segundo o autor, uma 

verdadeira   “comunidade   política   multicultural”   deveria   ser   constituída   no   lugar   do  

“estado  constitucional  baseado  numa  cidadania  nacional  comum”,  com  sua  tendência  
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de dissolver e integrar as diferenças (DENNINGER, 2003, p.27). No entender do 

autor, isso só será possível mediante a superação da noção de tolerância que nunca 

conseguiu garantir um convívio respeitoso com a diferença, uma vez que sempre 

carregou um sentido de generosidade voluntária da maioria de iguais para com a 

minoria de diferentes, sendo um conceito insuficiente, portanto, de promover formas 

efetivas de cooperação com o outro (DENNINGER, 2003, p.29). 

Na concepção de Denninger, a dificuldade prática de convívio com a 

diferença pode ser minimizada pela aplicação do princípio da solidariedade para com 

o outro (DENNINGER, 2003, p.30). Princípio que, na visão do autor, não estaria 

limitado à vontade dos iguais, mas que se abriria para o conjunto da humanidade e 

possibilitaria uma relação mais respeitosa com o outro, como aquele que é diferente 

do   “eu”   ou   “nós”,   ao   exigir   um   esforço   do   mesmo   para   que   se   liberte   de   seus  

preconceitos e perceba, para além das aparentes diferenças de origem, crença, etnia ou 

cultura, as muitas semelhanças que ligam os seres humanos uns aos outros 

(DENNINGER, 2003, p.32). 

Deste modo, no entendimento do autor, a solidariedade seria um princípio 

superior ao da fraternidade, que pressupõe a afinidade entre iguais (povo, raça, língua, 

religião), por possibilitar, não sem algum esforço, um convívio respeitoso com a 

diferença em uma sociedade cada vez mais plural e multicultural como a 

contemporânea. Nas palavras de Denninger, a solidariedade  “significa  um  vínculo  de  

sentimento racionalmente guiado, limitado e autodeterminado que nos compele a 

oferecer ajuda, enquanto se apoia na similitude de certos interesses e objetivos de 

forma a, não obstante, manter a diferença entre os parceiros   na   solidariedade”  

(DENNINGER,   2003,   p.31).   Além   do   mais,   de   acordo   com   o   autor,   o   “caráter  

vinculante geral de uma postura solidária repousa no conhecimento da subjetividade 

relativa de toda experiência de valor e na renúncia ao desejo de forçar os outros a 

serem  felizes”  (DENNINGER,  2003,  p.31). 

Por fim, o princípio da segurança, na concepção de Denninger, não está 

ligado à noção contratualista e liberal que estabelece a cessão de parte da liberdade do 

indivíduo em troca de sua segurança pessoal, mas que, na prática contemporânea de 

combate ao terrorismo e ao crime organizado, converteu-se, paradoxalmente, no 

monitoramento total dos indivíduos que não mais possuem qualquer privacidade. O 

princípio da segurança proposta pelo autor obriga o estado a promover   a   “proteção  

concreta   da   dignidade”   dos   indivíduos   que   implica,   além   da   proteção   contra   a  
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criminalidade, a promoção da segurança das pessoas contra riscos ambientais, 

tecnológicos, sociais, alimentares, sanitários e econômicos (DENNINGER, 2003, 

p.32). 

O autor   baseia   sua   concepção   de   “proteção   concreta   da   dignidade”   nas  

reflexões proposta por Adalbert Podlech que elenca cinco condições para a 

manutenção da dignidade humana, a saber: 

1 – liberdade em relação a ansiedades existenciais básicas; 2 – a 
manutenção da igualdade; 3 – a segurança da identidade e da 
integridade,   incluindo   a   “liberdade   de   dar   significado   à   própria  
vida”  e  a  proibição  de  se  “quebrar”  a  identidade  de  uma  pessoa;;  4  – 
limitações jurídicas sobre o estado e o uso proporcional da força por 
este; e 5 – respeito pelas contingências físicas dos seres humanos, 
incluindo a proibição da tortura e da punição corporal, bem como o 
direito a uma morte digna. (DENNINGER, 2003, p.36) 

Além desses princípios, Denninger aponta ainda para a exigência do regime 

democrático de participação ativa das pessoas no processo de formação das vontades 

que, segundo o autor, deve ser reconhecida como uma expressão da dignidade 

humana  (DENNINGER,  2003,  p.37).  Nas  palavras  do  autor,  se  “é verdade que desde 

Aristóteles nós sabemos  que   ‘falarmos   uns   com  os   outros’   – isto é, a comunicação 

linguística – é peculiar dos seres humanos, então, pelo menos desde a Revolução 

Francesa,   deveríamos   saber   que   isso   também   requer   ‘falar   com   os   outros’   sobre  

questões  públicas”  (DENNINGER, 2003, p.37). 

 
6.3. IGUALDADE COMO DIFERENÇA E O DESAFIO DA DIVERSIDADE 

 
A ousada proposta de alteração de princípios tão consagrados na tradição 

moderna apresentada por Denninger causou fortes reações nos meios jurídicos com a 

de Michel Rosenfeld (2003), que reconhece a pertinência da provocação de 

Denninger, uma vez que as crescentes demandas por reconhecimento e garantias de 

direitos impõem sérios desafios à organização social e ao Estado de Direito ocidental. 

Para esse autor, Denninger está correto em identificar que não basta mais a igualdade 

formal para conter as demandas sociais de efetivação de direitos para todos e que o 

reconhecimento da diferença como conceito positivo para a construção de uma 

sociedade diversa e plural é indispensável. No entanto, no entendimento de 

Rosenfeld, Denninger não apresenta argumentos claros e suficientemente persuasivos 

para o enfrentamento da empreitada, pois a noção de solidariedade proposta é fraca 
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demais para substituir a fraternidade e a tolerância como elos de coesão social e 

manutenção do contrato social, na visão desse autor (ROSENFELD, 2003, p.55). 

Para Rosenfeld, Denninger associa diversidade com igualdade material, o 

que significa passar de uma situação de igualdade formal para uma igualdade 

substantiva ou, nas palavras de Rosenfeld, da  “igualdade  como   identidade”,  quando  

os indivíduos devem ser todos tratados iguais a pesar de suas diferenças, para a 

“igualdade   como   diferença”,   quando   aos   indivíduos   é   garantido   o   respeito   a   suas  

inerentes diferenças de necessidades na realização de seus direitos (ROSENFELD, 

2003, p.56). Segundo Rosenfeld, essa passagem da igualdade como identidade para a 

igualdade como diferença decorre de um processo histórico dialético que se inicia 

com  a  luta  contra  a  “desigualdade  prescritiva”  da  ordem feudal, na qual, as diferenças 

de status e nascimento definiam o ordenamento social hierárquico em que uns 

possuíam privilégios e outros deveres de submissão a estes. Com as revoluções 

burguesas  e  o  constitucionalismo  do  século  XVIII,  a  “desigualdade  prescritiva”  cede  

lugar   para   a   “igualdade   prescritiva”,   ou   seja,   todos   os   indivíduos   passam   a   ser  

considerados iguais, independentemente de suas origens, mesmo sendo diferentes 

entre   si.  Ocorre   que   a   “igualdade   prescritiva”,   em   sua   prática   posterior,  mostrou-se 

incompatível com tradições constitucionais preocupadas em implantar e garantir tanto 

a   “igualdade   formal”,   perante   a   ordem   jurídica,   quanto   a   “igualdade   substantiva”,  

ligada ao atendimento das necessidades materiais dos indivíduos, que o autor chama 

de   “igualdade   descritiva”.   Chegar   à   “igualdade   descritiva”,   segundo   Rosenfeld, 

implica em atravessar três estágios diferentes no entendimento da igualdade: o 

primeiro ligado à diferença como desigualdade; o segundo ligado à promoção da 

igualdade como identidade; e o terceiro ligado à promoção da igualdade como 

diferença (ROSENFELD, 2003, p.57). 

Para Rosenfeld, diferença e diversidade não são, necessariamente, sinônimos 

no contexto da construção de uma sociedade verdadeiramente multicultural e, 

segundo o autor,  a  diferença  pode  existir  de  três  maneiras  distintas:  “diferença  de  fato  

entre pessoas que, em termos amplos, compartilham a mesma cultura e uma 

concepção genérica do bom; diferenças de estilo de vida dentro de uma cultural 

comum geral; e diferenças étnicas, linguísticas e culturais associadas a diferentes – e 

em grande parte incompatíveis – concepções  do  bom”  (ROSENFELD,  2003,  p.60).  O  

autor exemplifica o primeiro tipo de diferença existente entre homens e mulheres, o 

segundo tipo seria a diferença entre heterossexuais e homossexuais e o terceiro tipo 
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seriam os casos de choque entre culturas distintas que convivem em um mesmo 

território e que, por exemplo, um grupo étnico adota a poligamia em um país de 

maioria católica e monogâmica (ROSENFELD, 2003, p.60). Para o autor, as 

diferenças do primeiro e do segundo tipo não são incompatíveis como a tradição 

constitucionalista moderna e ocidental, e podem ser alcançados por meio de uma 

interpretação mais ampla das normas constitucionais e dos princípios clássicos 

franceses  com  vista  à  “igualdade  como  diferença”  (ROSENFELD,  2003,  p.61-3). No 

entanto, para o autor, o terceiro tipo de diferença, representa um enorme desafio para 

tradição constitucionalista ocidental centrada no individuo, pois, nas palavras do 

autor,   enquanto   “a   realização   da   justiça   no   que   tange   aos   dois   primeiros   tipos   de  

diferenças requeria apenas uma igualdade respeitante ao indivíduo, a genuína justiça 

multicultural necessita da garantia de igualdade respeitante ao grupo. [...] a igualdade 

respeitante ao grupo só pode ser plenamente colocada em prática à custa da igualdade 

respeitante  ao  indivíduo”  (ROSENFELD,  2003,  p.63). 

 
6.4. DIREITOS HUMANOS DOS OUTROS 
 

Todas essas propostas e reflexões apresentadas até aqui pressupõem o 

abandono, pelo menos em parte, da concepção individualista que os direitos humanos 

adquiriram com a modernidade ocidental pelos evidentes limites que a tradição liberal 

impôs aos mesmos e que impedem respostas mais efetivas aos desafios do mundo 

contemporâneo. Castor Ruiz (2010), mais uma vez, busca libertar os direitos humanos 

da prisão individualista do sujeito moderno e procura resiginificá-los a partir de uma 

noção  de  dever  ético  para  como  o  “outro”.  Para  isso,  o  autor  propõe  o  abandono  da  

concepção  de  direitos  do  “eu”  contra  os “outros”  da   tradição   liberal  que,  na  prática,  

transformou o direito em manutenção da ordem pela violência, a justiça em mera 

formalidade processual e os direitos humanos em uma abstração legal e formalista. 

Nas  palavras  do  autor:  se  “o  esvaziamento  dos  direitos humanos se opera através do 

formalismo filosófico-jurídico que vincula os direitos ao eu, sua implementação 

efetiva dependerá da desconstrução da lógica desse formalismo, tal finalidade exige 

repensar os direitos a partir da alteridade como direitos do  outro”  (RUIZ,  2010,  p.195-

6). Nesse sentido, RUIZ busca fundamentar uma nova concepção prática de justiça a 

partir   do   outro   vitimado,   da   “alteridade   da   vítima”,   que,   na   concepção   do   autor,  

renovaria o sentido prático do Direito e dos direitos humanos, uma vez que os 

mesmos   seriam   marcados   “pela   objetividade   material   do   sofrimento   da   vítima,   no  
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sentido  ontológico  do   termo,  e  não  pela   formalidade  da   interpretação   legal”   (RUIZ,  

2010, p.201). Portanto, para Ruiz, para levar a cabo as promessas originárias dos 

direitos humanos é preciso superar as contradições impostas pela tradição formal e 

procedimental do direito, para que a justiça possa ser alcançada para além do 

procedimento.  Nas  palavras  do  autor:  De  acordo  com  o  autor,   o   “sentido  da   justiça  

deve ser procurado na injustiça sofrida pela vítima. É a alteridade humana que deve 

servir  de  critério  ético  de  justiça.  As  vítimas  são  o  outro  da  injustiça”  (RUIZ,  2010,  

p.210). Evidentemente, Ruiz não desconsidera a importância de procedimentos 

imparciais para que se evitem arbitrariedades nos processos judiciais. No entanto, tais 

formalidades deveriam estar submetidas a uma lógica de reparação do outro 

injustiçado, da vítima concreta das violações de direitos, e não ser um fim em si 

(RUIZ, 2010, p.201). 

Para fundamentar a sua proposta de um direito e de uma justiça do outro, o 

autor recorre ao pensamento de Emmanuel Lévinas que, de acordo com Ruiz, 

desconstrói   a   “ontologia   do   eu”   e   propõe   uma   “metafísica   da   alteridade”   na   qual   o  

outro   se   estabelece   como   “relação   necessária   e   primeira”   (RUIZ,   2010,   p.210).  Na  

concepção de Lévinas, segundo Ruiz, a alteridade não surge da vontade do eu, ao 

contrário, é justamente aquilo que possibilita a condição do próprio eu. Portanto, não 

é o eu que existe de maneira autônoma em primeiro lugar e depois se permite 

relacionar com os outros, na verdade, são os outros que existem em primeiro lugar e o 

eu é construído nessa relação com os outros. Portanto, a subjetividade do eu está 

necessariamente ligada ao outro e é só por meio dessa relação com o outro é que ela é 

construída (RUIZ, 2010, p.211). Desse modo, para Lévinas, segundo Ruiz, a 

alteridade é compreendida como uma metafísica da relação ética com o outro, uma 

vez que é nessa relação que o eu surge e cria suas vontades e desejos, assim, a 

abertura  para  o  outro  “se   impõe  como  condição  de  possibilidade  do  ser  do  sujeito”,  

sendo que sua própria ideia de autonomia deve levar em consideração a relação com o 

outro do qual depende e é, ao mesmo tempo, responsável (RUIZ, 2010, p.211). Desse 

modo e pensando a partir de Lévinas, Ruiz afirma que o que define o ser humano 

como humano não é sua essência natural, mas a sua relação com o outro, com a 

alteridade, que por ser sempre diferente, acaba por tornar o indivíduo singular e único 

(RUIZ, 2010, p.212).  

No entendimento de Ruiz, o pensamento de Lévinas concebe a justiça e a 

liberdade de maneira bastante diferente da tradição liberal. De acordo com o autor, na 



 63 

concepção de Lévinas a   “justiça  é  o  modo  como  se   realiza  o   sentido  pleno  da  ética  

como metafísica primeira. Isso significa que a abertura metafísica do ser humano só 

se realiza plenamente quando sua relação com o outro se torna uma prática de 

justiça”,   ou   seja,   “a   relação   com   o   outro   é   íntegra   quando   é   justa”   (RUIZ,   2010,  

p.212). Desse modo, segundo Ruiz, no entendimento do pensador a ética não pode ser 

reduzida ao procedimento formal, ela existe para além dos códigos, leis e 

procedimentos, a ética se impõe ao indivíduo devido a sua relação necessária com o 

outro, portanto, a ela está necessariamente atrelada à alteridade (RUIZ, 2010, p.212). 

Por isso, segundo Ruiz, na concepção de Lévinas “é  a  justiça  e  não  a  liberdade  que  dá  

sentido   pleno   à   relação   com   o   outro,   e   como   consequência   à   própria   liberdade”  

(RUIZ, 2010, p.212). Uma vez que a autonomia do sujeito não dá a ele liberdade para 

não se relacionar com outro, o eu tem necessariamente se relacionar com o outro, 

estar aberto ao outro, pois é nessa relação que o eu construí sua própria liberdade, por 

meio das interpelações que o outro faz ao sujeito (RUIZ, 2010, p.213). 

Assim, de acordo com Ruiz, o pensamento de Lévinas considera a 

“interpelação”  como  uma  “categoria  filosófica  da  relação  com  o  outro”,  pois,  o  outro  

interpela o eu, necessariamente, desde o primeiro momento e determina a liberdade 

do  mesmo  que  é  concebida  como  uma  “liberdade   interpelada  que  se  manifesta   livre  

no   modo   como   responde   à   interpelação   que   a   constitui”   (RUIZ,   2010,   p.213).  

Pensando a partir de Lévinas, Ruiz afirma que mesmo negando ou ignorando a 

interpelação do próximo, o eu não pode evita-la, uma vez que a dor do outro, mesmo 

que externa, não é estranha ao eu. A proximidade com o outro não parte da vontade 

livre e voluntária do sujeito, mas antes se impõe como uma metafísica, anterior ao 

mesmo e que o condiciona (RUIZ, 2010, 215). A verdadeira liberdade do eu, 

portanto,   só   ocorre   quando   o   mesmo   acolhe   “os   apelos   da   proximidade”   e   os  

transforma   em   “responsabilidade   e   compromisso”   (RUIZ,   2010,   215).   Assim,  

segundo RUIZ, dentro do pensamento de Lévinas “a  liberdade  se  realiza como justiça. 

Ela não é prévia à justiça, mas consequência da verdadeira justificação dos nossos 

atos”   (RUIZ,  2010,  p.   217).  A  partir  do  pensamento  de  Lévinas, Ruiz afirma que a 

liberdade não emana naturalmente do sujeito, ela é construída no cotidiano das 

relações sociais e depende da forma como o sujeito responde às interpelações do 

outro, o indivíduo pode até tentar ignorar as interpelações do outro ou utilizar a sua 

liberdade para explorar o outro, mas, de qualquer modo, estará submetido à 

interpelação do outro e não poderá dizer que não tem responsabilidade por ele (RUIZ, 
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2010, p.214). Nas palavras de Ruiz: “poderemos  dizer  que  estamos  realizando  nossa  

liberdade ou que estamos nos realizando como seres humanos livres quando 

utilizamos o outro como meio para nossos interesses, porque no ato egoísta a 

liberdade  é  negada  por  não  se  realizar  em  forma  de  justiça”  (RUIZ,  2010,  2016). 

Ruiz analisa ainda a teoria de Simone Weill para quem o outro é a referência 

do direito do eu e a obrigação para com o outro é o princípio do direito. Na concepção 

dessa autora, os direitos que o eu possui nada mais são do que as obrigações que os 

outros têm para com o eu, ao passo que os direitos dos outros são as obrigações que o 

eu e o nós têm para com eles (RUIZ, 2010, p.207). Desse modo, de acordo com Ruiz, 

na concepção de Weill a   ideia   de   “obrigação”   é   superior   à   ideia   de   “direito”,   pois,  

para   a   autora,   “qualquer   direito   não   é   eficaz   por   si   só,   mas   pela   obrigação   que  

corresponde  a  ele”  (RUIZ,  2010,  p.207),  ou  seja,  a  “realização do direito não provém 

dele  mesmo,  mas  do  seu  reconhecimento  como  obrigação  pelos  outros”  (RUIZ,  2010,  

p.207). Deste modo, segundo Ruiz, no entendimento de Weill o dever para com o 

outro ser humano vai além das convenções sociais e costumes culturais, é uma 

obrigação incondicionada que existe pelo simples fato do outro também ser um ser 

humano (RUIZ, 2010, p.208). De acordo com essa concepção, tal obrigação passaria, 

primeiramente, pelo respeito para com o outro e, em seguida, pela assistência às 

necessidades materiais de existência desse outro. Configurando-se, portanto, não em 

um direito meramente formal como o liberal, mas, sobretudo, em um dever objetivo 

para com o outro (RUIZ, 2010, p.208). Ruiz ressalta ainda que na teoria de Weill o 

direito de propriedade não é absoluto e deve estar condicionado ao atendimento de 

condições dignas de vida para todos os outros indivíduos, do mesmo modo que 

instituições como o Estado, a lei, a pátria, etc. devem, obrigatoriamente, agir em 

benefício dos outros para continuarem gozando de respeito e legitimidade. 

 
7. COMUNICAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA O DIREITO DO OUTRO 

 
Richard Dagger (1995) afirma que após séculos de mudanças, de idas e 

vindas conceituais e de significação, os direitos humanos chegaram ao final do século 

XXI podendo ser sintetizados como sendo o reconhecimento de que todos os homens 

e mulheres são potenciais criadores de reivindicações (claim-righters), sendo o 

reconhecimento da legitimidade dessas reivindicações o que, justamente, os tornam 

de fato dignos (DAGGER, 1995). Jean-François Lyotard (1993), por sua vez, afirma 

que o homem é um animal que se diferencia dos demais por possuir a capacidade de 
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comunicar-se com os seus pares por meio da fala. Essa faculdade, embora latente na 

espécie, só é adquirida durante o processo civilizatório que, ao mesmo tempo, 

legitima o indivíduo a exercê-la de maneira qualificada em sua comunidade. Para o 

autor, a comunicação humana caracteriza-se pela alternância da posição de fala entre 

o  “eu”  e  o  “tu”  no  tempo.  O  “eu”  que  fala  em  breve  será  o  “tu”  que  ouve  e  voltará  a  

ser   o   “eu”   novamente.   Em   um   evento   equilibrado   de   comunicação,   portanto,   não  

existem posições fixas para essas duas figuras e, menos ainda, espaço para as figuras 

do   “ele”   ou   “eles”   (aquele   ou   aqueles   de   quem   se fala), uma vez que somente por 

meio  do  processo  de  interlocução  entre  o  “eu”  e  “tu”  é  que  se  forma  o  “nós”  (social e 

coletivo) (LYOTARD, 1993). 

Desse modo, a autor acredita que o direito humano estaria fundado na 

garantia da interlocução com o outro, no reconhecimento desse outro como sujeito 

falante,  semelhante,  digno  e  diferente.  Pois,  segundo  o  autor,  uma  vez  que  o  “eu”  está  

contido  no  “outro”,  todos  nós  carregamos  a  figura  do  outro  em  nós,  construindo  uma  

semelhança pela diferença. E para Lyotard, o direito de fala possuiria três instâncias, 

necessárias e complementares, que estariam ligadas entre si na garantia dos direitos 

humanos de qualquer pessoa, a saber: 1) a capacidade física de falar; 2) a garantia da 

possibilidade de dizer algo novo, diferente, estranho; 3) e o reconhecimento da 

legitimidade do outro de dizer o que quiser a quem quiser. Assim, Lyotard parte do 

pensamento de Arendt para estabelecer uma ética que garanta a dignidade humana a 

partir da linguagem e da interlocução com o outro (o estranho, o diferente, tudo aquilo 

que não somos nós e ao mesmo tempo nos define) (LYOTARD, 1993). 

No entanto, na contemporaneidade, essa abertura para o outro passa, 

necessariamente, pelo acesso qualificado desse outro aos meios de comunicação de 

massa e às mídias digitais, pois o acesso equitativo aos meios tecnológicos de 

produção e difusão de informação e comunicação constitui-se, na atualidade, como 

estratégico e fundamental para o sucesso das lutas por reconhecimento de outros 

direitos, promoção da cidadania e proteção da democracia e dos demais direitos 

humanos. Uma vez que, no mundo contemporâneo, a arena eletrônica e digital 

transformou-se no principal local de disputas simbólicas e políticas, o que exige uma 

visibilidade midiática de pessoas, grupos, organizações e causas que queiram existir 

simbolicamente e ter relevância nos atuais tempos de digitalização da vida. Deste 

modo, o direito humano à comunicação e informação torna-se estratégico e 

fundamental para a superação do desafio aqui apontado, bem como para o 
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reconhecimento de novos direitos, promoção da cidadania e proteção da democracia e 

dos demais direitos humanos no mundo contemporâneo. 

 
8. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 
Os direitos humanos, portanto, nasceram dos conceitos de direitos e dignidade 

humana que, num primeiro momento, fundiram-se no conceito de direitos naturais, de 

fundo religioso, mas que, com as revoluções burguesas, passaram a ser fundados na 

razão e no indivíduo. Mais tarde, devido a Segunda Guerra, os direitos naturais 

cederam lugar para os direitos humanos universais internacionais e consolidaram as 

principais características que os mesmos mantêm até hoje, qual seja, proteção da 

dignidade humana e do desenvolvimento do indivíduo. Contudo, como visto, o forte 

individualismo herdado da raiz liberal da conquista de direitos no ocidente produziu 

contradições inerentes a ideia de sujeito individual que desafiam a efetivação dos 

direitos humanos no mundo contemporâneo, pois, dentro da concepção liberal de 

direitos humanos, os mesmos foram utilizados, na maioria das vezes, como um direito 

do indivíduo contra o outro e a coletividade. 

O mundo contemporâneo tem exigido, cada vez mais, a proteção do direito de 

outros agentes que não se limitam à concepção do indivíduo egoísta isolado, o que 

torna urgente uma profunda alteração no sentido de direitos fundados e exclusivos do 

sujeito, sem que isso represente a supressão ou a opressão do mesmo. Portanto, o 

grande desafio que se impõe para os direitos humanos no século XXI talvez seja o 

reconhecimento e a garantia do direito do outro e do respeito à diferença e diversidade 

de todos os agentes carente de proteção. Nesse sentido, faz-se necessário um direito 

que seja para o outro, com o outro, em relação ao outro e que abarque a diferença de 

modo não só de tolerá-la, mas também de aceitá-la como um fato inerente à própria 

condição de existência humana, mas, para tal, precisa-se reconhecer que o outro e o 

diferente não se limitam a pessoa, grupo ou minoria, é também, a natureza, o planeta, 

as gerações passadas e futuras, etc., enfim, tudo aquilo que não se encerra, 

necessariamente,  na  identidade  do  “eu”. 

Desse modo, os conceitos de outro, diferença e diversidade tornaram se 

paradigmas para efetivação dos direitos e conquista de novos no mundo 

contemporâneo que aberto ao futuro. Desse modo, os direitos humanos podem ser 

definidos na atualidade como um conjunto de condições subjetivas e materiais de 

garantia, proteção e promoção da dignidade do outro e da diferença que vão desde a 



 67 

preservação física, psicológica e social de todos os indivíduos, contra toda e qualquer 

forma de violência e arbítrio, até o acesso aos bens naturais, tecnológicos, culturais e 

científicos necessários, ou que vierem a ser necessários, ao pleno desenvolvimento da 

humanidade e do meio ambiente. 

No entanto, na contemporaneidade, essa abertura para o outro passa, 

necessariamente, pelo acesso qualificado desses outros aos meios de comunicação de 

massa e às mídias digitais, pois o acesso equitativo aos meios tecnológicos de 

produção e difusão de informação e comunicação constitui-se, na atualidade, como 

estratégico e fundamental para o sucesso das lutas por reconhecimento de outros 

direitos, promoção da cidadania e proteção da democracia e dos demais direitos 

humanos. Pois, no mundo contemporâneo, a arena eletrônica e digital transformou-se 

no principal local de disputas simbólicas e políticas, o que exige uma visibilidade 

midiática de pessoas, grupos, organizações e causas que queiram existir 

simbolicamente e ter relevância nos atuais tempos de digitalização da vida. Deste 

modo, o direito humano à comunicação e informação torna-se estratégico e 

fundamental para a superação do desafio aqui apontado, bem como para o 

reconhecimento de novos direitos, promoção da cidadania e proteção da democracia e 

dos demais direitos humanos no mundo contemporâneo. 
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Capítulo 2 – COMUNICAÇÃO COMO FUNDAMENTAL DO SOCIAL E DIREITO 
HUMANO FUNDAMENTAL E A FUNÇÃO DO SISTEMA MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO DE MASSA EM NIKLAS LUHMANN 
 
INTRODUÇÃO 
 

A comunicação é o fenômeno humano e social que tornou possível o convívio 

entre os indivíduos, o desenvolvimento da cultura e a própria vida em vida em 

sociedade. Com os desenvolvimentos tecnológicos que marcaram a história da 

humanidade, a comunicação foi se tornando cada vez mais complexa e deixou de se 

restringir aos limites da interação face-a-face e libertou-se das amarras do espaço-

tempo tradicional, tornando-se possível à distância, de maneira simultânea e em 

escala global. Tudo provocou consequência uma profunda alteração no modo de vida 

e no convívio social dos indivíduos que passaram a ser afetados não somente por 

aquilo que estava no entorno físico dos mesmos, mas também por todas as 

informações que chegavam de regiões cada vez mais distantes através das tecnologias 

da comunicação e informação. Num primeiro momento, o que se busca no presente 

capítulo é apresentar um breve histórico da importância da comunicação no 

desenvolvimento da humanidade. Num segundo momento, o texto procura apresentar 

as bases conceituais do pensamento sistêmico do sociólogo alemão Niklas 

LUHMANN que concebe a comunicação como o fundamento do social e a unidade 

constituinte de toda a sociedade e seus subsistemas. Por fim, o capítulo busca refletir 

sobre o papel desempenhado pelos meios de comunicação de massa a partir do 

pensamento sistêmico luhmaniano.   

 
1. BREVÍSSIMA HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO EM SOCIEDADE 
 

A palavra comunicação encontra sua raiz etimológica no termo latino 

communicatione, uma variante do termo commune (comum), e designa uma ação em 

comum, uma participação. Etimologicamente, portanto, comunicação significa tornar 

algo comum, compartilhar informações, experiências, sensações ou emoções, agir 

em/na comunidade. Em suma a comunicação é um processo eminentemente social 

que cria laços de reciprocidade e solidariedade e configura-se como um fenômeno 

indispensável para a existência humana enquanto indivíduo e espécie. Foi o fenômeno 

da comunicação que tornou possível o desenvolvimento das comunidades, sociedades 

e da própria cultura e somente por meio dela que os indivíduos conseguem construir 

suas identidades, desempenhar seus papeis sociais ao se colocarem como membros 
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efetivos e ativos em suas comunidades. O ser humano, portanto, é um animal 

essencialmente comunicativo que precisa necessariamente comunicar sobre se 

mesmo, sobre os outros e sobre a natureza e esse processo contínuo tem profundo 

impacto na forma como ele compreende a si mesmo, aqueles que o rodeiam, o mundo 

que o cerca e a forma como ele compreende a realidade a sua volta (SOUSA, 2004, 

p.13-4).  

A comunicação é um processo contínuo de compartilhamento de 

informações ao longo do tempo e do espaço e sobre a qual se assenta a cultura, a 

sociedade e os seres humanos enquanto seres conscientes. É um processo justamente 

porque se desenvolve a partir de múltiplas variáveis que coexistem e interagem em 

mutação permanente. Ademais, enquanto processo, não possui início nem fim 

definido, estende-se em uma cadeia quase infinita na qual uma emissão inicia a outra 

indefinidamente (SOUSA, 2004, p.19). A cultura, por sua vez, relaciona-se 

intimamente com os processos comunicativos. Enquanto herança não genética dos 

seres humanos conscientes, ou seja, tudo aquilo que os indivíduos recebem de seus 

antecessores, compartilham com seus contemporâneos e predecessores e produzem ou 

reproduzem ao longo de suas existências torna-se somente possível graças à 

comunicação (SOUSA, 2004, p.22). 

Essa importância fundamental da comunicação no desenvolvimento do ser 

humano e da sociedade é ressaltada pelo comunicólogo português Jorge Sousa (2004) 

que faz um breve relato da história da comunicação em sociedade. Segundo o autor, o 

ser humano caracteriza-se por ser um animal eminentemente social, assim, desde 

tempos remotos, a espécie humana buscou a formação de pequenos grupos (famílias, 

clãs, tribos) como forma de garantir de modo coletivo a sua própria sobrevivência, 

que já indica a existência de alguma forma de comunicação para tal. Porém, a 

comunicação só conseguiu desenvolver-se plenamente graças à construção e ao 

compartilhamento de um conjunto de códigos e signos comuns que possibilitaram a 

emissão, o entendimento e a resposta às mensagens e informações entre os indivíduos, 

ou seja, a partir da conquista evolutiva da linguagem, talvez um dos mais 

extraordinários inventos da humanidade. Primeiramente o corpo, por meio do gesto, e 

depois as paredes das cavernas, por meio da pintura e da gravura, foram os suportes 

iniciais sobre os quais os ancestrais da espécie humana desenvolveram uma 

linguagem própria com o intuito de contar suas histórias, registrar suas experiências e 

celebrar os seus mitos e ritos. Contudo, o salto evolutivo definitivo rumo à plenitude 
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do universo comunicacional foi dado com a invenção da linguagem falada e da língua 

que possibilitaram a construção do próprio sentido de humanidade, civilização e 

humano (SOUSA, 2004, p.62). 

O desenvolvimento da humanidade e da comunicação foi impulsionado 

também pelo domínio da agricultura e da pecuária, que possibilitaram a fixação da 

espécie humana em lugares fixos (aldeias, vilarejos) e o aumento considerável e 

regular da oferta de alimento e insumos. Ademais, o aprimoramento destas técnicas 

de cultivo e criação provocou a necessidade sempre crescente por armas e 

instrumentos e que levou ao florescimento da manufatura. Além disso, o excedente da 

produção de alimentos e produtos começou a ser trocado e, posteriormente, vendido 

nos aldeamentos e vilarejos e isso levou à crescente circulação de comerciantes entre 

os povoados e cidades. Essas vias de comércio, por sua vez, passaram a ser também 

utilizadas por artistas, mágicos, adivinhos, contadores de histórias, entre outros, o que 

pôs em circulação não somente bens e produtos, mas, sobretudo, informações e ideias 

(SOUSA, 2004, p.62). 

Com o crescimento do comércio surgiu a necessidade de registro das 

transações e controle dos estoques e demandas, o que favoreceu o surgimento de 

outro extraordinário invento da humanidade: a escrita. Com ela, foi possível 

desenvolver comunicação para além dos limites espaciais e temporais impostos pela 

necessidade de presença física dos indivíduos, uma vez que permitiu a dissociação do 

conteúdo da mensagem de seu emissor. Além do mais, a escrita possibilitou aos seres 

humanos a capacidade de registro e a transmissão de informações entre as gerações, 

sem as interferências e desvios próprios do processo de transmissão oral, o que 

acabou provocando, ao mesmo tempo, a limitação do entendimento pela diminuição 

da riqueza simbólica da interação à símbolos gráficos e uma  progressiva redução do 

sistema de interação humana à dimensão visual. Contudo, a escrita mostrou-se ser um 

potente instrumento de organização e de auxilio no funcionamento das grandes 

civilizações antigas, que encontraram na mesma uma maneira eficaz de levar a cabo a 

regulação política, administrava, religiosa e jurídica da sociedade, bem como de 

registrar seus mitos fundadores, textos sagrados, códigos e leis (SOUSA, 2004, p.62). 

O surgimento da escrita ocorreu entre os sumérios a cerca de 3.500 a.C. e 

suas primeiras formas eram a pictográfica, cada imagem representa um objeto, a 

ideográfica, cada imagem representa um conceito, e, mais tarde, a alfabética, cada 

símbolo gráfico representa um fonema. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos 
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sumérios a cerca de 2.500 a.C., utilizava-se das três formas citadas e era gravada no 

barro com o auxilio de um estilete, o que dava a mesma o aspecto de cunha e daí o 

nome. Os egípcios deram uma grande contribuição para o desenvolvimento da escrita 

com a invenção do papiro, o precursor do papel, que logo se disseminou entre outros 

povos e civilizações do mundo antigo como a fenícia, a judia e, mais tarde, a grega. 

Ademais, a escrita alcançou também um desenvolvimento específico no Oriente, 

especialmente na China, onde a mesma caracteriza-se por ser eminentemente 

ideográfica (SOUSA, 2004, p.62). 

A partir do domínio da escrita, os gregos construíram as bases filosóficas e 

culturais que fundaram a sociedade ocidental e os romanos, por sua vez, fizeram da 

escrita um importante instrumento na administração de seu vasto Império. Desde 

Roma, César comunicava com seus subordinados nos pontos mais remotos do 

território, por meio de um serviço de mensageiros à cavalo e estações de troca de 

montaria que se utilizava da boa infraestrutura de estradas e pontes construídas pelos 

romanos. Como o latim era a língua oficial das comunicações administrativas, 

jurídicas, políticas e comerciais do Império Romano, ele acabou sendo adotado 

também como língua oficial pela Igreja Católica após a queda de Roma e ascensão do 

cristianismo no mundo ocidental (SOUSA, 2004, p.66-7). 

Durante a Idade Média, a Igreja Católica tentou exercer forte controle sobre 

as comunicações a partir da proibição de textos e escritos, da perseguição de quem 

pensava ao contrário de seus dogmas e do monopólio quase exclusivo sobre a 

educação e a produção e reprodução de manuscritos por meio de seus copistas. No 

entanto, com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, o fluxo de comercio 

entre a Europa e o Oriente Médio foi interrompido, o que ocasionou a escassez de 

papiro em toda a Europa. Contudo, desde o século VIII, o continente já conhecia o 

papel, que havia sido inventado pelos chineses ainda no início do século II, e a falta 

de papiro levou ao florescimento de fábricas para fazer frente à crescente demanda 

europeia pelo produto. Da China também vieram várias técnicas tipográficas, 

principalmente a xilogravura, que foram muito utilizadas na Europa até o século XV. 

Entretanto, por volta de 1440, em Estrasburgo na Alemanha, Johannes Gutenberg 

inventou a prensa de tipos móveis metálicos, mais um extraordinário invento humano, 

que possibilitou a mecanização do processo tipográfico e a produção em larga escala 

de textos escritos, livros, almanaques e, mais tarde, jornais, revistas, entre outros 

impressos. Desde então, a comunicação e a informações passaram a circular de 
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maneira intensa e, até então, inédita, completamente livre das amarras da interação 

física, o que contribuiu fortemente para profundas transformações na sociedade do 

final da Idade Média e início da Moderna e que produziram consequências que podem 

ser percebidas até os dias atuais (SOUSA, 2004, p.66-8). 

A primeira grande consequência da invenção da pensa foi a difusão da Bíblia 

cristã nas línguas locais surgidas em diversas regiões da Europa desde o fim do 

Império Romano. Isso democratizou o acesso ao livro sagrado dos cristãos e 

representou um enorme perigo para a Igreja Católica que passou a não contar mais 

com o controle absoluto sobre a palavra de Deus. Além disso, a difusão das técnicas 

de impressão por toda a Europa possibilitou a circulação das ideias reformadoras do 

monge Martinho Lutero (1483-1546), que foi um dos precursores e responsáveis pela 

Reforma Protestante (1517) e que provocou a quebra do monopólio da Igreja Católica 

sobre a fé cristã na Europa. Desde então, essas instituições passaram a estabelecer 

uma relação ambivalente com a recém-criada imprensa, ora utilizando-a com fins 

estratégicos, ora impedindo seu funcionamento para reprimir opositores religiosos 

(THOMPSON, 2011, p.89-90). Ademais, a crescente escolarização da população e a 

grande circulação de textos, livros e almanaques proporcionada pelo processo de 

impressão, principalmente dos textos clássicos greco-romanos, contribuíram para o 

florescimento de uma nova ideologia centrada no homem (humanismo) e do período 

histórico conhecido como Renascimento (século XV), que se caracterizou pela 

ruptura com os dogmas religiosos da época. 

O crescimento dos centros urbanos na Europa, as Grandes Navegações 

(século XV) e a conquista do Novo Mundo (1492) alavancaram o mercantilismo e a 

manufatura, o que levou à ascensão econômica de comerciantes e pequenos 

industriais e ao surgimento de uma nova e importante classe social: a burguesia. Por 

não desfrutar de privilégios políticos ou sociais, essa nova classe passou a protestar 

contra os privilégios e poderes da Igreja e da Nobreza sob a influência de ideias 

liberais e democráticas, formuladas por pensadores da época como: Hobbes, Locke, 

Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre outros, que passaram a circular na forma de 

textos e jornais impressos. Aliás, a partir da segunda metade do século XVI, começam 

a aparecer em toda Europa publicações periódicas de notícias e informações e nas 

primeiras duas décadas do século XVII começam a circular semanalmente os 

primeiros jornais de notícias tal como ainda hoje é conhecido (THOMPSON, 2011, p. 

99). 
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Toda essa conjuntura de fatores acabou desencadeando as chamadas 

revoluções burguesas (Revolução Gloriosa Inglesa – XVII, Revolução Americana – 

XVIII e Revolução Francesa – XVIII) que puseram fim aos antigos regimes 

aristocráticos e absolutistas e colocaram em pé um novo regime supostamente 

baseado na liberdade e igualdade entre os indivíduos. Desse modo, a invenção da 

prensa, e anteriormente a da escrita, transformou a linguagem gráfica em uma 

instituição social tão forte e importante quanto a família, a Nação e o Estado na 

sociedade Moderna. A disseminação massiva da cultura do livro impresso permitiu 

que o acúmulo de conhecimento passa-se a ser um processo individual e solitário, o 

que reforçou ainda mais a prevalência da visão sobre os demais sentidos e acabou por 

converter o homem moderno em um ser racional, disciplinado, produtivo e 

individualista (BITELLI, 2004, p.52). 

Contudo, a partir do século XIX, o processo comunicacional ganhou novos e 

importantes contornos. Por esse período, surgem as grandes agências de notícia, os 

primeiros grupos comerciais de imprensa e o folhetim, o primeiro gênero literário 

típico da incipiente cultura de massa que se inicia (BITELLI, 2004, p.52-5). O 

domínio e o desenvolvimento de tecnologias de produção de energia como a 

eletricidade e de registro e transmissão de sinais como telégrafo, telefone, fotografia e 

fonograma, juntamente com a descoberta do eletromagnetismo, transformaram 

profundamente a forma como a humanidade passou a se relacionar com a informação 

e a comunicação. A partir do engenho de diversos pesquisadores e cientistas foi 

possível o envio de conteúdos sonoros e visuais, por meio de ondas eletromagnéticas, 

a um grande número de pessoas ao mesmo tempo, inaugurando assim a era da 

comunicação de massa. Essa forma de comunicação é caracterizada por seu processo 

tecnológico de produção e emissão de conteúdos, informações e mensagens, 

geralmente, controlados por grandes agentes econômicos ou políticos, para um 

grande, heterogêneo, anônimo e disperso público. Isso acabou provocando a perda 

gradual de relevância da cultura escrita alfabética e ascensão da cultura 

teleaudiovisual que caracteriza a época atual e que produziu e produz profundas 

consequências nos mais variados aspectos da vida social contemporânea. 

No século XX, os desenvolvimentos das telecomunicações e da eletrônica 

provocaram novas mudanças na forma como a sociedade e os indivíduos comunicam 

e relacionam-se, possibilitando o compartilhamento de informações em âmbito global 

e de maneira instantânea, comprimindo o tempo e o espaço e conectando indivíduos e 
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temas diferentes de todas as partes do mundo. A indústria da mídia tornou-se uma 

poderosa organização com capacidade econômica, política e cultura de determinar 

comportamentos, pensamentos, agendas e decisões que influenciam os governos, as 

organizações e as pessoas. Agora, no século XXI, a rede mundial de computadores 

tornou   “real”   e   acessível   todo um universo virtual de informações e comunicações 

que vêm impactando todos os aspectos da vida contemporânea. 

Assim, as redes sociais e a convergência digital dos meios têm transformado 

a maneira como as pessoas relacionavam-se com a mídia até o século XX, pois abrem 

possibilidades inéditas de interação virtual e de criação, produção e difusão de 

conteúdos dentro de um novo paradigma de produção de muitos para muito, e não 

mais de um para muito como no passado. Evidentemente, a herança adquirida pelas 

experiências anteriores não se perde com o passe de mágica e a forte influência das 

formas anteriores de comunicação podem ser percebidas numa simples visita à um 

sítio de notícias, vídeos ou músicas. De todo mundo a comunicação, mediada ou não 

por tecnologias, continua sendo um aspecto fundamental para as relações humanas e 

para a própria definição do humano na atualidade (BITELLI, 2004, p.81-2). 

 
2. COMUNICAÇÃO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA NA TEORIA 

DOS SISTEMAS SOCIAIS DE NIKLAS LUHMANN 
 

Quem se dedicou exaustivamente a entender o papel da comunicação e dos 

meios de comunicação na sociedade atual foi o sociólogo alemão Niklas LUHMANN 

que desenvolveu uma sofisticada teoria que visa descrever a sociedade 

contemporânea, em toda a sua complexidade, a partir de conceitos formulados por 

autores de distintos campos do conhecimento, tais como: Talcott Parsons, George 

Spencer-Brown, Humberto Maturana e Francisco Varela (NAFARRETE in Luhmann, 

2010, p.14.). Em suma, o autor considera que o que possibilita a formação e a 

evolução da sociedade é a comunicação. A sociedade, portanto, não é formada por 

pessoas, mas sim por comunicações produzidas pelos sistemas psíquicos ou de 

consciências (seres humanos) que formam seu contorno e subsistemas sociais parciais 

que a compõem, entre eles: sistema jurídico, político, econômico, arte, religião, 

educação, ciência, médico e, o foco de interesse de trabalho, o sistema meio de 

comunicação de massa. 

Na definição do autor, a sociedade atual um sistema hipercomplexo e 

funcionalmente diferenciado, ou seja, cada subsistema parcial realiza uma função 
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específica que o diferencia dos demais. Os sistemas parciais, por sua vez, são 

autônomos, no entanto, realizam prestações à outros sistemas e que são interpretadas 

por códigos próprios de cada sistema e isso os colocam em interdependência e 

coevolução. Essa última é uma característica da sociedade atual que Luhmann 

denomina de policontexturalidade e que quer dizer a existência simultânea de vários 

códigos de validade e diferentes possibilidades de observação da sociedade. Por isso 

que, segundo o autor, a sociedade não consegue oferecer para si mesma uma auto-

observação de toda a sua complexidade, pois cada observação é parcial e a partir dos 

códigos de validação de cada subsistema de função. Em termos luhmanianos, o 

sistema sociedade diferenciado por função é mundial e omniabarcante, ou seja, 

compreende todas as comunicações com sentido independentemente de distinções 

territoriais e temporais. 

Luhmann busca desenvolver uma teoria que compreenda o social sem 

pretender normatizá-lo. Em sua teoria dos sistemas, Luhmann distingue diferentes 

tipos de sociedade de acordo com a forma com que as mesmas diferenciam-se 

internamente, ou, em outras palavras, como os subsistemas são construídos dentro do 

sistema social abrangente chamado sociedade. Lumann distingue nas sociedades pré-

modernas duas formas específicas de organização: as sociedades diferenciadas por 

segmentação, que eram organizadas em subsistemas equivalentes (famílias, clã) e 

entre as quais havia pouca interdependência, e as sociedades diferenciadas por 

estratificação, que eram organizadas de acordo com uma estrutura hierárquica de 

poder e por meio de uma distribuição desigual da riqueza. 

Já as sociedades modernas, de acordo com Luhmann, caracterizam-se por 

serem funcionalmente diferenciadas em diversos subsistemas que desempenham uma 

função específica no sistema sociedade, tais como: satisfação das necessidades 

(economia), tomada de decisões vinculantes (política), promover a socialização 

secundária (educação), produção da verdade (ciência), entre outros. Cada um desses 

subsistemas diferenciados opera de maneira autônoma, mas interdependente, por 

códigos próprios e por meio do que Luhmann chama de meios de comunicação 

simbolicamente generalizados, (tais como: dinheiro, poder, amor, verdade, fé, entre 

outros). Na visão de Luhmann, esse tipo de diferenciação funcional característico das 

sociedades modernas e contemporânea tornou-se possível graças ao processo de 

evolução social que levou a um incremente da complexidade social a uma ausência 
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completa de autoridade transcendental que anteriormente advinha de Deus ou do 

soberano (VERSCHRAEGEN, 2002, 261). 

 
2.1. DISTINÇÃO, DIFERENÇA E INDICAÇÃO NA LÓGICA DA FORMA DE 

SPENCER-BROWN 
 

Manuel Cubeiro (2008), comentador da obra de Luhmann, afirma que para 

entender o pensamento sistêmico luhmaniano faz-se necessário primeiramente 

compreender alguns conceitos fornecidos pela Lógica da Forma do matemático inglês 

George Spencer-Brown, para quem a forma e as leis de sua evolução são o 

fundamento da linguística, matemática e física. Spencer-Brown concebe a forma, de 

modo abstrato, como sendo a indicação de uma distinção com dois lados. Ao traçar 

uma distinção, qualquer distinção, estabelece-se um limite entre dois lados, de tal 

modo que um ponto em um dos lados não pode ser alcançado sem cruzar o limite 

traçado na distinção. Em seguida, elege-se um dos lados e atribui-lhe um valor que 

será diferente do outro lado da distinção, pois toda seleção pressupõe um motivo ou 

razão. Uma vez traçada a distinção, cada vez que se cruza o seu limite o valor de cada 

cruzamento é diferente (crossing), ou seja, cada vez que se cruza o limite da distinção 

para observar um dos lados, adquirem-se novas informações que modificam a 

observação. E ao fazer uma distinção e utilizá-la, quem a faz logo esquece que a fez e 

passa tratá-la como natural. Essa característica é apontada por Spencer-Brown como 

sendo o ponto cego de qualquer distinção e que, paradoxalmente, possibilita a 

observação, pois, segundo o autor, é exatamente o que não se vê que permite ver 

(CUBEIRO, 2008, p.54-78). 

Em suma, uma forma é uma diferença divisora do mundo em dois lados, a 

posterior seleção de um dos lados para observação e o esquecimento imediatamente 

dos processos anteriores, que passam a ser considerados como naturais desde então e 

possibilitam a observação da distinção. Somente do exterior da distinção é que se 

pode observar o ponto cego de uma observação, o que Spencer-Brown chama de 

observação de segunda ordem. Mas essa possui também um ponto cego, uma 

distinção sobre a qual se observa que não pode ser observado pela mesma, pois, para 

tal, necessitaria de um observador de terceira ordem que teria um ponto cego e, assim, 

sucessivamente. Portanto, pela lógica da forma de Spencer-Brown, a posição 

privilegiada de um ser supremo é logicamente impossível (CUBEIRO, 2008, p.60-1). 
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O cálculo de Spencer-Brown busca descrever as leis da forma, ou, em outras 

palavras, as leis do desenvolvimento de uma distinção que começou casualmente e 

baseiam-se na repetição recursiva da distinção que produziu a forma. O que faz da 

distinção o início da complexidade, pois, quando uma forma indica um lado da 

distinção, ela, necessariamente, atribui um valor positivo ao indicado e um valor 

negativo para o outro, o que gera um código binário (positivo/negativo). O código 

positivo indica que um determinado sistema pode continuar operando, pois sua 

operação não está sendo questionada. Já o código negativo indica que a forma está 

sendo questionada do seu exterior e necessita refletir sobre si mesma e recruzar o seu 

limite e a sua indicação constitutiva (CUBEIRO, 2008, p.58). Assim, não é possível 

realizar uma distinção sem indicar um dos lados da mesma, ou seja, gerar uma forma. 

E uma vez iniciada uma distinção/indicação, inicia-se um processo de criação de 

complexidade, pois, a partir da distinção de partida, começa um desenvolvimento que 

pode repetir a diferença inicial ou referir-se ao outro lado, esta sequência de 

distinções, aparentemente tão simples, gera um sistema complexo que depende 

sempre da distinção inicial (CUBEIRO, 2008, p.58-9). 

 
2.2. A TEORIA DOS SISTEMAS COMPLEXOS DE LUHMANN 

 
É a partir da Lógica da Forma de Spencer-Brown que Luhmann concebe sua 

definição de sistema como sendo uma forma traçada a partir da distinção com seu 

entorno, por uma operação autopoiética que seleciona o interior da própria forma para 

observar a si mesma. Assim, de acordo com a Teoria Geral dos Sistemas Sociais de 

Luhmann, um sistema surge a partir de uma operação que o diferencia do seu entorno, 

ou seja, um sistema é, justamente, a diferença com o meio ambiente em que está 

inserido e não pode existir sem tudo aquilo que o diferencia do entorno. Porém, ao 

mesmo tempo, necessita dos elementos que provém do seu entorno para continuar 

operando desde o seu interior. Luhmann diferencia no interior de um sistema os 

elementos que o compõem (sua composição) do conjunto das relações entre esses 

elementos (sua estrutura). Já o entorno de um sistema, é tudo o que está fora dos 

elementos e das relações internas do mesmo, mas que o afeta ou é afetado por ele. 

Segundo o autor, um sistema torna-se complexo quando alcança uma quantidade de 

elementos tal que o impede de ter controle sobre todas as relações que os mesmos 

estabelecem. Por isso, num sistema complexo, existem sempre mais opções 

disponíveis do que as selecionadas em cada caso, o que obriga o sistema a realizar 
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uma escolha, a seleção de uma das opções dentre as várias disponíveis. E o entorno é 

sempre mais complexo do que o sistema que surgem, justamente, como uma forma de 

reduzir a complexidade do entorno. Desse modo, o conceito luhmaniano de 

complexidade significa que um dos elementos do sistema não consegue estar em 

relação com todos e cada um dos restantes elementos do sistema ao mesmo tempo 

(CUBEIRO, 2008, p.43-7). 

Na concepção de Luhmann, os sistemas complexos caracterizam-se por 

serem autorreferentes e autopoiéticos, ou seja, fazem referência às operações que os 

constituíram e possuem a capacidade de produzir e reproduzir por si mesmos todos os 

elementos necessários para sua manutenção. Em outras palavras, os sistemas 

autopoiéticos e autorreferentes são baseados em suas operações constitutivas iniciais e 

encontram-se fechados em si mesmos de tal modo que as últimas operações tornam-se 

pressupostos para as seguintes. Isso é o que Luhmann chama de clausura operativa. 

Portanto, um sistema opera repetidamente na busca por diferenciar-se do seu 

contorno, mas como o entorno é sempre mutante, a operação constitutiva do sistema 

acaba por promover a permanente evolução do sistema pela constante diferenciação 

com o entorno do mesmo (CUBEIRO, 2008, p.45-6). 

Desse modo, dentro do pensamento de Luhmann, um sistema é sua própria 

evolução e a mesma não está voltada para o progresso ou para a melhora de nada, é 

tão somente a contínua mudança provocada pelo acaso da influência do entorno sobre 

o sistema. Ademais, a sensação de estabilidade das estruturas sociais é somente 

aparente, pois a própria evolução encarrega-se de torna a improbabilidade de 

surgimento de um sistema na alta probabilidade de sua preservação. A evolução, na 

concepção do autor, não é história e, tão pouco, é possível realizar por meio da 

mesma qualquer prognóstico sobre o futuro. O conceito de luhmaniano de evolução 

apenas auxilia no entendimento de como o improvável torna-se provável no curso da 

história. De acordo com o autor, a evolução é o triunfo da diferença e realiza-se por 

meio de três mecanismos evolutivos, a saber: a variação que é um erro na operação 

que constitui o sistema, a seleção e estabilização, que são responsáveis pelo aumento 

da diferenciação interna do sistema, ao introduzir o acaso, e pela ampliação das 

possibilidades de subsistência e perpetuação do próprio sistema (CUBEIRO, 2008, 

p.89-95). 
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2.3. OS TIPOS DE SISTEMAS COMPLEXOS DE LUHMANN 
 

Luhmann identifica três tipos de sistemas complexos: sistemas vivos, 

sistemas psíquicos e sistemas sociais. E a diferença entre eles reside no nível de 

complexidade de cada um que, ao aumentar progressivamente, acaba por transformar 

os sistemas anteriores no contorno dos seguintes. Luhmann identifica ainda um quarto 

tipo de sistema: sistemas máquinas, mas que não será objeto do presente estudo 

(CUBEIRO, 2008, p.48). Os sistemas dos vivos organizam elementos químicos e 

inorgânicos a partir de operações químicas com o objetivo de conservar a vida. Os 

mesmos possuem como entorno a matéria inorgânica da qual dependem e graças a ela 

evoluem. Assim, em algum momento remoto, elementos inorgânicos produziram uma 

operação que possibilitou a formação de uma membrana que os separaram do entorno 

químico hostil. Todos os elementos do entorno estavam presentes no interior da 

membrana, como a exceção da organização interna que gerou a operação constitutiva 

e a própria separação do sistema, a partir daí, em algum momento posterior, essa auto-

organização conseguiu automanter-se e autoproduzir-se gerando a vida orgânica a 

partir de elementos inorgânicos (CUBEIRO, 2008, p.48-9).  

Os sistemas psíquicos surgem da evolução dos sistemas vivos, a partir da 

operação da consciência, que seleciona pensamentos constitutivos de sentido 

(representações) entre as inúmeras possibilidades de pensamentos possíveis. Assim, 

Luhmann considera que cada ser humano é um sistema autopoiéticos, autorreferente e 

fechado em si mesmo que se constitui no conjunto de todos os pensamentos com 

sentido possíveis e selecionados pela consciência. Por estarem fechados em si 

mesmos, os sistemas psíquicos, só podem perceber seus próprios pensamentos e 

observar sua própria consciência a partir do exterior do sistema. Isso implica dizer 

que a auto-observação da consciência é também uma perspectiva externa ao próprio 

sistema, que só pode ser realizada por meio da comunicação, ou seja, os sistemas 

psíquicos só podem observar a si mesmos a partir de conceitos socialmente 

construídos e a partir da comunicação (CUBEIRO, 2008, p.52). Por isso que, dentro 

do pensamento luhmaniano, a comunicação é a única operação genuinamente social, 

pois pressupõe a presença de, pelo menos, dois sistemas de consciência: ego e alter 

que se constituem mutuamente a partir das comunicações que um realiza para o outro, 

o que cria laços de reciprocidade e interdependência entre os sistemas psíquicos 

(CUBEIRO, 2008, p.66). 
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2.4. LINGUAGEM, SENTIDO E SEMÂNTICA PARA LUHMANN 
 

Contudo, para poderem comunicar, os sistemas psíquicos desenvolveram a 

linguagem que, em termos luhmanianos, é o meio que torna mais provável a 

compreensão da comunicação ao possibilitar a formação do sentido. E como é 

somente possível pensar e comunicar com sentido, a linguagem acaba por acoplar 

estruturalmente os sistemas psíquicos e sociais, como sistema e contorno, ao 

proporcionar as condições para que o sentido se forme. (CUBEIRO, 2008, p.72-6). 

Enquanto meio, a linguagem constitui-se de elementos conectados de modo amplo e o 

sentido, enquanto forma, põe em conexão os mesmos elementos de modo estrito. Ou 

seja, em termos luhmanianos, o sentido é uma forma que surge quando se traça uma 

diferença e seleciona-se um dos lados da distinção, com isso, ao mesmo tempo, 

deslocam-se para o campo das possibilidades todas as outras possíveis seleções, pois, 

ao selecionar algo e rejeitar as demais, não significa que as mesmas deixem de existir, 

elas são somente convertidas em possibilidades para futuras seleções. É, por sua vez, 

a semântica que se encarrega de tornar improvável a seleção de algumas das outras 

possibilidades para o sentido, uma vez que, na hipótese de que isso ocorresse, ao 

mesmo tempo, o sentido seria destruído enquanto tal, pois isso significaria uma nova 

distinção, uma nova diferença, uma nova forma, um novo sentido. O que não significa 

que o sentido seja estático e monolítico, pelo contrário, a partir dos elementos que o 

constitui o sentido renova-se e atualiza-se constantemente. E o papel da semântica é o 

de orientar a comunicação por meio da tipificação do sentido, da condensação de seus 

significados e da disponibilização dos mesmos a serviço dos pensamentos e da 

comunicação (CUBEIRO, 2008, p.72-6). 

 
2.5. O IMPROVÁVEL DA COMUNICAÇÃO PARA LUHMANN 

 
Dentro da teoria de Luhmann, os sistemas sociais pressupõem os sistemas 

vivos e psíquicos, que formam o contorno dos mesmos, e surgem para tornar um 

pouco mais provável a comunicação altamente improvável entre os sistemas 

psíquicos. Ou seja, surgem em situações de dupla contingência, nas quais um ego tem 

que confrontar um alter com escassa probabilidade de entendimento entre ambos, 

uma vez que são fechados em si. Assim, os sistemas sociais funcionam como 

estruturas de comunicação que em situações de alta contingência buscam garantir o 

improvável entendimento (CUBEIRO, 2008, p.67). O conceito de contingência foi 
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utilizado por Talcott Parsons e significa que algo poderia ser de outro jeito, ou seja, o 

acaso, o azar, o improvável ou o inesperado. A dupla contingência implica em uma 

interação social na qual dois sistemas poderiam ser perfeitamente de outro jeito a cada 

instante. A comunicação entre os sistemas psíquicos baseia-se na dupla contingência, 

uma vez que as possibilidades de comunicação são só isso: possibilidades, pois cada 

sistema é uma caixa preta para o outro, os seus critérios de seleção não podem ser 

observados do exterior. A consciência, como dito, não é diretamente observável para 

um sistema psíquico, o que duplica a contingência (CUBEIRO, 2008, p.65). 

A dupla contingência é, portanto, toda situação de ação interativa onde se 

supõe que cada um dos participantes na ação é, ao mesmo tempo, agente atuante e 

objeto de atuação para si e para o outro. Sempre poderia ser de outro modo, e sempre 

é altamente provável que a comunicação não se produza. O jogo gerado de confiança 

e desconfiança é a chave, pois as expectativas comunicativas geradas no sistema 

social, não só na consciência, são as que fazem possível a comunicação e o sistema 

social. E como a instabilidade e a improbabilidade residem tanto no ego quanto no 

alter, isso duplica a contingência e torna a incomunicação entre os sistemas algo 

bastante provável de ocorrer a cada momento. Portanto, a comunicação para a teoria 

luhmaniana está fundada na incomunicação, na alta probabilidade de desentendimento 

presente a cada instante (CUBEIRO, 2008, p.65-6). 

Na concepção do autor, a comunicação é altamente improvável porque surge 

a partir de três seleções distintas e consecutivas: 1) a seleção da informação; 2) a 

seleção da forma de emissão da informação selecionada; e 3) a seleção pelo 

entendimento da emissão e da informação, que tem que ser feita pelo outro da 

interação. Ou seja, na concepção luhmaniana, para haver comunicação não basta o ato 

comunicativo em si, o outro tem que perceber o que foi comunicado e também 

comunicar se aceitar ou rejeitar a informação. E isso só pode ser feito por meio de 

uma nova seleção de informação, de uma nova seleção de forma de emissão e de uma 

nova seleção pelo entendimento da emissão e da informação, que tem que ser feita 

pelo primeiro emissor. Assim, de acordo com o pensamento luhmaniano, 

comunicação não é transmissão de nada, mas sim a síntese dessas três seleções e a 

mensagem final é produzida dentro do próprio processo de comunicação. Somente 

quando o alter aceita a informação, a entende, e transforma-se em um ego que 

comunica, é quando a comunicação realiza-se de fato segundo o autor. Desse modo, 

comunicar não é simplesmente perceber o comportamento do outro, comunicar é 
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perceber a seleção feita pelo outro e responde-lo a partir da mesma. O silêncio ou a 

negação podem consideradas respostas válidas, desde que constituam sentido, pois é 

somente com sentido que se pode comunicar (CUBEIRO, 2008, p.69). 

Para a teoria de Luhmann, os sistemas sociais surgem, justamente, para fazer 

provável o improvável da comunicação ao atuarem sobre nas três seleções e deixá-las 

mais prováveis. Assim, por meio do sentido, os sistemas sociais tornam a seleção da 

informação mais provável. Através dos meios de difusão (fala, escrita, meios de 

comunicação de massa) possibilitam com que a informação chegue ao interlocutor e 

tornam mais provável o entendimento da emissão. E através dos meios de 

comunicação simbolicamente generalizados de intercâmbio – MCSGI (poder, 

verdade, dinheiro, propriedade, valores, amor, fé, entre outros) tornam o 

entendimento da informação mais provável e, com isso, a continuidade da 

comunicação (CUBEIRO, 2008, p.72). 

Os MCSGI são generalizados porque não necessitam de situações concretas 

para desenvolverem as suas funções que estão relacionadas a seleção de um sentido 

concreto frente a outro. Os mesmos funcionam por meio de códigos binários com dois 

valores opostos (poder/não poder; verdade/não verdade; posse/não posse; valores/não 

valores; entre outros) que criam informação e auxiliam no entendimento ou na 

reflexão do sistema. Existe sempre uma preferência social por um dos valores, que é 

entendido como positivo, o que gera a expectativa de aceitação do mesmo. Já o 

código negativo produz reflexão, pois ressalta a improbabilidade das expectativas 

sociais criadas. De acordo com o pensamento de Luhmann, os MCSGI geram 

evolução no sistema porque a seleção realizada torna-se base para as futuras eleições, 

os mesmos foram surgindo ao longo da evolução social como uma solução para os 

diferentes modos de incomunicação e muito estão associados aos meios de difusão de 

massa próprios da modernidade (CUBEIRO, 2008, p.78). 

 
2.6. OS TIPOS DE SISTEMAS SOCIAIS DE LUHMANN: INTERAÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO E SISTEMA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 

A teoria de Luhmann afirma que os sistemas psíquicos e sociais estão 

interpenetrados e dependem da complexidade um do outro para constituírem-se. A 

penetração designa o mecanismo pelo qual um sistema disponibiliza ao outro a sua 

complexidade. Quando essa disponibilidade é mútua ocorre a interpenetração de 

sistemas. Isso é exatamente o que ocorre entre os sistemas psíquicos e sociais, os 
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mesmos estão interpenetrados, pois um depende do outro. Assim, a sociedade 

pressupõe os sistemas psíquicos para poder levar a cabo a sua operação: a 

comunicação e os indivíduos pressupõem a comunicação para poder levar a cabo a 

sua operação: a consciência. Ao disponibilizar a sua complexidade como contorno de 

outro sistema, o sistema oferecer requisitos de estabilidade ao mesmo. Porém, ao 

mesmo tempo, ambos são continuam sendo o que são: a diferença em relação ao seu 

entorno e não são capazes de perceber a totalidade da complexidade interna um do 

outro (CUBEIRO, 2008, p.52). 

Luhmann diferencia três tipos de sistemas sociais. O primeiro deles é a 

interação face a face que é o sistema social mais simples e pressupõe a presença física 

dos indivíduos que estabelece as condições de possibilidade de comunicação desse 

sistema social. O autor considera que a interação surge da dupla contingência e 

aparece quando dois sistemas psíquicos percebem que se percebem mutuamente, ou 

seja, quando selecionam levando em consideração a presença do outro (percepção 

reflexiva). A semântica é a responsável por cria as condições para o êxito da 

interação, portanto, a mesma pressupõe a linguagem (corporal e falada) e é 

considerado pelo autor o nível mais básico de comunicação e sem o qual não é 

possível nenhum outro sistema social (CUBEIRO, 2008, p.80-1). 

A interação é o sistema social básico das sociedades tradicionais marcadas 

pela oralidade e diferenciadas por segmentos, nelas, os subsistemas sociais, por 

exemplo: as famílias e as comunidades, possuem os mesmos status e diferenciam-se 

somente pelo parentesco ou pelo território. A reciprocidade é a norma que mantém a 

base da diferenciação social em segmentos, o que significa dizer que existe uma 

igualdade entre os sistemas parciais diferenciados. Porém, com a evolução social essa 

reciprocidade foi rompida por motivos diversos, por exemplo: uma família passa a ser 

mais rica e poderosa do que as outras, o que faz como que os sistemas parciais deixam 

de possuir os mesmos status e passem a diferenciar-se em estratos sociais ou pela 

diferença entre o centro e a periferia em relação aos territórios (CUBEIRO, 2008, 

p.97-8). 

As organizações são tipos mais complexos de sistema social. As mesmas são 

formadas pelas instituições sociais e caracterizam as sociedades diferenciadas por 

estratos sociais. De acordo com a teoria luhmaniana, as organizações são a realização 

da autoridade e surgem em torno de regras de reconhecimento e pertencimento que 

geram estruturas comunicativas mediante a definição de papeis sociais e da seleção 
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dos indivíduos para o desempenho dos mesmos (CUBEIRO, 2008, p.81-2). As 

organizações pressupõem o advento da escrita enquanto linguagem que, por meio da 

simbolização, permitiu comunicar para além das fronteiras espaciais e temporais da 

interação face a face e possibilitou aos estratos superiores organizar decisões de forma 

hierárquica, bem como definirem e justificarem a desigualdade que característica essa 

forma de diferenciação social. É desse modo que surge a nobreza que se fecha aos 

estratos inferiores e passa a distribuir de maneira desigual os recursos e as 

oportunidades de comunicação produzidas pela sociedade (CUBEIRO, 2008, p.98). 

No entanto, segundo o pensamento do autor, as sociedades diferenciadas por 

estratos são muito instáveis e requerem um grande esforço de automanutenção. 

Devido a isso, na Idade Média, tem-se início um processo de diferenciação de 

sistemas sociais por funções específicas e não mais por estratos. Desse modo, das 

guildas de artesões e do comercio de mercadorias surge o sistema economia, da 

expansão dos territórios dos senhores feudais surge o sistema político e do advento da 

prensa de tipos móveis surge o sistema meio de comunicação de massa, entre outros 

(CUBEIRO, 2008, p. 98-9). 

Portanto, na concepção de Luhmann, a sociedade atual é funcionalmente 

diferenciada, ou seja, cada sistema parcial realiza uma função específica que os 

diferencia dos demais. Os principais sistemas parciais são: política, econômica, 

direito, ciência, educação, família, saúde, arte, religião e meios de comunicação de 

massa. Segundo o autor, cada sistema parcial realiza a sua função constituinte 

esquecendo-se dos restantes, ou seja, para o sistema econômico tudo é economia, para 

o sistema político tudo é política. Cada sistema funciona a partir de um código binário 

próprio que não aceita as distinções dos demais sistemas parciais, embora os tolere. 

Essa é uma característica da sociedade atual é denominada por Luhmann, a partir da 

lógica polivalente de Gotthard Günther, de policontexturalidade, que significa a 

existência simultânea de vários códigos de validade e diferentes possibilidades de 

observação da sociedade. 

É devido a isso que Luhmann afirma que a sociedade não pode oferecer a si 

mesma uma descrição de sua complexidade, pois cada sistema observa a mesma 

desde sua própria função, ou seja, cada sistema parcial vê e define seus próprios 

problemas e observa os problemas dos outros sistemas a partir de seu código ou 

operação. E não há na sociedade atual, segundo o autor, uma hierarquia entre as 

funções, todas são igualmente importantes, e nenhum sistema parcial pode colonizar 
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os outros. Desse modo, os sistemas parciais são independentes, no entanto, realizam 

prestações à outros sistemas e que são interpretadas pelos códigos próprios dos 

mesmos, o que os colocam em interdependência e coevolução. Em termos 

luhmanianos, o sistema sociedade diferenciado por função é mundial e 

omniabarcante, ou seja, compreende todas as comunicações com sentido 

independentemente de distinções territoriais e temporais. Mas os sistemas anteriores 

surgidos das diferenciações por segmentação (família) e estratificação (Igreja, 

Monarquia) não deixaram de existir, apenas essas não são mais as formas principais 

de diferenciação social vigente (CUBEIRO, 2008, p. 101-4). 

Portanto, até aqui, buscou-se compreender a concepção da sociedade como 

comunicação desenvolvida por Niklas Luhmann em sua Teoria Geral dos Sistemas 

Sociais. Agora, pretender entender como que para o pensamento luhmaniano foi 

possível diferenciar e manter os diversos subsistemas de funções que compõem a 

sociedade contemporânea. Dentro do pensamento luhmaniano, essa função é 

desempenhada pelo instituto dos direitos humanos e fundamentais instituídos na 

modernidade. A partir da concepção luhmaniana de direitos humanos e fundamentais, 

busca-se também identificar as bases para se pensar a comunicação como um direito 

humano fundamental, não só como um direito protetivo, como uma liberdade 

negativa, mas também como um direito positivo que exige da sociedade e Estado a 

prestação de serviços para o acesso de todos os indivíduos ao sistema meios de 

comunicação. 

 
3. O SISTEMA MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA PARA NIKLAS 

LUHMANN 
 
Luhmann entende que com a expansão dos meios tecnológicos de difusão da 

comunicação e informação, desde a prensa de tipos móveis até as redes de 

telecomunicações, isso possibilitou a diferenciação no interior da sociedade de um 

sistema parcial autônomo: o sistema meios de comunicação de massa. O autor define 

os meios de comunicação de massa como sendo todos os meios técnicos de 

reprodução massiva dirigidos a públicos indefinidos que servem para prolongar a 

comunicação na sociedade. Assim, os livros, revistas e jornais, em relação aos meios 

impressos, a reprodução fotográfica ou eletrônica, desde que dirigida a um grande 

número de pessoas indefinidas, e ainda o cinema, o rádio, a televisão e o computador 

são considerados pelo autor como meios de comunicação de massa. O autor não trata 
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nesse livro da internet e exclui a escrita enquanto tal da definição de meios de massa 

porque considera que foi somente a partir da imprensa que o sistema meios de massa 

se desenvolveu (LUHMANN, 2007, p. 2-3). 

De todo modo, a definição proposta por Luhmann passa pela condição de 

que entre o emissor e o receptor não deve haver interação face a face, pois, segundo o 

autor, quando se rompe o contato imediato surge, ao mesmo tempo, um excedente 

comunicacional que só pode ser controlado no interior do sistema por meio da auto-

organização e pela construção de uma realidade própria dos meios de massa. Isso se 

dá por meio de dois tipos de seleção distintos: a disposição de emitir a comunicação 

que depende do sistema e o interesse em conectar-se a mesma que não depende do 

mesmo e não podem ser controlados de maneira centralizada por ele. O que obriga as 

organizações produtoras de comunicação de massa a suporem tanto quais são as 

vontades e expectativas do público em relação às comunicações que ofertam quanto a 

maneira como será recebida essa comunicação pelo público. 

Como solução para esse desafio, as organizações da mídia acabam por 

realizar, por um lado, a padronização suas comunicações para tentar controlar as 

expectativas e, por outro lado, a diferenciação dos seus programas para os indefinidos 

públicos com vistas a atender as expectativas dos mesmos. No entanto, o problema 

persiste, pois como os meios de massa não conseguem realizar uma comunicação 

específica para cada indivíduo em particular, ele é quem, por fim, acaba escolhendo 

para si o que lhe convém da comunicação ofertada pelo sistema, ou seja, é ele quem 

seleciona o que acredita que lhe interessa conforme sua necessidade ou papel social 

(professor, político, comerciante, etc.). Desse modo, para Luhmann, a operação dos 

meios de comunicação de massa está submetida e limitada por essas condições 

estruturantes que se originaram da ausência da interação face a face e da necessidade 

de se produzir cada vez mais comunicação para um público indefinido cada vez maior 

(LUHMANN, 2007, p. 3-4). 

Portanto, para o autor, embora a expansão comunicativa se dê por meio da 

tecnologia que, ao mesmo tempo, condiciona e limita as possibilidades da 

comunicação de massa, o foco da análise sobre os meios de massa não pode se 

restringir à mesma, uma vez que uma comunicação só se efetiva quando alguém de 

fato vê, ouve ou lê, compreende o que foi emitido e responde com outra comunicação. 

Portanto, para o autor, o ato comunicativo por se só não é comunicação e, por isso, os 

meios de massa, diferentemente da interação face a face, encontram muita dificuldade 
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em determinar o círculo de receptores que efetivamente participam de suas 

comunicações massivas. Isso tem a vantagem de obrigar os meios de massa a alargar 

o círculo comunicativo, a procura de públicos interessados em suas comunicações, e a 

experimentar possibilidades para que a comunicação de massa não seja bloqueada 

pelo fracasso ou pelas contradições. Esses são para Luhmann traços conceituais 

importantes que condicionam a operação do sistema meios de massa e por meio da 

qual o mesmo reproduz-se a si mesmo e a diferenciar-se do seu entorno (LUHMANN, 

2007, p. 5-6). 

 
3.1. A REALIDADE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 
 

Luhmann percebe a realidade dos meios de comunicação de massa de duas 

maneiras distintas. A realidade da operação dos meios de massa, ou seja, as 

características específicas de seu processo operativo (sua realidade real). E a realidade 

que é construída e difundida pelos meios de comunicação de massa por meio de sua 

operação. Essa última dimensão da realidade dos meios de comunicação de massa é 

aquela que é produzida pelos mesmos, a realidade que se desprende das comunicações 

massivas oferecidas   pelas   organizações   da   mídia   e   que   pode   ser   tomada   como   “a  

realidade”   pelo   seu   público.  Luhmann utiliza-se de uma terminologia kantiana para 

afirmar   que   “os   meios   de   massa   criam   uma   ilusão   transcendental”   (LUHMANN,  

2007, 6). 

Segundo o autor, essa realidade criada pelos meios de massa não é fruto 

simplesmente da sequência de suas operações, mas sim da sequência das observações 

que os mesmos realizam sobre a realidade, ou, em termos luhmanianos, uma 

sequência de operações que observam a realidade. De acordo com o autor, para 

compreender o mecanismo auxilia os meios de massa a produzirem a própria 

realidade, não basta uma observação de primeira ordem, ou seja, observar o 

funcionamento dos elementos do sistema e suas reações desde seu interior. Faz-se 

necessária uma observação de segunda ordem, ou seja, uma observação que deve ser 

realizada do lado de fora do sistema meios de comunicação de massa. O que produz, 

conforme Luhmann, a duplicação da realidade em função da posição de quem 

observa: uma realidade de primeira ordem, de alguém que está inserido no sistema, e 

uma realidade de segunda ordem, de quem está do lado de fora do sistema 

(LUHMANN, 2007, p.6). 
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Luhmann ressalta ainda que os meios de massa realizam dois tipos distintos 

de comunicação: comunicam algo externo a eles (heterorreferência) e comunicam 

algo sobre eles mesmos (autorreferência). A consequência disso é que, ao operar com 

a distinção heterorreferência/autorreferência, os meios de massa acabam construindo 

uma realidade distinta da sua própria realidade. Essa mesma operação, de acordo com 

Luhmann, vale para os demais sistemas parciais da sociedade que tendem a construir 

a realidade de si mesmos desde seu interior (autorreferência) e outra realidade a partir 

das observações que realizam do seu exterior (heterorreferência). Isso é devido a um 

defeito dos sistemas cognitivos que não são capazes de separar as condições de 

existência das condições de conhecimento dos objetos reais, de tal modo que, para o 

autor e seguindo as teorias construtivistas do conhecimento, todo o conhecimento e 

toda a realidade é uma construção. 

A questão, para Luhmann, não reside na negação da realidade em si, mas que 

a mesma, como pensado pela fenomenologia, não pode ser alcançada enquanto tal 

devido a falha que é própria dos sistemas cognitivos (LUHMANN, 2007, p.7-9). 

Portanto, para Luhmann, a questão dos estudos sobre os meios de massa não reside 

em entender como os mesmos manipulam a realidade, porque isso pressuporia uma 

realidade ontológica anterior, objetiva e livre de toda construção, baseada em uma 

essência cósmica, o que como foi dito não existe ou, pelo menos, não pode ser 

acessado. A questão que se colocar é o de entender como os meios de massa 

constroem a sua realidade, ou, em outras palavras, como é a realidade da construção 

da realidade dos meios de massa (LUHMANN, 2007, p.11-12). 

 
3.2. O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MEIOS DE MASSA 

 
Para entender a realidade da construção da realidade desse sistema, Luhmann 

realiza uma distinção entre tema e função na operação dos meios de massa. Segundo o 

autor, o sistema meio de massa utiliza-se dos temas que provêm dos outros sistemas 

parciais da sociedade (política, ciência, economia, direito, etc.) para operar suas 

comunicações. Portanto, os temas são o vínculo que acopla estruturalmente o sistema 

meios de massa aos demais sistemas e faz como eles trabalhem de maneira 

interdependente, uma vez que os outros subsistemas de função também necessitam 

dos meios de massa para levar suas comunicações ao conhecimento do grande 

público. No entanto, os temas que provêm dos mesmos passam pelo crivo interno do 

sistema meio de massa para serem efetivamente operados como comunicação 
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massiva, ou seja, são comunicados em função dos interesses próprios dos meios de 

massa, que não correspondem como a busca da verdade objetiva dos fatos. Essa 

distinção tema/função, de acordo com o autor, corresponde justamente à distinção 

heterorreferência/autorreferência. Portanto, as comunicações sobre economia, política 

e educação que são veiculadas pelos meios de massa, não são para Luhmann a 

economia, a política ou a educação em si, mas antes o que o sistema meios de massa 

observa sobre esses outros sistemas parciais de função. Outra constatação importante 

do autor é de que cada comunicação massiva apoia-se na anterior e a pressupõe na 

seguinte para introduzir constantemente a novidade e prosseguir no tempo 

(LUHMANN, 2007, p.18-9). 

De acordo com Luhmann, o sistema meio de comunicação de massa surge do 

desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação que possibilitaram a 

expansão comunicativa para além dos limites espaço-temporais da presença física que 

caracteriza a interação face-a-face. A escrita, segundo o autor, não foi capaz de 

realizar esse efeito por si só, uma vez que estava baseada na comunicação oral e 

possuía limites muito estreitos para sua expansão massiva (quer pela pouca 

alfabetização dos indivíduos, quer pela dificuldade de reprodução manual dos 

escritos). Foi a invenção da imprensa, aliada a crescente escolarização dos indivíduos, 

e a possibilidade de reprodução em larga escala de diversos materiais escritos que 

possibilitou a exclusão da interação entre presentes no processo comunicativo e 

produziu a diferenciação sobre a qual começou a operar um sistema autopoiético, 

autorreferente e fechado em si mesmo: o sistema meios de massa. Esse sistema já não 

está mais voltado para a comunicação entre presentes ou interações com o entorno 

social, mas volta-se para a distinção que lhe é própria: 

autorreferência/heterorreferência (LUHMANN, 2007, p.23-4). 

No entanto, no entender do Luhmann, apenas a citada distinção não é 

suficiente para esclarecer o modo como opera ou como se produz e reproduz-se 

continuamente a diferença entre o sistema e o entorno e que possibilita a existência do 

sistema meios de massa. O que torna possível a operação desse sistema é o seu código 

binário: informável/não informável que fixa um valor positivo de um lado da 

distinção (informável) e um valor negativo do outro lado (não informável). O código 

positivo dá início a operação do sistema e o código negativo faz com que o sistema 

reflita sobre si mesmo. E é esse código, essa forma com dois lados distintos, que 

possibilita o sistema se autodeterminar. Portanto, para Luhmann, o sistema meios de 
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massa não se utiliza em sua operação dos pressupostos de verdade ou falsidade como 

querem fazer crer, segundo o autor, esse código verdade/falsidade é típico do sistema 

ciência que tem por função definir o que é a verdade na sociedade contemporânea 

(LUHMANN, 2007, p.25-6). 

Contudo, segundo Luhmann, para efetuar a sua operação e definir entre o 

informável e o não informável, o sistema necessita de um programa, um conjunto de 

regras a partir das quais se torna possível definir os valores positivos e negativos nas 

circunstâncias concretas dos acontecimentos. O autor identifica no sistema meios de 

massa três programas distintos: as notícias e reportagens, a publicidade e o 

entretenimento que estabelecem critérios distintos para seleção da informação e 

aplicação do código informável/não informável. E para os objetivos e limites do 

presente trabalho somente o primeiro programa será objeto de análise mais apurada 

(LUHMANN, 2007, p.25-7). 

A informação, segundo Luhmann, está presente em todas as operações 

dotadas de sentido que ocorrem tanto nos sistemas psíquicos quanto nos sistemas 

sociais e são independentes de quem as utilize. Nas palavras de Gregory Bateson, “a  

informação   é   uma   diferença   que   constituirá,   posteriormente,   a   diferença”  

(BEATESON apud LUHMANN, 2007, p.29) e é produzida e processada no interior 

do próprio sistema. Uma característica importante apontada pelo autor é que os meios 

de massa, devido a sua difusão massiva, produz a redundância de cada comunicação, 

assim, não só os imediatamente interessados pela informação, mas todos aqueles que 

receberam a informação são afetados por ela. 

No entanto, de acordo com o autor, a informação perde ser valor com a 

repetição e transforma-se automaticamente em não informação, ou seja, uma notícia 

emitida mais de uma vez segue tendo sentido, porém, perde seu valor de informação. 

Portanto, outra maneira de expressar a operação dos meios de massa dar-se por meio 

da distinção: novo/velho própria da sociedade autodenomina moderna. Desse modo, 

na medida em que algo é informado, transforma-se na sequência em não informável, o 

que obriga o sistema a procurar constantemente algo novo para ser informado. E esse 

processo de permanente envelhecimento do declarado e procura pela novidade faz 

com que o sistema meios de massa produza sua própria temporalidade que é assumida 

pela sociedade como tal. 

Ainda segundo Luhmann, os meios de massa atuam para produzir e 

processar incitação (estímulo, irritação) na sociedade, ou seja, os mesmos procuram 
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mantém a sociedade em vigília constante ao produzir uma sempre renovada 

disposição para a surpresa, o assombro e a novidade. O efeito colateral dessa busca 

permanente pelo novo e exótico é que os fatos cotidianos comuns não são dignos de 

nota nos meios de massa (LUHMANN, 2007, p.28-35). 

Luhmann tem uma visão bastante crítica e irônica do papel dos meios de 

comunicação de massa na sociedade atual. Segundo o autor, sistema meios de massa 

ocupa-se em difundir ignorância, e para que isso não seja notado utiliza-se de fatos 

que necessitam ser permanentemente renovados (LUHMANN, 2007, p.39). De 

acordo com Luhmann, a impressão corrente é a de que as informações veiculadas 

pelos meios de massa na forma de notícias e reportagens são verdadeiras e 

correspondem a uma suposta realidade. Desse modo, um bom jornalista ou um bom 

jornal é aquele que sabe realizar uma boa investigação e sabe apurar adequadamente 

os fatos. Evidentemente que sempre há o risco de ocorrer erros e imprecisões, mas 

isso, em geral, é por culpa das fontes e pode ser resolvido com um esclarecimento 

posterior sobre o ocorrido. O mais importante é ter em mente que o erro e a 

imprecisão é a exceção e não a regra do chamado jornalismo (LUHMANN, 2007, 

p.39).  

No entanto, segundo o autor, embora a presunção da verdade seja 

indispensável para o jornalismo, como já foi dito, os meios de massa não se orientam 

pelo código verdade/falsidade que é próprio do sistema ciência, assim, para que uma 

notícia ou informação seja transformada em notícia ou reportagem não é decisivo que 

seja verdadeira para ser comunicada. O que importa é que ela seja informável ou não 

informável, que ela traga consigo a novidade, a surpresa e o assombro (LUHMANN, 

2007, p.56). Luhmann diferencia as notícias das reportagens. Estas, na visão do autor, 

não estariam submetidas às vicissitudes dos acontecimentos diários, como as notícias, 

e teriam como objetivo informar sobre o contexto da novidade, suas particularidades e 

especificidades. Contudo, as reportagens, com frequência, partem das notícias já 

comunicadas, cujas informações são então renovadas com novos dados e pontos de 

vistas (LUHMANN, 2007, p.55). 

De acordo com autor, a informação para ser selecionada como notícia pelos 

meios de massa deve passar primeiramente pelo crivo dos chamados seletores que 

oferecem parâmetros para a seleção de notícias informáveis pelas organizações 

produtoras de comunicação massiva (LUHMANN, 2007, p.43). O primeiro seletor 

apontador pelo autor é da surpresa. A informação para virar notícia deve ser sempre 
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nova e despertar a atenção pela quebra da normalidade. O conflito é outro seletor. As 

situações de conflito tende a ser selecionadas como notícia, pois produzem tensão e 

auxiliam na construção de narrativas emotivas com em que ganhadores e perdedores 

confrontam-se. A quantidade é também um seletor. Informações sobre números e 

quantidades tender a ser noticiadas porque dão credibilidade a notícia e ajudam na 

construção de narrativas que valorizem os desprestigiem o presente ou o passado. A 

distância é um seletor que se refere à localidade. Uma informação local tem valor de 

notícia em sua localidade e não em outra, mas o exótico chama a atenção por sua 

raridade e por reforça que isso só acontece em lugares remotos e distantes. 

A transgressão das normas, tanto legais quanto morais, é mais um seletor. A 

informação de transgressão das normas nos meio de massa é tradada como escândalo 

com o objetivo de causar comoção e indignação pública, bem como o reforço da 

norma e da moral, e não se busca discutir as causas e as frequências com que as 

normais são transgredidas. Os casos particulares são outro seletor de notícias. As 

informações de acidentes, incidentes ou desastres particulares tendem a ser tratados 

como notícia e, em situações especiais, incitam os meios de massa a produzirem 

notícias em série sobre casos semelhantes. Pesquisas de opinião são também um 

importante seletor. Informações sobre o que pensa a população tendem a serem 

consideradas notícias, pois geram pautas para novas notícias e reportagens e reforçam 

e validam, ou em casos especiais contradizem, as posições dos meios de massa. 

No entender de Luhmann, todos esses seletores apontados atuam de maneira 

complementar, reforçando uns aos outros, nas organizações produtoras de 

comunicação massiva como parâmetros e regras de seleção de notícias nas rotinas de 

trabalho dos meios de massa. No entanto, segundo o autor, há um último critério que 

se sobrepõe aos demais: o tempo e o espaço disponível para a notícia e o mesmo não 

corresponde a nenhum dos critérios anteriores e não está ligado à perspectiva da 

novidade da informação. Esse último é um seletor externo aos meios de massa 

(LUHMANN, 2007, p.44-54). 

De acordo com Luhmann, com a confluência dos citados seletores na escolha 

das informações que compõem as notícias e as reportagens, as organizações da mídia 

acabam ficando sujeitas ao risco de criarem uma imagem muito simplificada da 

realidade. Uma vez que, segundo o autor, em toda a seleção, existe um contexto de 

condensação, confirmação, generalização e esquematização em sua base que não 
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corresponde exatamente às identidades e ao entorno sobre os quais se comunica 

(LUHMANN, 2007, p.56-7). 

Portanto, na medida em que a informação escolhida é o improvável, e por 

isso mesmo é que foi selecionada para ser notícia, tanto o código quanto o programa 

de regras para a seleção acabam por permitir que dentro do sistema instale-se a 

desconfiança e a suspeição sobre os motivos da escolha. É essa suspeita de 

manipulação, segundo Luhmann, que faz como que o valor do código informável/não 

informável encontre sua unidade e essa é uma contradição interna ao sistema meios de 

massa que esse não tem como superar (LUHMANN, 2007, p.59). 

É devido a isso que Luhmann afirma que, na sociedade atual, embora tudo o 

que os indivíduos conhecem sobre a sociedade, o mundo e a natureza provenham dos 

meios de comunicação de massa, contraditoriamente, esses mesmos indivíduos 

carregam em si a suspeita de que o conhecimento difundido pelos mesmos sofre 

algum tipo de manipulação. A surpresa maior decorre da comprovação de que essa 

suspeita, contudo, não se converte em consequências maiores por parte dos 

indivíduos, pois o conhecimento que chega aos mesmos através dos meios de massa 

apresenta-se de maneira muito bem elaborada, autorreforçada e autoestruturada. 

Desse modo, segundo o autor, pode-se saber de tudo através dos meios de massa, mas 

sempre com uma ponta de dúvida. Esse problema, para Luhmann, decorre da própria 

diferenciação por funções da sociedade atual. É um efeito colateral desta e não uma 

não obra de um manipulador oculto presente nos meios de massa, a questão mesmo é 

a função dos meios de comunicação de massa na sociedade atual (LUHMANN, 2007, 

p. 1-2). 

Para Luhmann, como a sociedade atual não consegue oferecer a si mesma 

uma auto-observação de toda a sua complexidade, uma vez que cada subsistema de 

função realiza sua própria a observação da sociedade a partir de seus códigos 

próprios, portanto, cabe ao sistema meios de comunicação de massa por em marcha a 

orientação da auto-observação da sociedade. Ou seja, segundo o autor, os meios de 

massa buscam dirigir a forma como a sociedade e os indivíduos percebem a si 

mesmos. 

O sistema meios de massa conectam os sistemas parciais de função ao 

restante dos indivíduos e oferecem aos subsistemas a difusão massiva de suas 

comunicações e aos indivíduos indicam quais são as melhores formas de êxito social, 

quais as melhores opções políticas e quais são os acontecimentos que devem ter 
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sentido na vida dos mesmos. No entanto fazem tudo isso a partir de seus próprios 

interesses que são expressos pelo seu código binário informável/ não informável e 

pelos seus programas específicos: as notícias e reportagens, com seus seletores de 

informações, a publicidade, com suas estratégias veladas de criação constante novos 

desejos e necessidades, e o entretenimento, com suas formas de criação de identidades 

fictícias que podem ser assumidas pelo indivíduo expectador (LUHMANN, 2007, p. 

139). 

Desse modo, segundo Luhmann, os campos programáticos do sistema meios 

de comunicação estão conectados e trabalham em conjunto para a orientação da forma 

como a sociedade e os indivíduos percebem a si mesmos. As reportagens e as notícias 

procuram dar sentido aos acontecimentos, ou melhor, indicar quais acontecimentos 

devem ter sentido na vida do expectador, procuram reforçar as condutas socialmente 

aceitas, a moral vigente, buscam disfarçar as constantes violações da norma e da 

moral e estão estruturalmente ligadas, principalmente, ao sistema político. A 

publicidade, por sua vez, busca estabilizar a relação entre redundância e variedade na 

cultura cotidiana, por meio da criação de sempre velhas/novas necessidades que 

nunca são satisfeitas para que possam surgir novamente e está conectada diretamente 

ao sistema econômico.  O entretenimento busca eliminar o tempo livre dos indivíduos 

para que os mesmos não tenham tempo de responder de modo adequado às 

comunicações ofertadas pelos outros dois campos programáticos e está conectada, de 

modo mais tênue, ao sistema da arte. 

Toda essa complexa operação torna-se possível porque com a diferenciação 

do sistema meios de comunicação de massa e sua evolução os mesmos passaram a 

influir cada vez mais na construção da memória social e das identidades dos 

indivíduos por meio da criação da necessidade constante de novas informações que 

acaba por provocar redundâncias e permanente esquecimento para ir a cabo. 

Devido às características de sua operação, os meios de massa produzem a 

homogeneização das memórias e das identidades dos indivíduos e, com isso, procurar 

dar uma estabilidade dinâmica ao sistema sociedade ao tentar apaziguar os conflitos e 

dirigir as observações para um determinado ponto de vista que, geralmente, visa 

atender aos interesses econômicos e políticos do próprio sistema meios de 

comunicação de massa. 

Assim, os meios de comunicação, contraditoriamente, buscam o novo, mas 

apresentam o mesmo, abrem pouco espaço para uma verdadeira diversidade de 
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sentidos. Tudo o que os seletores do código informável/não informável do sistema 

meios de massa não escolhe não deixa de existir por isso, continuam existindo de 

maneira independente, provocando no sistema conflitos e contradições. Desse modo, 

segundo Luhmann, ao mesmo tempo em que os meios de massa constroem a sua 

própria credibilidade, encontram também a sua própria ruína, pois desconstroem a si 

mesmos com a reprodução de sua própria operação carregada de contradições 

(LUHMANN, 2007, p.60). 

 

4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
 

A comunicação enquanto fenômeno humano e social sempre desempenhou 

papel de grande destaque no desenvolvimento da humanidade desde seu início. A 

conquista da linguagem, o domínio da escrita, a invenção da imprensa e a descoberta 

do eletromagnetismo estão intrinsecamente ligadas a saltos evolutivos que a 

sociedade humana deu longo da sua história. A comunicação é ainda a base do social 

e o fundamento sobre o qual se constituinte a sociedade na concepção de Luhmann. 

Este a concebe como altamente improvável porque surge a partir de três seleções 

distintas e consecutivas: 1) a seleção da informação; 2) a seleção da forma de emissão 

da informação selecionada; e 3) a seleção pelo entendimento da emissão e da 

informação, que tem que ser feita pelo outro da interação. Daí, por seu altamente 

improvável, a comunicação precisou que fossem criados o que Luhmann denomina de 

meios de comunicação simbolicamente generalizados de intercâmbio (poder, verdade, 

dinheiro, propriedade, valores, amor, fé, entre outros) que possuem a função de tornar 

o entendimento da informação mais provável e, com isso, a continuidade da 

comunicação. 

Luhmann ainda entende que com a expansão dos meios tecnológicos de 

difusão da comunicação e informação, desde a prensa de tipos móveis até as redes de 

telecomunicações, isso possibilitou a diferenciação no interior da sociedade de um 

sistema parcial autônomo: o sistema meios de comunicação de massa que tem por 

função dirigir a observação que a sociedade tem de si mesma. Uma vez que pela 

complexidade da sociedade atual não é possível ela ter um percepção do todo social, 

mas de modo parcial a partir do códigos próprios de seu subsistema. Essa orientação 

da forma como a sociedade se percebe é produzida pelos meios de comunicação por 

meio de uma operação que se utiliza de um código binário: informável/não 
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informável e uma série de seletores para definir as informações que podem ou não 

podem virar notícias e conteúdos da mídia e que proveem dos demais subsistemas 

parciais. Desse modo, os meios de comunicação de massa constroem e fornecem para 

seus públicos uma realidade construída e forjada a partir de interesses que não estão 

comprometido com a verdade factual. Por isso a ironia Luhmann quando afirma que 

os meios de massa ocupam-se em difundir ignorância, e para que isso não seja notado 

utiliza-se de fatos que necessitam ser permanentemente novos. Daí decorre a 

necessidade evidente de se pensar e promover um sistema de comunicação de massa 

alternativo ao hegemônico e que opera em outras bases e com seletores voltados para 

a proteção e garantia de direitos, promoção da cidadania, da solidariedade, da 

diversidade e da pluralidade na sociedade atual. 
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Capítulo 3 – REGULAÇÃO DA RADIODIFUSÃO DE IMAGENS E SONS E O 
PAPEL DA TELEVISÃO PÚBLICA NA PROMOÇÃO E DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS NO BRASIL  
 
INTRODUÇÃO 
 

A regulação da mídia no Brasil é algo controverso e confuso. Existe uma 

profusão de legislações dispersas e anacrônicas que atendem mais a um desejo de não 

regulamentação dos grupos econômicos que controlam os meios de comunicação de 

modo oligárquico no País e que contam com a condescendência e cumplicidade dos 

agentes públicos e políticos para isso. A radiodifusão de sons e imagens é um caso 

clássico nesse sentido e embora não faltem normativas e recomendações legais para a 

atuação as emissoras de televisão, as mesmas não encontram efetividade. Num 

primeiro momento, o presente capítulo busca discutir a regulação da mídia no Brasil. 

Num segundo momento, o texto busca apresentar uma análise da legislação sobre 

radiodifusão de imagens e sons que compreenderá as leis e decretos promulgados 

sobre a radiodifusão de imagens e sons entre os anos de 1931 e 2014 e; 2) uma análise 

das Políticas Públicas para os Direitos Humanos no Brasil que abarcará os Planos 

Nacionais de Direitos Humanos de 1996, 2002 e 2009, o Programa Mundial de 

Educação para os Direitos Humanos de 2005 e o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos de 2007. Com vistas a identificar quais são as disposições 

normativas e recomendações da legislação brasileira para a atuação das emissoras de 

televisão que integram o sistema público de radiodifusão de imagens e sons. E se as 

mesmas estão voltadas para a garantia da comunicação como um direito humano 

fundamental e para a defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil no campo da 

radiodifusão. Por fim, o capítulo busca refletir sobre o fenômeno televisivo, com 

enfoque na experiência brasileira. 

 
1. DIREITO DA COMUNICAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 

O  jurista  Marcos  Alberto  Sant’Anna  Bitelli (2004) analisa como o arcabouço 

jurídico brasileiro regula as questões ligadas à informação e comunicação, com vista a 

identificar a possível existência de um direito à informação e comunicação na 

legislação brasileira. O foco da análise do autor é a comunicação social ou de massa e 

os desafios que a convergência tecnológica vem impondo à Constituição Federal de 

1988, promulgada antes do acelerado processo de digitalização das mídias (BITELLI, 
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2004, p.20-1). Segundo o autor, não existe na legislação brasileira um sistema coeso e 

adequado de regulação da informação e da comunicação no Brasil, uma vez que as 

várias normas que incidem direta ou indiretamente nos meios de comunicação e em 

seus conteúdos encontram-se dispersas, pulverizadas e, na maioria dos casos, 

defasadas, o que leva à conflitos de interpretação e dificuldade de aplicação das 

mesmas em casos concretos (BITELLI, 2004, p.27-8). 

A partir do pensamento de Aluízio Ferreira da Silva, Bitelli define o direito à 

informação  como  o  direito  que  “todos  os  seres  humanos  têm  de  obter  informações  ou  

conhecimentos para satisfazer às suas necessidades de saber, compreendendo as 

faculdades de buscar ou procurar e receber informações, o que equivale a afirmar que 

a pessoa pode estar informada tanto por ter pesquisado, como por lhe haver sido da a 

informação  (SILVA  apud  BITELLI,  2004,  p.26)”.  Por  seu  torno,  ainda  de  acordo  com  

Ferreira da Silva, o direito à comunicação é o direito que toda pessoa  tem  “de  saber  e  

de compartilhar com outras os saberes alcançados, compreendendo as faculdades de 

procurar,   receber,   comunicar   ou   transmitir   ideias   e   informações”   (BITELLI,   2004,  

p.29),   “o   que,   além   de   compreender   as   faculdades   do   direito   à   informação,   requer 

disponibilidade de meios – sejam próprios, seja franqueados ou legalmente 

autorizados –, para o envio de suas mensagens, ou seja, para o exercício da faculdade 

de  comunicar”  (SILVA  apud  BITELLI,  2004,  p.29). 

De acordo com BITELLI, para o jurista Ives Grandra da Silva Martins, a 

radiodifusão, ou seja, a transmissão por ondas hertzianas de informações, mensagens 

e conteúdos sonoros e visuais, foi objeto de preocupação dos constituintes brasileiros, 

principalmente nos artigos 220 a 224, e a mesma seguiu, segundo o jurista, quatro 

vertentes principais, a saber: liberdade de imprensa ampla com a proteção de direitos 

individuais invioláveis e punição em casos de abusos da mesma, promoção de valores 

éticos e produção de conteúdos educativos e culturais, obrigatoriedade de brasileiros 

ou pessoas naturalizadas a mais de 10 anos na direção das empresas brasileiras de 

radiodifusão e exclusividade do Poder Público Federal na concessão, autorização e 

outorga dos serviços de radiodifusão no Brasil a empresas privadas ou órgãos 

governamentais (BITELLI, 2004, p.84). 

Para Bitelli, os meios de comunicação de massa possuem características 

próprias que os diferenciam das outras formas de comunicação e os tornam 

específicos quanto a regulação pelo direito positivado. Na visão do autor, os meios de 

comunicação de massa caracterizam-se por constituírem-se, em geral, em 
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organizações complexas que fazem uso de grande estrutura operacional e de pessoal, 

o que a torna dependente financeiramente do poder público ou do poder econômico-

financeiro. Os meios de comunicação de massa utilizam em suas operações uma 

grande quantidade de equipamentos, máquinas, aparelhos e tecnologias que 

possibilitam a produção e a difusão dos conteúdos, mensagens e informações 

produzidas pelos mesmos. Esses conteúdos, por sua vez, e também devido a 

tecnologia empregada na sua produção, atingem uma vasta audiência que se 

caracteriza por ser compostas por indivíduos de diversos, dispersos no espaço e 

anônimos para os produtores. Os meios de comunicação de massa tradicionais são 

veículos unidirecionais de emissão de mensagens, mesmo considerando que recebam 

algum retorno da audiência por meio de cartas, telefonemas ou mensagens via 

internet, esses veículos possuem uma dificuldade estrutural de interagia com sua 

audiência (BITELLI, 2004, p.101). 

De acordo com Bitelli ainda, os meios de comunicação de massa possuem 

quatro funções básicas: informar, divertir, persuadir e ensinar. E possuem também 

quatro objetivos principais em suas atividades, a saber: produzir e distribuir 

informações sobre os acontecimentos na localidade em que estão inseridos. 

Selecionar, analisar e avaliar os acontecimentos e produzir interpretações sobre os 

mesmos para seus públicos. Transmitir os valores, conceitos e a cultura da localidade 

em que se insere o veículo. E servir de entretenimento, distração e divertimento para 

seu público (BITELLI, 2004, p.102). 

Bitelli afirma que a necessidade de se regular por meio do direito positivo as 

atividades da comunicação social, em especial da radiodifusão, surge, por um lado, da 

vontade de se proteger e garantir o direito de informar e ser informado e, por outro 

lado, da necessidade de se ter algum controle sobre as instituições da mídia e os 

conteúdos por elas produzidos e veiculados, para que as mesmas não comentam 

abusos no seu direito de informar que impliquem em riscos ou violações aos direitos 

individuais e coletivos consagrados (BITELLI, 2004, p.135). Para o autor, toda a 

legislação sobre as atividades da comunicação social não podem cair em exageros 

regulatórios e devem levar em conta: a garantia e a proteção da autoformação da 

consciência dos indivíduos, o controle externo das atividades do Estado, o acesso às 

informações sobre o cotidiano e os acontecimentos mundiais e o acesso ao 

entretenimento, lazer, cultura e diversão (BITELLI, 2004, p.139). 
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De acordo com Bitelli, na atualidade, a dignidade humana pode ser afetada 

tanto pelo excesso de controle sobre os meios de comunicação, que poderia impedir a 

livre formação da consciência dos indivíduos, quanto pela escassez de controle dos 

meios, que poderiam violar direitos individuais e coletivos consagrados sem qualquer 

previsão legal de reparação ou punição (BITELLI, 2004, p.148). O autor lembra que 

nenhum meio de comunicação de massa existe por si só. O mesmo atua e adquire 

importância porque está inserido em um sistema social mais amplo que influência e é 

influenciado por ele, ou seja, a sociedade possui uma forte influência nas atividades 

dos meios de comunicação, na mesma medida que é influenciada por eles (BITELLI, 

2004, p.150-1). 

Para Murilo César Ramos (RAMOS, 2005), o direito à comunicação é 

tributário das noções de liberdade de opinião, expressão e imprensa nascidas das lutas 

contra o arbítrio monárquico e religioso que foram empreendidas a partir do século 

XV. Segundo o autor, na atual fase do desenvolvimento das sociedades capitalistas 

pós-industriais, essas liberdades puramente negativas não são mais suficientes para 

garantir que a comunicação enquanto atividade humana seja de fato democrática, 

dialógica e acessível a todos. Decorre daí, segundo autor, a necessidade de 

formulação de um direito humano à comunicação no qual estariam contidas as 

liberdades citadas acrescidas dos conceitos de participação, diversidade, proteção da 

intimidade e acesso aos meios técnicos e tecnológicos de produção da informação e 

de comunicação (RAMOS, 2005). 

Ramos entende o direito à comunicação como um direito social de quarta 

geração que nasceu, como conceito autônomo, das discussões sobre o papel da 

comunicação no fortalecimento das democracias no âmbito da UNESCO, órgão da 

ONU que trata de educação, ciência e cultura (RAMOS, 2005), entre os anos 60 e 70 

do século passado. Segundo o autor, uma comissão presidida pelo jurista e jornalista 

Sean MACBRIDE apresentou, em  1980,  um  extenso  relatório,  intitulado:  “Um  mundo  

e muitas vozes – comunicação   e   informação   em   nossa   época”,   no   qual   pode   ser  

encontrado o mais importante diagnóstico já realizado sobre a importância da 

comunicação e da informação no mundo atual (RAMOS, 2005). Embora polêmico e 

contraditório, segundo Ramos, o Relatório MACBRIDE, como ficou conhecido, foi o 

primeiro documento oficial da ONU que reconheceu a comunicação como um direito 

humano fundamental para além das noções herdadas dos direitos civis de primeira 

geração, liberdade de opinião, expressão e imprensa e que nas democracias 
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representativas modernas converteu-se no direito restritivo de ser informado. No 

escopo do relatório, esse novo direito humano estabelece que a comunicação deve ser 

uma atividade dialógica em que cada sujeito de direito, individual ou coletivo, tenha o 

direito de informar-se e comunicar-se e não somente o de receber informações de 

maneira monológica (RAMOS, 2005). 

No entanto, segundo Ramos, a comunicação como um direito humano 

fundamental ainda não foi plenamente reconhecida, nem em âmbito nacional nem no 

internacional, e necessita de uma definição mais clara quanto ao seu objetivo, alcance 

e limite. Para Ramos, a necessidade de democratização da comunicação é notória e 

compreende, além do incentivo à diversificação de meios de comunicação e 

informação, o acesso equitativo aos meios de produção e difusão da comunicação e da 

informação a todas as pessoas, grupos, entidades, organizações, forças políticas e 

nações (RAMOS, 2005, p. 249). O que, segundo o autor, implica não só em aumento 

da quantidade de veículos, emissoras, sítios e canais de comunicação, mas, 

fundamentalmente, na abertura dos mesmos a procedimentos dialógicos e 

democráticos de produção e difusão de informações, notícias e conteúdos. Assim, 

para Ramos:  
Sem a circulação de duplo sentido entre os participantes, sem a 
existência de várias fontes de informação que permitam maior 
seleção, sem o desenvolvimento das oportunidades de cada 
individuo para tomar determinadas decisões baseadas no 
conhecimento completo de fatos heteróclitos e de pontos de vista 
divergentes, sem a participação dos leitores, espectadores e dos 
ouvintes na adoção de decisões e na constituição dos programas dos 
meios de comunicação social, a verdadeira democratização não 
chegará a ser uma realidade. (RAMOS, 2005, p. 250). 

O desafio proposto por Ramos é enorme, tanto pelos conflitos com aqueles 

que detêm o controle da mídia quanto porque implica em uma completa alteração na 

histórica relação entre o público e a mídia. O que autor propõe passa, 

substancialmente, por uma postura menos passiva e contemplativa do público, que 

deve estar disposto a participar da elaboração, produção e do financiamento dos 

produtos da mídia. Em geral, as pessoas estão acostumadas a receber as informações e 

conteúdos da mídia sem muito esforço e, por essa lógica proposta por Ramos, isso 

não se daria mais assim, ao contrário, necessitaria de uma boa disposição das pessoas 

para a construção das notícias e dos conteúdos. O que de alguma maneira começa a 

ocorrer com os movimentos de protesto que passam a influenciar a cobertura dos 

meios de comunicação de maneira ativa por meio das redes sociais. Da parte das 
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empresas e organizações da mídia, seria uma mudança radical e de complexa 

execução, sendo necessária toda uma reestruturação que deveria ser acompanhada de 

planejamento e metodologia de trabalho completamente diferente do tradicional, o 

que, claro, necessita de investimentos financeiros em pesquisa, equipamentos e 

pessoal. De todo modo, ao que parece, há um conflito instalado dentro do modelo 

criado por essas empresas devido a própria massificação das tecnologias da 

comunicação e informação propiciada pelo desenvolvimento tecnológico acelerado 

com a Revolução Digital do final do século XX. 

2. DIREITOS HUMANOS, COMUNICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
Pretende-se agora realizar uma análise específica sobre como a Constituição 

Federal de 1988 tratou das questões ligadas aos direitos humanos, comunicação e 

comunicação social com vistas a identificar quais direitos e obrigações a Carta Magna 

estabeleceu em relação a esses temas. 

 
2.1. DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil – CF promulgada em 5 de 

outubro de 1988  é  considerada  por  muito  estudiosos  a  “Constituição  Cidadã”,  pois  na  

mesma encontram-se positivados o maior número de direitos civis, políticos e sociais 

da história brasileira. A Carta Magna de 1988 estabelece entre seus princípios 

fundamentais  “a  cidadania”  e  “a  dignidade  da  pessoa  humana”   (Art.  1º,   incisos   II  e  

III) e no mesmo artigo estabelece como princípios constitucionais: a democracia, em 

sua   forma   representativa   e   participativa,   e   o   “pluralismo   político”. Como objetivos 

fundamentais da República, a  CF  prevê:  a  construção  de  “uma  sociedade  livre,  justa  e  

solidária”;;   a   garantia   do   “desenvolvimento   nacional”;;   a   erradicação   da   pobreza,   da  

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais; e a promoção do 

bem   à   todas   as   pessoas,   “sem   preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”  (Art.  3º,  incisos  I  a  IV). 

No plano internacional, segundo a CF, o País deve se pautar, dentre outras 

coisas,   pela   “prevalência   dos   direitos   humanos”,   “autodeterminação   dos   povos”,  

“defesa  da  paz”,  “repúdio  ao  terrorismo  e  ao  racismo”  e  “cooperação  entre  os  povos  

para  o  progresso  da  humanidade”  (Art.  4º,  incisos  II,  III,  VI,  VIII  e  IX).  É  importante 

ressaltar  que   a  CF  considera   como  válidos   todos   “os  princípios,   direitos e garantias 
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expressas nos tratados e convenções internacionais que o País é signatário e que os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pelas duas 

Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos  membros,  serão  equivalentes  às  emendas  constitucionais”  (BRASIL, CF, 

1988, Art. 5º, incisos LXXVIII, § 2º e 3º). 

No artigo quinto da CF encontram-se consagrados os direitos fundamentais e 

o  mesmo  afirma  em  seu  caput  que:  “Todos  são  iguais  perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”   (BRASIL,  CF,  1988,  Art.   5º,  Caput).  O  artigo  estabelece, entre outras 

coisas,  que:  “homens  e  mulheres  são  iguais  em  direitos  e  obrigações”;;  “ninguém  será  

submetido   a   tortura   nem   a   tratamento   desumano   ou   degradante”;;   “é   livre   a  

manifestação  do  pensamento,  sendo  vedado  o  anonimato”;;  “é  assegurado  o  direito  de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”;;   “é   inviolável   a   liberdade  de   consciência   e  de   crença,   sendo  assegurado  o  

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 

de   culto   e   a   suas   liturgias”;;   “é   livre   a   expressão   da   atividade   intelectual,   artística,  

científica   e   de   comunicação,   independentemente   de   censura   ou   licença”;;   “são  

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito  a   indenização  pelo  dano  material  ou  moral  decorrente  de  sua  violação”;;  “é  

assegurando a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário   ao   exercício   profissional”;;   “ninguém   será   considerado   culpado   até   o  

trânsito em julgado   de   sentença   penal   condenatória”;;   e   “é   assegurado   aos   presos   o  

respeito  à  integridade  física  e  moral”  (BRASIL, CF, 1988, Art. 5º, incisos I, III, IV, 

V, VI, IX, X, XIV,  LVII e XLIX). 

O   artigo   quinto   estabelece   ainda   que   “aos autores pertence o direito 

exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 

herdeiros  pelo  tempo  que  a  lei  fixar”;;  bem  como  protege  as  participações  individuais  

em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas;;   e   determina   que   “todos   têm   direito   a   receber   dos   órgãos   públicos  

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível  à  segurança  da  sociedade  e  do  Estado”  (BRASIL, CF, 1988, 

Art. 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXXIII).  
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O artigo sexto da CF o estabelece como direitos sociais do cidadão 

brasileiro:   “a   educação,   a   saúde,   a   alimentação,   o   trabalho,   a   moradia,   o   lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos   desamparados”   (Brasil,   CF,   1988,   art.   6º,   Caput).   E   o   artigo   sétimo   estabelece  

uma série de proteções aos trabalhadores urbanos e rurais legalmente registrados. O 

artigo   décimo   quarto   da   CF   prevê   que   “a   soberania   popular   será   exercida   pelo  

sufrágio  universal  e  pelo  voto  direto  e  secreto,  com  valor  igual  para  todos”,  podendo  

ser   exercida   por   meio   de:   “plebiscito”,   “referendo”   e   “iniciativa   popular”.   E   a   CF  

positivou ainda a função social da terra para fins de Reforma Agrária, a Previdência 

Social, a Assistência Social, o direito à saúde, à educação, à cultura, ao desporto e ao 

meio ambiente equilibrado (Brasil, CF, 1988, art. 6º, Arts. 184 a 186, Arts. 201 a 202, 

Arts. 203 e 204, Arts. 196 a 200, Arts. 205 a 214, Arts. 215 e 216, Art. 217 e Art. 

225). 

Pode-se afirmar, portanto, que a Constituição Federal deu total guarida à 

questão dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que foram 

estabelecidas a cidadania e a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos 

da República e a prevalência dos direitos humanos como sendo um dos princípios das 

relações internacionais do País. 

 
2.2. COMUNICAÇÃO SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 

As questões ligadas à comunicação e à comunicação social também foram 

tratadas pela Constituição de 1988. As liberdades de expressão e de imprensa estão 

plenamente garantidas no artigo quinto da CF que se ocupa também de regular e 

prevenir possíveis abusos no exercício desses direitos ao vedar o anonimato; 

assegurar o direito de resposta; tornar invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas; bem como assegurar que ninguém poderá ser considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença e que os presos deverão ser respeitados 

em sua integridade física e moral. Contudo, a CF trata de forma separada as questões 

gerais da comunicação no País (liberdade de expressão e imprensa), das questões 

específicas da comunicação social, principalmente em relação à radiodifusão 

(transmissão sonora e televisiva por ondas hertzianas) que, por sua especificidade, 

recebeu atenção especial por parte do legislador constitucional. 

O artigo 21º da CF estabelece como de competência exclusiva da União a 

exploração, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 
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serviços de telecomunicações e radiodifusão sonora e de sons e imagens; bem como a 

classificação de diversões públicas e de programas de rádio e televisão para fins 

indicativos de adequação etária (Brasil, CF, 1988, art. 21º, Incisos XI, XII e XVI). Já 

o artigo 22º define também como de competência exclusiva da União o poder de 

legislar sobre informática, telecomunicações, radiodifusão e propaganda comercial no 

País (Brasil, CF, 1988, art. 22º, Incisos IV e XXIX). No entanto, o artigo 48º da CF 

determina que essa competência deve ser exercida pelo Congresso Nacional, com a 

sanção do Presidente da República no caso de telecomunicações e radiodifusão, e que 

o Parlamento brasileiro possui também a competência exclusiva para apreciar atos de 

concessão e renovação de concessão de serviços de radiodifusão, conforme determina 

o artigo 49º da CF (Brasil, CF, 1988, art. 48º, Incisos XII, e art. 49º, inciso XII). A CF 

trata de maneira mais detalhada e específica da radiodifusão nos artigos 220, 221, 

222, 223 e 224 que compõem o Capítulo V do Título VIII da Carta Magna e 

estabelecem normativas constitucionais para a Comunicação Social no País. 

O artigo 220 reafirma a liberdade de pensamento, criação, expressão e 

informação, que não poderão ser objeto de qualquer tipo de restrição, salvo o que está 

disposto no artigo 5º da CF, e veda toda e qualquer forma de censura política, 

ideológica e/ou artística no País (Brasil, CF, 1988, art. 220, § 1º e 2º). O terceiro 

parágrafo desse mesmo artigo confirma a competência da União na regulação da 

classificação indicativa de adequação etária das diversões e espetáculo públicos, bem 

como da regulação do direito de resposta e da propaganda de produtos, tratamentos e 

serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente (Brasil, CF, 1988, art. 220, § 3º, incisos 

I, II e III). O parágrafo quarto do artigo 220 estabelece que as propagandas comerciais 

de cigarros, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estão sujeitas a 

regulação específica e conterão, sempre que for necessário, informações sobre os 

prejuízos à saúde decorrentes do uso dos mesmos (Brasil, CF, 1988, art. 220, § 4º). 

De acordo com o parágrafo quinto do mesmo artigo, os meios de comunicação social 

não podem ser alvo de monopólio ou oligopólio de maneira direta ou indireta (Brasil, 

CF, 1988, art. 220, § 5º). E o parágrafo sexto confirma que os veículos impressos de 

comunicação não necessitam de licença ou autorização para seu funcionamento 

(Brasil, CF, 1988, art. 220, § 6º). 

A CF estabelece no artigo 221 estabelece quatro princípios que devem 

nortear a produção e programação das emissoras de rádio e televisão, 

independentemente   da   natureza   de   suas   concessões,   são   eles:   a   “preferência   a  
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finalidades educativas, artísticas,   culturais   e   informativas”;;   a   “promoção   da   cultura  

nacional   e   regional   e   estímulo   à   produção   independente”;;   a   “regionalização   da  

produção  cultural,  artística  e  jornalística”;;  e  o  “respeito  aos  valores  éticos  e  sociais  da  

pessoa  e  da  família”  (Brasil,  CF, 1988, art. 221, incisos I, II, III, IV). 

O artigo 222 trata da propriedade da empresa jornalística e de radiodifusão 

no País e foi emendada no ano de 2002 (Emenda Constitucional nº 36) para permitir a 

participação de pessoas jurídicas e capital estrangeiro, que antes eram proibidos, nas 

referidas empresas. O artigo determina que somente brasileiros natos ou naturalizados 

ou pessoas jurídicas com foro e sede no País podem ser proprietárias de empresas 

jornalísticas e de radiodifusão, mas abre a possibilidade de participação estrangeira 

em até 25% do capital total e votante das mesmas, sendo que, em todos os casos, a 

gestão das atividades, a responsabilidade editorial e de programação deverão ser 

exercidas exclusivamente por brasileiros natos ou naturalizados (Brasil, CF, 1988, art. 

222, § 1º e 2º). Esse mesmo artigo determina que todos os meios de comunicação 

eletrônica, de qualquer tecnologia, deverão obedecer aos princípios estabelecidos no 

artigo 221 e a responsabilidade exclusiva de brasileiros natos ou naturalizados na 

gestão, editoria e programação desses meios (Brasil, CF, 1988, art. 222,§ 3º). 

O artigo 223 regula o processo de outorga e renovação de concessão, 

permissão e autorização para prestação de serviços de radiodifusão no País e 

estabelece que esse processo deve observar o princípio da complementaridade dos 

sistemas privado, público e estatal de radiodifusão. O artigo determina que a não 

renovação de concessão ou permissão de radiodifusão só ocorrerá com a aprovação 

de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional em votação nominal e que o 

prazo para concessões ou permissões para emissoras de rádio é de dez anos e para 

emissoras de televisão de quinze anos (Brasil, CF, 1988, art. 223, § 2º e 5º). 

Por fim, o artigo 224 determina a criação do Conselho de Comunicação 

Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização do que foi disposto 

em relação à comunicação social no País (Brasil, CF, 1988, art. 224). O Conselho só 

foi formalmente instituído pela Lei Federal nº 8.389 em 30 de dezembro de 1991, que 

determinou suas composição com 13 membros, sendo 5 da sociedade civil e os 

demais representantes das categorias profissionais e das empresas de comunicação,. O 

mesmo só foi efetivamente instalado no ano de 2002, devido a acordos políticos em 

torno da Emenda Constitucional nº 36 que permitiu a participação de pessoas jurídicas 

e capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão. O Conselho teve 



 107 

atuação efetiva entre junho de 2002 e outubro de 2004, quando foi desativado, e só 

voltou a funcionar no ano de 2012 com a nomeação de novos conselheiros. No 

entanto, ainda hoje, sua atuação continua abaixo das expectativas e da importância de 

sua missão. 

 
3. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO SOBRE RADIODIFUSÃO SONS E IMAGENS 

NO BRASIL 
 

Pretende-se agora realizar uma análise histórica da legislação sobre 

radiodifusão no Brasil entre os anos de 1931 e 2014. A análise compreende leis e 

decretos promulgados pelo Estado brasileiro e tem o foco voltado para a identificação 

de critérios orientadores da programação e dos conteúdos produzidos pelas emissoras 

de televisão do Brasil, principalmente os critérios específicos para a radiodifusão 

educativa e cultural, e deixa de lado aspectos técnicos, administrativos ou jurídicos 

que não forem muito relevantes ou concernentes à definição dos conteúdos das 

emissoras de televisão. 

 
3.1. PRIMEIRAS LEGISLAÇÕES SOBRE RADIODIFUSÃO DE IMAGENS E 

SONS NO BRASIL 
 

A primeira legislação brasileira que citou a televisão foi o Decreto nº 20.047, 

de 27 de maio de 1931, assinado pelo então Chefe do Governo Provisório da 

República dos Estados Unidos do Brasil Getúlio Vargas (REBOUÇAS e MARTINS, 

2007, p. 3). A referida lei visou regular a execução dos chamados serviços de 

radiocomunicação no território nacional; dentre os quais os serviços de radiodifusão, 

inclusive o de radiotelevisão, que, desde então, foram considerados de interesse 

nacional e com finalidades exclusivamente educativas. Por esse decreto ficou 

estabelecido ainda que a regulação e exploração dos mesmos era uma prerrogativa 

exclusiva da União que poderia exercer essa última de maneira direta ou por meio de 

concessões, permissões ou autorizações à entidades públicas ou privadas, desde que 

observadas as finalidades educativas estabelecidas pelo então Ministério da Educação 

e Saúde Pública. (BRASIL, Decreto nº 20.047, de 27 de maio de 1931, 1931, Art. 12). 

No ano seguinte, em 01 de março de 1932, Vargas assinou o Decreto nº 

21.111 que regulamentou os dispositivos apresentados no decreto anterior. Esse novo 

decreto reafirmou o caráter exclusivamente educativo da radiodifusão; estabeleceu os 

procedimentos legais para a outorga de concessões ou permissões para exploração dos 
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serviços; e, como forma de financiar as empresas concessionárias, permitiu a 

veiculação de propaganda comercial (de produtos, serviços e marcas) em até 10 por 

cento da grade de programação das emissoras, por meio de inserções intercalada entre 

os blocos, ou entre os programas, de peças publicitárias com duração máxima de 

trinta segundos cada. (BRASIL, Decreto nº 21.111, de 01 de março de 1932, 1932, 

Art. 11, 16, 23 e 73). Dois anos depois, no entanto, em 11 de julho de 1934, Vargas 

promulgou o Decreto nº 24.655 que, entre outras coisas, estendeu o tempo permitido 

para propaganda comercial para 20 por cento do total de cada programa e o tempo 

máximo de inserção de cada anúncio para 60 segundo, sendo que em dias úteis entre 

as 7 e 16 horas o tempo máximo poderia estender-se para 75 segundo. (BRASIL, 

Decreto  nº  24.655,  de  11  de  julho  de  1934,  1934,  Art.  6º,  incisos  “a”  e “b”). 

Ao voltar ao poder, por meio do voto em 1951 e depois de ter instalado um 

regime ditatorial entre 1937 e 1945 (Estado Novo), Vargas publicou o Decreto nº 

29.783, de 19 de julho de 1951, que visou atualizar as normas para execução dos 

serviços de radiodifusão estabelecidas anteriormente diante dos avanços tecnológicos 

da época. O decreto, embora tenha reafirmado a finalidade educativa dos serviços de 

radiodifusão, abriu a possibilidade para que os mesmos tivessem também finalidade 

“cultural  ou  meramente  recreativa”  (Art.  2º)  e  reafirmou  a  possibilidade  de  exploração  

comercial dos mesmos. No entanto, esse decreto estabeleceu como prazo máximo 

para concessões de radiodifusão o período de 10 anos, sendo que as permissões 

deveriam ser revistas a cada 3 anos, podendo ser cassadas a qualquer tempo 

(BRASIL, Decreto nº 29.783, de 19 de julho de 1951, 1951, Art. 2º, 4º e 5º). Ocorre 

que esse decreto foi revogado logo após o suicídio de Vargas, em 1954, devido à forte 

pressão exercida pelos radiodifusores contra a medida. O governo Vargas promulgou 

ainda uma última e importante norma, o Decreto nº 31.835, de 21 de novembro de 

1952, que definiu as normas técnicas do padrão de televisão que seria adotado no 

Brasil, o mesmo modelo dos Estados Unidos, caracterizado pela frequência de 30 

quadros por segundo e pelo número de 525 linhas por campo. (BRASIL, Decreto nº 

31.835, de 21 de novembro de 1952, 1952, anexo, inciso 3). 

A decisão pelo padrão estadunidense de televisão não foi casual e fazia parte 

integrante do processo de implantação de um capitalismo dependente no país. Esse 

processo, iniciado com o rádio, buscava superar a vocação brasileira de mero 

exportador de matéria-prima e promover a instalação de um parque industrial 

nacional, a partir da importação de tecnologias sofisticadas de países industrializados,  
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principalmente dos Estados Unidos, e da instalação de filias de grandes indústrias 

estrangeiras que passaram a montar equipamentos eletroeletrônicos, a partir de 

componentes de alto valor agregado importados de suas matrizes, para serem 

vendidos no Brasil (BRADÃO, 2009, p. 5). E todo esse processo foi intensificado a 

partir dos anos de 1960, com a participação mais forte e decisiva do Estado brasileiro 

nas definições das políticas para as comunicações no país. Assim, em 1961, o 

presidente Jânio Quadros publicou quatro importantes legislações que demonstraram 

a crescente preocupação do Estado brasileiro com o setor das comunicações, em 

especial o da radiodifusão. 

O primeiro foi o Decreto nº 50.450, de 12 de abril de 1961, que criou cotas 

para a exibição de filmes nacionais nas emissoras de televisão, na proporção de uma 

película nacional para cada duas estrangeiras, e definiu novas determinações para a 

propaganda comercial na televisão (BRASIL, Decreto nº 50.450, de 12 de abril de 

1961, 1961, Art. 1º e Art. 9º ao 11º). O segundo foi o Decreto nº 50.666, de 30 de 

maio de 1961, que criou o Conselho Nacional de Telecomunicações – CNT, com a 

missão de formular um projeto de lei de um novo marco legal para o setor de 

telecomunicações no país, inclusive para a radiodifusão, e de delinear os troncos do 

Sistema Nacional de Telecomunicações e o Departamento Nacional de 

Telecomunicação – DENTEL, órgão executivo das ações propostas pelo CNT 

(BRASIL, Decreto nº 50.666, de 30 de maio de 1961, 1961, Art. 1º ao 3º). 

O terceiro foi o Decreto nº 50.840, de 23 de junho de 1961, que estabeleceu 

novamente o prazo máximo de concessão de radiodifusão para três anos e uma série 

de restrições quanto aos conteúdos veiculados pelo rádio e pela televisão, proibindo 

textos, expressões ou imagens que pudessem causar agitações sociais, incentivassem 

greves, subversões da ordem pública, desobediência civil ou militar ou que 

atentassem contra a moral e os bons costumes (BRASIL, Decreto nº 50.840, de 23 de 

junho de 1961, 1961, Art. 3º e 4º). O último foi o Decreto 51.134, de 3 de agosto de 

1961, que reestabeleceu a censura prévia dos conteúdos veiculados pelo rádio e 

televisão e ampliou as restrições de conteúdos exibidos pelos mesmos, proibindo a 

veiculação de expressões e cenas imorais, cruéis, sensacionalistas e preconceituosas, 

bem como a proibição de exibição de cenas de atores com trajes de banho ou peças 

íntimas, mesmo em propagandas comerciais (BRASIL, Decreto nº 51.134, de 3 de 

agosto de 1961, 1961, Art. 1º, 2º e 4º). 
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3.2. CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES, A INFLUÊNCIA 
DO PODER ECONÔMICO E O CONTROLE POLÍTICO SOBRE A 
RADIODIFUSÃO NO BRASIL 
 
Com a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, o ambiente 

político no país se deteriorou muito, uma vez que o vice-presidente, João Goulart, não 

era do mesmo grupo político que apoiou Quadros, a UDN, e sim do grupo político de 

Vargas, o PTB, de oposição. Goulart, portanto, teve dificuldades em assumir 

plenamente a Presidência da República e só conseguiu isso após intensa negociação 

entre políticos e militares que culminou na implantação de um regime parlamentarista 

no Brasil, que durou poucos meses, e da realização de um plebiscito que restaurou o 

presidencialismo (BRADÃO, 2009, p. 13). E foi justamente nesse contexto de 

instabilidade institucional e fragilidade governamental que chegou ao Congresso 

Nacional o projeto do Código Brasileiro de Telecomunicações – CBT, uma legislação 

forjada para atender, segundo Brandão (2009), os interesses de três segmentos 

distintos da sociedade na época: os empresários de radiodifusão, a classe política e os 

engenheiros militares responsáveis pelos aspectos tecnológicos da lei. Essa conjunção 

de interesses teve força suficiente para derrubar, numa só noite, 52 vetos presidenciais 

ao projeto (BRADÃO, 2009, p. 11). 

Assim, em 27 de agosto de 1962, foi instituído o CBT com a promulgação da 

Lei nº 4.117 que, em suma, confirmou como de competência privativa da União a 

regulação e a exploração dos serviços de telecomunicações e de radiodifusão, sendo 

que a exploração poderia ser realizada de maneira direta ou por meio de concessões, 

permissões ou autorizações (Art. 10º e 32º). Redefiniu as funções do Departamento 

Nacional de Telecomunicações – DENTEL (Art. 25) e a composição e as atribuições 

do Conselho Nacional de Telecomunicações – CONTEL, que passou a contar com 

quatro ministros militares, sendo de competência do mesmo a elaboração do Plano 

Nacional de Telecomunicações, a outorga e renovação de permissões e autorizações 

de serviços de radiodifusão locais e o juízo sobre a outorga ou renovação de 

concessões e autorizações (Art. 15 e 29). Autorizou a criação da Empresa Brasileira 

de Telecomunicações - EMBRATEL, empresa pública responsável pela exploração 

dos serviços de longa distância dentro e fora do país (Art. 42). E criou o Fundo 

Nacional de Telecomunicação para financiar a nova empresa pública (BRASIL, Lei nº 

4.117, de 27 de agosto de 1962, 1962, Art. 51). 
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No que concerne especificamente à radiodifusão, O CBT definiu que os 

serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de 

radiodifusão deveriam ser submetidos às finalidades educativas e culturais inerentes à 

radiodifusão, não importando a natureza da concessionária, se empresa pública ou 

privada. Readequou ainda as normas e os procedimentos para a concessão de canais 

de radiodifusão para entidades privadas. E estabeleceu que as empresas de 

radiodifusão deveriam destinar um mínimo de cinco por cento do total de suas grades 

de programação à transmissão de serviços noticiosos, bem como atender as 

necessidades de transmissão da propaganda eleitoral gratuita (BRASIL, Lei nº 4.117, 

de 27 de agosto de 1962, 1962, Art. 34 e 38 ao 41). A lei estabeleceu também o 

direito de resposta e a reparação por dano moral (Art. 81, 90). Além de infrações e 

penalidades  para  os  casos  de  abuso  da  liberdade  de  radiodifusão,  dentre  os  quais:  “(e)  

promover  campanha  discriminatória  de  classe,   cor,   raça  ou   religião”;;  “(h)  ofender   a  

moral familiar, pública, ou os bons costumes”;;   e   “(j)   veicular   notícias   falsas,   com  

perigo  para  a  ordem  pública,  econômica  e  social”   (BRASIL,  Lei  nº  4.117,  de  27  de  

agosto de 1962, 1962, Art. 52 e 53). 

No ano seguinte, ainda sob o governo de João Goulart, foram publicadas 

outras duas normas que regulamentaram o CBT. O Decreto nº 52.026, de 20 de maio 

de 1963, conhecido com Regulamento Geral do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, que especificou as funções e características do CONTEL, do 

DENTEL, da EMBRATEL e do Fundo Nacional de Telecomunicações. E o Decreto 

nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que instituiu o Regulamento dos Serviços de 

Radiodifusão – RSR. Esse regulamento redefiniu os procedimentos legais para a 

concessão dos serviços radiodifusão e estabeleceu critérios qualitativos para exame 

das propostas das entidades interessadas na exploração dos serviços de radiodifusão, 

dentre os quais: o maior tempo de programação ao vivo, maior tempo de programação 

dedicada a educação e a instrução e o maior tempo dedicado ao serviço noticioso 

(BRASIL, Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 1963, Art. 10 ao16). 

Após o Golpe de Estado Civil-Militar, de 31 de março de 1964, foi 

intensificada a utilização da radiodifusão televisiva como um instrumento político e 

econômico estratégico, tanto para a consolidação do novo regime quanto para o êxito 

do modelo capitalista associado no país (LEAL FILHO, 1988, p.31). Por isso, os 

sucessivos governos militares investiram vultosos recursos na importação de 

sofisticadas tecnologias de telecomunicações e na construção de um complexo 
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sistema de transmissão centralizado que foi usufruído, e em grande parte apropriado, 

pelas empresas privadas concessionárias dos serviços de televisão alinhadas do 

regime2 (LEAL FILHO, 1988, p. 39).  

O controle desse processo foi exercido pelo regime por meio de decretos e 

leis que impuseram uma maior presença do Estado no setor da radiodifusão e o 

controle dos conteúdos produzidos e veiculados pelas emissoras. Um exemplo disso 

foi o Decreto nº 59.396, de 14 de outubro de 1966, que instituiu o Fundo de 

Financiamento  da  Televisão  Educativa,  “destinado  a  prover  recursos  para  financiar  a  

instalação   e   manutenção   de   um   sistema   público   de   televisão   educativa”   e   do   qual  

poderiam se beneficiar entidades públicas ou privadas interessadas em instalarem 

emissoras de televisão educativa no país (Decreto nº 59.396, de 14 de outubro de 

1966, Art. 1º e 7º). Medida que, no entanto, não saiu do papel. Mas essa foi a primeira 

vez que se tratou, especificamente, de um sistema público de televisão educativa na 

legislação brasileira. 

Outro exemplo foi a Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que buscou 

regular a liberdade de manifestação do pensamento e da informação, mas que, na 

verdade, veio para endurecer, e muito, as sanções e restrições já estabelecidas no CBT 

e no RSR para os casos de abuso da liberdade de radiodifusão, transformando-os em 

crimes passíveis de detenção, dependendo do caso, de 3 meses a 10 anos, além de 

multas (BRASIL. Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, Art. 12 a 27). Essa mesma 

lei também definiu as responsabilidades penais e civis dos agentes da mídia 

envolvidos em processos de abusos da liberdade do pensamento e informação 

(BRASIL. Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, Art. 37 a 39 e 49 a 57). 

Ainda em 1967, o presidente militar Castelo Branco publicou dois decretos 

que implementaram importantes alterações no CBT. O Decreto-Lei nº 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, que criou o Ministério das Comunicações e incorporou a este o 

CONTEL, o DENTEL, a Empresa de Correios e Telégrafos – ECT e a EMBRATEL 

(BRASIL, Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Art. 199, inciso III). E o 

Decreto-Lei nº 236, em 28 de fevereiro de 1967, que, segundo BOLAÑO (2007), 

                                                        
2 Em especial a Rede Globo que contou com a conivência do regime para burlar o artigo 160 da Constituição 
Federal (1946) da época, que proibia propriedade de empresas jornalísticas ou de radiodifusão por parte de 
estrangeiros  e  estabelecia  a  exclusividade  da  “orientação  intelectual  e  administrativa”  à  brasileiros  natos,  quando  
do acordo firmado com o grupo de mídia estadunidense Time-Life que possibilitou o investimentos de vultosos 
recursos e a transferência de know-how e tecnologias para emissora que, muito graças a isso, logo se tornou a líder 
de audiência no país e, em troca, apoiou editorialmente o regime até o seu desfecho (LEAL FILHO, 1988, p. 34). 
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além de tornar o modelo mais autoritário e centralizador, impondo, 
por exemplo, penalidades mais severas, cria restrições à propriedade 
de emissoras de rádio e televisão, limitando em 10 o número de 
emissoras que cada entidade poderia controlar em todo o território 
nacional, sendo 5 em VHF e 2 por Estado da Federação, e 
eliminando qualquer possibilidade de participação de estrangeiros 
na propriedade ou na direção de empresas de comunicação no país. 
(BOLAÑO, 2007, p.13)3 
 

Esse decreto também criou a modalidade de televisão educativa de caráter 

não comercial, destinada à divulgação de aulas, palestras e debates, com expressa 

proibição de veiculação de propagandas ou patrocínios, podendo ser explorada 

somente pela união, estados, municípios, universidades e fundações, e não havendo 

necessidade de processo licitatório para a concessão da mesma (BRASIL, Decreto-Lei 

nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, Art. 13 e 14). O decreto definiu ainda a 

obrigatoriedade de transmissão de cinco horas semanais de programas educacionais, 

sendo que estes deveriam ser apresentados no horário compreendido entre as sete e as 

dezessetes horas do dia, pelas emissoras comerciais (BRASIL, Decreto-Lei nº 236, de 

28 de fevereiro de 1967, Art. 16). 

O ano de 1972 foi bastante relevante para as políticas de comunicações no 

país. Neste ano o presidente militar Emílio Médici promulgou o Decreto nº 70.568, 

em 18 de maio de 1972, que transformou o CONTEL em Conselho Nacional de 

Comunicações – CNC (BRASIL, Decreto nº 70.568, de 18 de maio de 1972, Art. 4º). 

E ainda assinou a Lei nº 5.792, de 11 de julho de 1972, que instituiu o Plano Nacional 

de Telecomunicações, bem como criou a sociedade de economia mista 

Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS, que ficou responsável pela 

implantação do Plano e pela constituição de um sistema de telecomunicações com a 

participação de empresas públicas estaduais. E transformou a EMBRATEL em 

subsidiária da TELEBRÁS (BRASIL, Lei nº 5.792, de 11 de julho de 1972, Art. 3º e 

11º). 

Além dessas legislações mais gerais sobre telecomunicações e radiodifusão, 

foram publicadas também outras normas, mais específicas, que trataram da 

radiodifusão estatal no âmbito do Governo Federal, como a Lei nº 6.301, de 15 de 

dezembro de 1975, assinada pelo então presidente militar Ernesto Geisel, que instituiu 

                                                        
3 Entretanto, todo o rigor da lei contra a participação do capital estrangeiro na radiodifusão, apontado por Bolaño, 
continha uma brecha estratégica de assistência técnica por tempo não superior a seis meses que foi muito bem 
utilizado pela Rede Globo em seu acordo de cooperação tecnológica com o grupo Time/Life. Vide: (BRASIL, 
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, Art. 7º, § único). 
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a política de exploração dos serviços oficiais de radiodifusão do Poder Executivo e 

criou a Empresa Brasileira de Radiodifusão – RADIOBRÁS, empresa pública 

responsável pelos serviços de radiodifusão administrados diretamente pelo Governo 

Federal. Com essa lei as universidades públicas ficaram proibidas de receber 

concessão de radiodifusão, que passou a ser exclusivo da RADIOBRÁS, e mesmo as 

que já tinham sido concedidas acabaram ficando na clandestinidade porque não 

podiam mais obter renovação da concessão. A norma estabeleceu também como 

objetivos da RADIOBRÁS, entre outras coisas, a implantação, operação e exploração 

dos serviços de radiodifusão do Governo Federal; a difusão e produção de 

programação educativa, informativa e recreativa própria; e a prestação de serviços 

especializados no setor de radiodifusão (BRASIL, Lei nº 6.301, de 15 de dezembro de 

1975, Art. 1º). O governo Geisel regulamentou ainda a formação de redes televisivas 

por todo o território nacional por meio do Decreto nº 81.600, de 25 de abril de 1978, 

que instituiu o Regulamento dos Serviços Especiais de Repetição e de Retransmissão 

de Televisão (BRASIL, Decreto nº 81.600, de 25 de abril de 1978, Art. 1º). 

Em 23 de maio de 1979, durante o governo de João Batista Figueiredo, foi 

promulgada a Lei nº 6.650 que objetivou, uma vez mais, normatizar a comunicação de 

Governo Federal. A lei instituiu a Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República, vinculou a RADIOBRÁS à recém-criada secretaria e criou uma nova 

empresa pública, a Empresa Brasileira de Notícias - EBN, cuja finalidade era a de 

divulgar os atos e ações do Governo Federal e do presidente da República, por meio 

das mídias impressa, radiofônica e televisiva (BRASIL, Lei nº 6.650, de 23 de maio 

de 1979, Art. 1º ao 6º). Em 22 de junho de 1988, o então presidente José Sarney 

assinou o Decreto nº 96.212 que incorporou as atribuições da EBN à RADIOBRÁS e 

alterou a denominação desta última para Empresa Brasileira de Comunicação S.A. – 

RADIOBRÁS (BRASIL, Lei nº 96.212, de 22 de junho de 1988, Art. 1º). 

Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão – RSR sofreu 

contínuas alterações ao longo do tempo, sendo que, para os objetivos da presente 

análise, as mais relevantes foram promovidas pelo Decreto nº 88.067 de 26 de janeiro 

de 1983, assinado pelo então presidente João Batista Figueiredo, que alterou e 

estabeleceu novos preceitos e obrigações para as concessionárias de serviços de 

radiodifusão,  dentre  estas:  o  de  “manter  um  elevado  sentido  moral  e  cívico”  em  toda  a  

programação;;  o  de  não  transmitir  conteúdos  que  atentem  “contra  a  moral  familiar e os 

bons  costumes”,  que  “atentem  contra  o  sentimento  púbico”  e  que,  de  alguma  maneira,  
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redundem em constrangimento para pessoas, mesmo com cunho jornalístico. Além 

disso, o decreto possibilitou a ampliação para vinte e cinco por cento do tempo total 

da grade das emissoras comerciais o período que poderia ser destinado à veiculação 

de publicidade e propaganda (BRASIL, Decreto nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983, 

Art. 1º). 

 
3.3. REDEMOCRATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SOBRE 

RADIODIFUSÃO NO BRASIL 
 

Em 06 de janeiro de 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso 

sancionou a Lei Nº 8.977 que regulamentou os serviços de TV a cabo e que provocou 

importantes mudanças no panorama da radiodifusão televisiva do País, uma vez que 

possibilitou, ainda que para uma pequena parcela da população, novas e maiores 

opções de programação para além das oferecidas pelas emissoras de sinal aberto. 

Mesmo considerando que a maioria dos canais e programações oferecidas pelas 

operadoras de TV a Cabo é proveniente dos Estados Unidos ou são controlados por 

um mesmo grupo de mídia, no caso, as Organizações Globo, ainda assim, a lei trouxe 

alguns pequenos avanços, tais como: a reserva de um canal para as transmissões das 

sessões das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores de cada localidade 

de outorga do serviço; a reserva de um canal para a Câmara dos Deputados e outro 

para o Senado Federal, destinados, especialmente, às transmissões das sessões 

plenárias de cada uma das casas legislativas; um canal reservado para o 

compartilhamento das universidades existentes na localidade de outorga; um canal 

destinado à livre utilização por parte de entidades sem fins lucrativos da localidade de 

outorga; um canal educativo-cultural reservado aos órgãos municipais, estaduais e 

federais que tratam de educação e cultural; e, mais tarde, um canal reservado ao 

Supremo Tribunal Federal para a divulgação dos atos e serviços prestados pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Além da obrigatoriedade de distribuição da programação integral 

das emissoras de radiodifusão de sons e imagens legalmente existentes na localidade 

de outorga do serviço (BRASIL, Lei nº 8.977, de 06 de janeiro de 1995, Art. 23º). 

Dois anos depois, 14 de abril de 1997, foi promulgado o Decreto nº 2.206 

que regulamentou os Serviços de TV a Cabo e detalhou procedimentos para a 

concessão dos serviços, assim como os parâmetros obrigatórios para a prestação do 

mesmo por parte das operadoras concessionárias. A regulamentação estabeleceu que 

os serviços de TV a Cabo no Brasil devem ser “destinado   a   promover   a   cultura  
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universal e nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o 

entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento social e econômico do 

país”  (BRASIL,  Decreto  nº  2.206,  de  14  de  abril  de  1997,  Art.  3º).  E  estipulou ainda 

como critérios para o julgamento das propostas das empresas interessadas na 

exploração dos serviços, dentre outros, os quesitos de: 
II - tempo mínimo destinado à programação regional voltada para 
os interesses da população da área a ser servida: percentagem 
mínima tomada em relação ao tempo total de programação nos 
canais de livre programação da operadora – máximo de vinte 
pontos; 
III - número de canais destinados à programação de caráter 
educativo/cultural, além do mínimo estabelecido na Lei nº 8.977/95, 
nos canais de livre programação da operadora – máximo de dez 
pontos; 
IV - percentagem do número de estabelecimentos da comunidade 
local tais como universidades, escolas, bibliotecas, museus, 
hospitais e postos de saúde, aos quais será oferecido o serviço 
básico com isenção de pagamento do valor de adesão e da 
assinatura básica – máximo de vinte pontos. (BRASIL, Decreto nº 
2.206, de 14 de abril de 1997, Art. 31º). 
 

Anos mais tarde, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, foram 

promovidas novas alterações nos procedimentos licitatórios para concessão de 

outorga de radiodifusão, bem como nos parâmetros de classificação das propostas 

interessadas na exploração dos serviços, por meio do Decreto nº 2.108 de 24 de 

dezembro de 1996. Chama a atenção que para as frequências de radiodifusão sonora e 

televisivas classificadas como Grupo C, aquelas que permitem maior potência de 

irradiação e, portanto, maior alcance geográfico, a lei determina a predominância do 

valor oferecido pela outorga em detrimento dos critérios qualitativos estabelecidos 

para a programação, ou seja, ganha quem pagar mais pela concessão, apesar da 

característica educativa e cultural inerente à radiodifusão (BRASIL, Decreto nº 2.108, 

de 24 de dezembro de 1996, Art. 1º). 

Mais tarde, em 08 de fevereiro de 1999, o governo Fernando Henrique 

Cardoso publicou o Decreto nº 2.958 que aprovou e consolidou o Estatuto da 

RADIOBRÁS, ressaltando definitivamente o caráter governamental da comunicação 

praticada pela empresa, ao subordiná-la à supervisão direta da Secretaria de Estado de 

Comunicação Social do Governo Federal, reafirmando como objetivos da empresa, 

dentre outros, a divulgação das realizações do Governo Federal, em todas as suas 

áreas, no Brasil e no exterior; a produção e a distribuição de conteúdos sobre atos e 
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fatos da Administração Pública Federal; e a distribuição de publicidade legal 

(BRASIL, Decreto nº 2.958, de 08 de fevereiro de 1999, Art. 5º). 

Recentemente, em 21 de março de 2005, o Decreto nº 5.396, sancionado pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possibilitou às entidades concessionárias de 

rádio e televisão educativa o recebimento de recursos e a veiculação de publicidade 

institucional de instituições públicas ou privadas por meio de apoio cultural ou 

patrocínios à programas, eventos, projetos ou à programação como um todo das 

emissoras (BRASIL, Decreto nº 5.396, de 21 de março de 2005, Art. 1º ao 7º). Isso 

representou, por um lado, uma forma de financiamento dessas emissoras, mas, por 

outro lado, as aproximou da atuação das emissoras comerciais, uma vez que passaram 

a buscar empresas e entidades interessadas em apoiar ou patrocinar suas ações em 

troca da veiculação de publicidade institucional de suas marcas, produtos e serviços. 

Mais recentemente, no governo de Dilma Rousseff, o Decreto nº 7.670, de 16 

de janeiro de 2012, promoveu novamente alterações nos critérios de classificação das 

propostas de entidades interessadas na exploração dos serviços de radiodifusão, 

estabelecendo parâmetros máximos de pontuação para os julgamentos das propostas, 

tais como: 
a) tempo destinado a programas educativos – máximo vinte 
pontos; 
b) tempo destinado a serviço jornalístico e noticioso – máximo 
vinte pontos; 
c) tempo destinado a programas culturais, artísticos, educativos 
e jornalísticos a serem produzidos no município de outorga – 
máximo trinta pontos; 
d) tempo destinado a programas culturais, artísticos, educativos 
e jornalísticos a serem produzidos por entidade que não tenha 
qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas ou 
entidades executoras de serviços de radiodifusão – máximo trinta 
pontos. (BRASIL, Decreto nº 7.670, de 16 de janeiro de 2012, Art. 
1º). 

 
3.4. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA NO 

BRASIL 
 

A alteração mais significativa na legislação sobre radiodifusão no Brasil foi 

introduzida pela Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, promulgada no segundo 

mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei estabeleceu parâmetros 

específicos para os serviços de radiodifusão pública explorados pela União e/ou pelos 

seus órgãos de administração indireta que visavam diferenciar a comunicação estatal e 

governamental da comunicação pública, enquanto modalidade específica voltada para 
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o interesse público como ressaltou Elizabeth BRANDÃO (2012). A legislação 

também criou a Empresa Brasil de Comunicação – EBC, uma nova empresa pública 

de comunicação que incorporou o patrimônio e as atribuições da RADIOBRÁS, mas 

com a finalidade, dentre outras coisas, de criar uma emissora pública de televisão de 

âmbito nacional, a TV BRASIL, e constituir uma rede nacional de emissoras de rádio 

e televisão de caráter público, a Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP, por 

meio de convênios com entidades públicas e privadas detentoras de concessões de 

radiodifusão de todos os estados da federação que se comprometerem com os 

princípios e objetivos estabelecidos para a radiodifusão pública pela lei, que são: 

Art. 2º - A prestação de serviços de radiodifusão pública por órgãos 
do Poder Executivo ou mediante outorga a entidades de sua 
administração indireta deverá observar os seguintes princípios: 
I - a complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal; 
II - a promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de 
fontes de produção e distribuição do conteúdo; 
III - produção e programação com finalidades educativas, culturais, 
científicas e informativas; 
IV - promoção da cultura nacional, estímulo à produção regional e à 
produção independente; 
V - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família; 
VI - não discriminação religiosa, político partidária, filosófica, 
étnica, de gênero ou de opção sexual; 
VII - observância de preceitos éticos no exercício das atividades de 
radiodifusão; 
VIII - autonomia em relação ao Governo Federal para definir 
produção, programação e distribuição de conteúdo no sistema 
público de radiodifusão; e 
IX - participação da sociedade civil no controle da aplicação dos 
princípios do sistema público de radiodifusão, respeitando-se a 
pluralidade da sociedade brasileira. 
Art. 3º - Constituem objetivos dos serviços de radiodifusão pública 
explorados pelo Poder Executivo ou mediante outorga a entidades 
de sua administração indireta: 
I - oferecer mecanismos para debate público acerca de temas de 
relevância nacional e internacional; 
II - desenvolver a consciência crítica do cidadão, mediante 
programação educativa, artística, cultural, informativa, científica e 
promotora de cidadania; 
III - fomentar a construção da cidadania, a consolidação da 
democracia e a participação na sociedade, garantindo o direito à 
informação, à livre expressão do pensamento, à criação e à 
comunicação; 
IV - cooperar com os processos educacionais e de formação do 
cidadão; 
V - apoiar processos de inclusão social e socialização da produção 
de conhecimento garantindo espaços para exibição de produções 
regionais e independentes; 
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VI - buscar excelência em conteúdo e linguagens e desenvolver 
formatos criativos e inovadores, constituindo-se em centro de 
inovação e formação de talentos; 
VII - direcionar sua produção e programação pelas finalidades 
educativas, artísticas, culturais, informativas, científicas e 
promotoras da cidadania, sem com isso retirar seu caráter 
competitivo na busca do interesse do maior número de ouvintes ou 
telespectadores; 
VIII - promover parcerias e fomentar a produção audiovisual 
nacional, contribuindo para a expansão de sua produção e difusão; e 
IX - estimular a produção e garantir a veiculação, inclusive na rede 
mundial de computadores, de conteúdos interativos, especialmente 
aqueles voltados para a universalização da prestação de serviços 
públicos. 
Parágrafo único – É vedada qualquer forma de proselitismo na 
programação. (BRASIL, Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, Art. 
2º e 3º). 
 

A legislação estabeleceu ainda que as emissoras da EBC ou à ela 

conveniadas devem possuir em suas grades de programação um mínimo de dez por 

cento de conteúdo regional e de cinco por cento de conteúdo independente, devendo 

estes serem veiculados entre as seis e as vinte e quatro horas do dia (BRASIL, Lei nº 

11.652, de 07 de abril de 2008, Art. 8º). E com o objetivo de garantir um controle 

social sobre as atividades da EBC e o respeito aos princípios e objetivos da 

radiodifusão pública estabelecidos pela lei, a mesma institui no organograma da 

empresa um Conselho Curador com poderes para deliberar sobre a linha editorial dos 

programas e da programação das emissoras da EBC e, por maioria absoluta, declarar 

voto de desconfiança dos membros da Diretoria Executiva da empresa, casos os 

princípios e objetivos da lei não estejam sendo observados (BRASIL, Lei nº 11.652, 

de 07 de abril de 2008, Art. 17). Segundo a legislação, o Conselho Curador da EBC é 

composto por vinte e dois membros, sendo quatro representantes do Poder Executivo, 

um representante do Poder Legislativo, um representante dos funcionários da EBC e 

quinze membros da sociedade civil indicados por entidades constituídas como pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvam trabalhos voltados 

para:   “à   promoção   da   ética,   da   paz,   da   cidadania,   dos   direitos   humanos   ou da 

democracia; à educação ou à pesquisa; à promoção da cultura ou das artes; à defesa 

do patrimônio histórico ou artístico; à defesa, preservação ou conservação do meio 

ambiente;;  à  representação  sindical,  classista  e  profissional”  (BRASIL,  Lei  nº  11.652, 

de 07 de abril de 2008, Art. 15 e Art. 17, parágrafo 2º). Para cumprir essa missão, a lei 

estabelece que a EBC será financiada, principalmente, por fontes de recursos 

advindos do orçamento geral da União, bem como de:  prestações de serviços de 
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radiodifusão à entidades púbicas e privadas, distribuição de publicidade legal; 

doações; apoios culturais por meio de patrocínios à programas, eventos e projetos; 

publicidades institucional de entidades públicas e privadas, sendo, no entanto, vedada 

a veiculação de anúncios de produtos e serviços e com o tempo de veiculação 

limitado à quinze por cento do total da programação; entre outras fontes estabelecidas 

pela lei (BRASIL, Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, Art. 11). 

 
4. DIREITOS HUMANOS COMO POLÍTICA DE ESTADO E O PAPEL DOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

Cabe agora uma análise de como as políticas de Estado voltadas para a 

promoção dos direitos humanos no Brasil abordaram as questões relativas aos meios 

de comunicação e fizeram recomendações para a atuação dos mesmos em prol da 

defesa e promoção da dignidade humana. 

 
4.1. PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS I – PNDH I 

 
O Programa Nacional de Direitos Humanos I – PNDH I foi elaborado pelo 

Ministério da Justiça do Brasil e foi adotado como política pública pelo Estado 

brasileiro a partir do Decreto nº 1.904 de 13 de maio de 1996. O documento segue as 

recomendações estabelecidas pela Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

realizada pela Organização das Nações Unidas – ONU em Viena na Áustria, e 

consagradas na Declaração e Programa de Ação de Viena de 25 de junho de 1993. O 

mesmo procurou estabelecer uma série ações cuja ênfase principal voltava-se para 

consolidação dos direitos civis no Brasil, seguindo as determinações constantes do 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos promulgado pela ONU no ano de 

1966 e adotado pelo Brasil em 6 de julho de 1992 por meio do Decreto nº 592 

(BRASIL, 2010, p. 188-9). 

O PNDH I apresentou um total de 288 propostas de ações de curto, médio e 

longo prazo, distribuídas em 20 áreas de promoção e proteção dos direitos civis no 

País, a saber: Políticas Públicas para a Proteção e Promoção dos Direitos Humanos no 

Brasil; Proteção do Direito à Vida; Luta Contra a Impunidade; Proteção do Direito à 

Liberdade; Trabalho Forçado; Penas Privativas de Liberdade; Proteção do Direito a 

Tratamento Igualitário perante a Lei; Crianças e Adolescentes; Mulheres; População 

Negra; Sociedades Indígenas; Estrangeiros, Refugiados e Migrantes Brasileiros; 

Terceira Idade; Pessoas portadoras de Deficiência; Educação e Cidadania; 
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Conscientização e Mobilização pelos Direitos Humanos; Ações Internacionais para a 

Proteção e Promoção dos Direitos Humanos; Implementação e Divulgação de Atos 

Internacionais; Apoio a Organizações e Operações de Defesa dos Direitos Humanos; 

Implementação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos. E, 

dentre as medidas propostas, constavam ações relacionadas ao respeito e proteção dos 

direitos humanos pelos meios de comunicação no Brasil (BRASIL, 2010, p. 190 - 

202). 

No curto prazo, o PNDH I estabeleceu como metas diretamente ligadas à 

mídia. Tais como o debate sobre liberdade de expressão e classificação indicativa de 

conteúdos veiculados com todos os atores envolvidos com os temas a fim de 

estabelecer ações voltadas para o interesse público (BRASIL, 2010, p. 192, proposta 

52). A atualização da legislação que trata da classificação indicativa de programas 

radiofônicos e televisivos às necessidades atuais (BRASIL, 2010, p. 192, proposta 

53). O dialogo com os setores da mídia responsáveis pela produção e distribuição de 

conteúdos sobre a importância do cumprimento da legislação em vigor que trata dos 

direitos humanos e da comunicação social no País, visando a colaboração dos mesmos 

nesse processo (BRASIL, 2010, p. 192, proposta 54). A implantação de um 

Departamento de Classificação Indicativa no âmbito do Ministério da Justiça com 

capacidade operacional efetiva (BRASIL, 2010, p. 192, proposta 55). E a promoção 

do debate sobre o papel da mídia no combate à exploração sexual infanto-juvenil no 

Brasil (BRASIL, 2010, p. 195, proposta 110). No médio prazo, o plano estabeleceu 

como metas: a criação de um sistema avaliação permanente de classificação indicativa 

por faixa etária (BRASIL, 2010, p. 192, proposta 56). E o mapeamento de programas 

radiofônicos e televisivos que promovessem o crime, a violência, a tortura, as 

discriminações, ao racismo, a ação de grupos de extermínio ou paramilitares e a pena 

de morte com o objetivo de identificar e punir os responsáveis pelas produções e 

veiculações na forma da lei (BRASIL, 2010, p. 192, propostas 57). 

Além dessas medidas diretamente ligadas à mídia, o PNDH I propôs ainda 

outras ações envolvendo os meios de comunicação como instrumentos de promoção e 

conscientização sobre os direitos humanos no País. Nesse sentido, estabeleceu como 

meta o incentivo e o desenvolvimento de uma série de campanhas de informação, 

divulgação, esclarecimento e sensibilização da população brasileira sobre: os 

comportamentos que contribuem ou dificultem a transmissão da HIV/AIDS 

(BRASIL, 2010, p. 194, proposta 86); os povos indígenas, suas culturas e direitos, a 
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fim eliminar o preconceito, a discriminação e a violência contra eles (BRASIL, 2010, 

p.   197,   proposta   159);;   “o   valor   da   vida   humana   e   a   importância   do   respeito   aos  

direitos humanos”   (BRASIL,   2010,   p.   199,   proposta   185);;   os   “candidatos   a   cargos  

públicos e lideranças da sociedade civil comprometidos com a proteção e promoção 

dos   direitos   humanos”   (BRASIL,   2010,   p.   200,   proposta   195);;   as   “principais  

declarações e convenções internacionais para proteção e promoção de direitos 

humanos”   que   o  Brasil   é   signatário   (BRASIL,   2010,   p.   200   e   201,   proposta   202   e  

213); e a importância dos direitos humanos e do próprio PNDH (BRASIL, 2010, p. 

201, proposta 224). 

 
4.2. PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS II 

 
Seis anos depois, o Programa Nacional de Direitos Humanos foi revisado e 

teve seu escopo ampliado com a incorporação de planos de ações anuais voltados para 

a consolidação de direitos econômicos, sociais e culturais, além dos direitos civis que 

já constavam da primeira versão, conforme as recomendações estabelecidas no Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais promulgado pela ONU 

no ano de 1966 e adotado pelo Brasil em 6 de julho de 1992 por meio do Decreto nº 

591. Com isso, buscou atender aos princípios da universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos retificados pela Convenção de Viena de 1993 

(BRASIL, 2010, p. 203-4). 

O PNDH II foi promulgado em 13 de maio de 2002 por meio do Decreto nº 

4.229 e apresentou um total de 518 propostas de ações distribuídas em 28 áreas 

ligadas aos direitos civis e aos direitos econômicos, sociais e culturais, a saber: 

Garantia do Direito à Vida; Garantia do Direito à Justiça; Garantia do Direito à 

Liberdade, Opinião e Expressão; Crença e Culto; Garantia do Direito à Igualdade; 

Crianças e Adolescentes; Mulheres; Afrodescendentes; Povos Indígenas; Gays, 

Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais – GLTTB; Estrangeiros, Refugiados e 

Migrantes; Ciganos; Pessoas Portadoras de Deficiência; Idosos; Garantia do Direito à 

Educação; Garantia do Direito à Saúde, à Previdência e à Assistência Social; Saúde 

Mental; Dependência Química; HIV/AIDS; Garantia do Direito ao Trabalho; Acesso 

a Terra; Garantia à Moradia; Garantia do Direito a um Meio Ambiente saudável; 

Garantia do Direito à Alimentação; Garantia do Direito à Cultura e ao Lazer; 

Educação, Conscientização e Mobilização; Inserção nos Sistemas Internacionais de 

Proteção; e Implementação e Monitoramento (BRASIL, 2010, p. 205 - 226). 
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Na segunda versão do programa, a preocupação quanto ao papel da mídia na 

promoção, defesa e garantia dos direitos humanos no País ganhou maior destaque, 

pois, além das propostas de ações já estabelecidas pelo PNDH I, o programa 

apresentou inovações. Como a indicação clara de apoio à criação do Conselho de 

Comunicação Social no âmbito do Congresso Nacional como forma de exercer um 

controle democrático sobre a radiodifusão, regular a atuação dos meios de 

comunicação e impedir abusos contra os direitos humanos na mídia (BRASIL, 2010, 

p. 209, propostas 101). A proposta de fiscalizar e punir veiculações de conteúdos que 

atentem contra direitos humanos pelas empresas de radiodifusão e telecomunicações 

(BRASIL, 2010, p. 209, propostas 102). A proibição de veiculações de conteúdos 

neonazistas, racistas e/ou xenofóbicos que promovam a violência contra minorias 

étnicas ou sociais ou que estigmatizem qualquer religião ou valores espirituais e 

culturais de qualquer povo (BRASIL, 2010, p. 209 e 210, propostas 103 e 112). A 

proposta de criação de uma legislação específica para a internet com vista a combater 

o uso da rede para práticas de violação aos direitos humanos (BRASIL, 2010, p. 209 e 

210, propostas 104). 

A busca da garantia da imparcialidade, do contraditório e do direito de 

respostas nos programas dos veículos de comunicação, bem como a garantia do 

direito do cidadão de informar e ser informado (BRASIL, 2010, p. 209 e 210, 

propostas 105). O incentivo às rádios e televisões comunitárias que garantam a 

participação de minorias sociais como forma de democratizar a produção de 

informações no país (BRASIL, 2010, p. 209 e 210, propostas 106). A proibição de 

utilização de qualquer tipo de recursos públicos em eventos e programas que atentem 

contra os direitos humanos (BRASIL, 2010, p. 209 e 210, propostas 107). O apoio às 

iniciativas de valorização simbólica e promoção cultural dos povos indígenas, 

afrodescendentes e outros grupos historicamente discriminados nos meios de 

comunicação (BRASIL, 2010, p. 209, propostas 108). E o incentivo ao diálogo com 

os profissionais e entidades representativas da mídia com o objetivo de conscientizar 

os mesmos para a necessidade de que os conteúdos produzidos e veiculados devem 

contribuir para a diminuição do estigma e preconceito contra qualquer membro da 

sociedade brasileira, especialmente os negros, as mulheres, as crianças, os idosos, os 

deficientes, as etnias indígenas e a população GLTTB (BRASIL, 2010, p. 214 e 215, 

propostas 205 e 249). 
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Do mesmo modo que seu antecessor, o PNDH II propôs a participação e a 

utilização dos meios de comunicação na difusão de campanhas de informação, 

divulgação, conscientização, valorização, esclarecimento e sensibilização da 

sociedade brasileira sobre questões ligadas à defesa, garantia, promoção e respeitos 

aos direitos humanos no País (BRASIL, 2010, p. 205 – 226, propostas 61, 127, 133, 

148, 228, 332, 365, 371, 376, 402, 429, 442, 458, 459, 472, 479, 491, 518). Em 

especial, campanhas de combate à exploração sexual infanto-juvenil; à violência 

contra crianças e adolescente; ao trabalho infantil; à diminuição da maioridade penal 

(BRASIL, 2010, p.211, propostas 134, 141, 145 e 154); bem como campanhas de 

sensibilização, esclarecimento e divulgação sobre os direitos da população GLTTB e 

de combate à violência contra os mesmos (BRASIL, 2010, p.215, propostas 241). 

 
4.3. PROGRAMA MUNDIAL PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS 
 

O Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos – PMEDH foi 

proposto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

– UNESCO e pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e foi 

adotado por todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas – ONU 

presentes na Assembleia Geral da entidade realizada em 14 de julho de 2005. O 

mesmo foi composto por um plano de ação, dividido em duas fases, que buscou 

estabelecer uma série de estratégias, ações, medidas e orientações para que governos e 

entidades de defesa dos direitos humanos pudessem construir e implementar 

programas educacionais voltados para a educação em direitos humanos com vistas a 

construir uma cultura de respeito aos direitos humanos em âmbito mundial 

(UNESCO, PMEDH I e II, 2012). A Primeira Fase do Plano de Ação, prevista para 

ser implementada entre os anos de 2005 e 2009, teve como foco o ensino fundamental 

e médio e estabeleceu um conjunto de ações e metas para integrar a educação em 

direitos humanos a essas fases escolares. Por sua vez, a Segunda Fase do mesmo, 

prevista para ser implementada entre os 2010 e 2014, estabeleceu uma série de 

estratégias para incorporar a educação em direitos humanos na educação superior e 

nos cursos de formação do funcionalismo público, em especial, de docentes, 

servidores públicos, militares, policiais e demais agentes da segurança pública 

(UNESCO, PMEDH I e II, 2012). 
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No âmbito do PMEDH, a educação em direitos humanos é definida como 

sendo  “o  conjunto  de  atividades  de  capacitação  e  de  difusão  de  informação,  orientadas  

para criar uma cultura universal na esfera dos direitos humanos, mediante a 

transmissão de   conhecimentos,   o   ensino   de   técnicas   e   a   formação   de   atitudes”  

(UNESCO, PMEDH I, 2012, p. 14) fundamentadas no respeito às liberdades 

individuais; na dignidade humana; na diversidade cultural, sexual, étnica, religiosa e 

linguística; e na promoção dos valores da democracia, cidadania, paz, 

desenvolvimento sustentável e justiça social (UNESCO, PMEDH I, 2012, p. 14). Para 

o programa, portanto, a educação em direitos humanos não está voltada somente à 

transmissão e difusão de conhecimentos acerca dos direitos humanos e seus 

instrumentos de proteção, mas, sobretudo à promoção de práticas, atitudes e 

comportamentos de respeito aos direitos humanos de todas as pessoas em todos os 

aspectos da vida cotidiana (UNESCO, PMEDH I, 2012, p. 14). Para tal, a educação 

em direitos  humanos  engloba  tanto  o  enfoque  dos  “direitos  humanos  pela  educação”,  

ou seja, fazer com que os processos pedagógicos e de ensino levem ao aprendizado 

dos   direitos   humanos,   quanto   o   enfoque   dos   “direitos   humanos   na   educação”,   qual  

seja, garantir o respeito aos direitos humanos de todas as pessoas que compõem a 

comunidade escolar e acadêmica (UNESCO, PMEDH I e II, 2012). 

E como estratégia da educação em direitos humanos para a construção de 

uma cultura de respeito aos direitos humanos em âmbito mundial, o PMEDH 

estabeleceu, ainda que timidamente, um conjunto de ações envolvendo a atuação da 

mídia como meio de divulgação, conscientização, valorização, esclarecimento e 

sensibilização sobre os diversos aspectos dos direitos humanos e seus mecanismos de 

proteção, bem como a utilização das tecnologias de informação e comunicação como 

ferramentas de ensino e aprendizagem da educação em direitos humanos (UNESCO, 

PMEDH I e II, 2012). 

 
4.4. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 
 

Seguindo as orientações do PMEDH, o Governo brasileiro adotou como 

Política Pública de Estado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 

PNEDH que foi aprovado pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos – 

CNEDH no ano de 2006 após consulta pública na internet. O processo de construção 

do PNEDH foi longo. Teve início em 2003 com a criação do CNEDH por meio da 

Portaria nº 98/2003 da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
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República – SEDH/PR. Continuou nos anos de 2004 e 2005 com a realização de 

eventos de divulgação e debate sobre o mesmo em âmbito internacional, nacional, 

regional e estadual. E culminou com a divulgação de uma versão composta por todas 

as contribuições oriundas dos encontros, que foram sistematizadas pelo Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

CFCH/UFRJ e revisadas pela CNEDH, no Congresso Internacional de Educação em 

Direitos Humanos realizado em setembro de 2006 em Brasília – DF (BRASIL, 

PNEDH, 2007). 

No âmbito do PNEDH, a educação é considera um direito humano em si e 

entendida como estratégica para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres, capazes de exercer sua cidadania de maneira ativa e plena e com respeito ao 

outro enquanto sujeito de direitos. Nesse sentido, o plano estabelece uma série de 

conceitos, princípios, metas, diretrizes e linhas de ação, em cinco grandes eixos 

estruturantes de atuação, a saber: Educação Básica, Educação Superior, Educação 

Não-Formal, Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública 

e Educação e Mídia, que visão construir uma cultura de proteção e respeito aos 

direitos humanos, assim como consolidar a democracia, a cidadania e a justiça social 

no Brasil através da educação (BRASIL, PNEDH, 2007). 

Para tal, a mídia é considerada como estratégica e fundamental para a 

consecução dos objetivos do plano, uma vez que, no entendimento do mesmo, os 

meios de comunicação são considerados um patrimônio social essencial para o pleno 

exercício do direito à livre expressão e acesso à informação e o mundo 

contemporâneo é caracterizado pela sociedade do conhecimento e da informação, na 

qual a mídia exerce grande influência sobre os mais variados aspectos da vida social, 

o que a torna um agente indispensável em qualquer processo formativo e educativo da 

atualidade (BRASIL, PNEDH, p. 53, 2007). Assim, para o PNEDH, os meios de 

comunicação   são   formados   “por   um   conjunto   de   instituições,   aparatos,   meios,  

organismos e mecanismos voltados para a produção, a difusão e a avaliação de 

informações  destinadas  a  diversos  públicos”  (BRASIL,  PNEDH,  p.  53,  2007)  E  conta  

com alta capacidade de construir, formar e influenciar a opinião pública, as 

consciências, os comportamentos, os valores, as crenças e as atitudes das pessoas, o 

que torna os mesmos um espaço político de grande relevo na atualidade. Desse modo, 

a mídia pode tanto desempenhar a função de instrumento ideológico de reprodução de 

preconceitos, estigmas e valores individualistas e autoritários quanto contribuir para a 
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formação crítica do cidadão e para a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e solidária, devido à sua capacidade de difundir informações, ideias e 

valores aos diferentes seguimentos da sociedade (BRASIL, PNEDH, p. 53, 2007). 

Por isso, dentro do eixo estruturante Educação e Mídia, o PNEDH estabelece 

como princípios para a atuação dos meios de comunicação na direção da educação em 

direitos humanos: a liberdade de exercício de expressão e opinião; o compromisso 

com a divulgação de conteúdos que valorizem a cidadania; reconheçam as diferenças 

e promovam a diversidade cultural; a promoção e divulgação da educação em direitos 

humanos; a apropriação e incorporação crescentes de temas de educação em direitos 

humanos pelas novas tecnologias utilizadas na área de comunicação e informação; e a 

adoção, pelos meios de comunicação, de linguagem e posturas que reforcem os 

valores de não-violência e do respeito aos direitos humanos, em uma perspectiva 

emancipatória (BRASIL. 2007, p.54). 

Para atender aos princípios estabelecidos, o plano propôs 23 ações 

programáticas que podem ser agrupadas em 6 grupos distintos. O primeiro deles é 

composto por propostas voltadas para a conscientização dos profissionais da mídia 

(jornalistas, publicitários, donos de agências, produtoras e emissoras), bem como das 

entidades representativas dos mesmos, para a importância da adoção de práticas e da 

difusão de valores ligados à cultura de direitos humanos na mídia, incentivando os 

mesmos a produzirem e veicularem conteúdos sobre o tema por meio de prêmios e 

incentivos fiscais. O segundo grupo é formado por ações de estímulo à produção de 

conteúdos (programas de entrevistas e debates, filmes e documentários) sobre a 

temática dos direitos humanos, em especial, sobre o recente período autoritário vivido 

no Brasil. No terceiro grupo de ações programáticas, encontram-se propostas de 

incentivo ao desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a atuação dos meios de 

comunicação em relação aos direitos humanos, como o objetivo de identificar 

possíveis formas, padrões e tipos de violações praticadas pelos mesmos. O quarto 

grupo é composto por ações que buscam: a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais que tratam do caráter educativo das emissoras de rádio e televisão e da 

obrigatoriedade das mesmas em promover e defender os direitos humanos. Além de 

estabelecer a regularização dos meios de comunicação de caráter comunitário como 

forma de democratizar a produção de informação e a implementação da legislação 

que estabelece as formas de acesso das pessoas com deficiência auditiva e visual aos 

conteúdos da televisão (legenda oculta, LIBRAS e audiodescrição). O quinto grupo 
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contém propostas de difusão de informações sobre direitos humanos e estímulo às 

denúncias de violações dos direitos humanos na mídia. E o sexto e último grupo é 

composto por ações de incentivo a capacitação de profissionais da educação para uma 

leitura crítica da mídia na perspectiva dos direitos humanos e de inclusão da disciplina 

“Direitos  Humanos   e  Mídia”   nas  matrizes   curriculares   dos   cursos   de  Comunicação 

Social (BRASIL, PNEDH, p. 54-6, 2007). 

 
4.5. PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS III 
 

A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH III, 

foi promulgada pelo Decreto nº 7.037 em 21 de Dezembro de 2009. Após uma forte 

repercussão contrária de setores conservadores da sociedade brasileira, em especial 

das empresas de comunicação, sobre pontos ligados à descriminalização do aborto; 

proibição de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União; mediação 

de conflitos agrários por meio de audiências públicas com a participação dos 

envolvidos; condicionamento da concessão ou renovação de outorgas de radiodifusão 

aos respeito aos direitos humanos; estabelecimento de penalidades, multas, suspensão 

e cassação em caso de desrespeito aos mesmos; elaboração de critérios para a 

classificação de veículos de comunicação que respeitam e desrespeitam os direitos 

humanos; identificação e sinalização de estabelecimentos públicos que tenham 

servido à repressão no período entre 1964-1985; elaboração de material educativo 

sobre esse período histórico; proibição de que logradouros públicos recebam nomes 

de pessoas identificadas com crimes de lesa humanidade; e monitoramento de 

processos criminais relativos ao período do regime Civil-Militar brasileiro; o 

programa foi revisado e atualizado pelo Decreto nº 7.177 em 12 de maio de 2010. 

Estruturado em seis eixos orientadores, a saber: 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; e Direito à Memória 

e à Verdade; o PNDH III estabelece 521 ações programáticas que buscam atingir 82 

objetivos estratégicos organizados em 25 diretrizes. Todos esses eixos, ações, 

objetivos e diretrizes refletem resoluções discutidas e aprovadas na 11ª Conferência 

Nacional de Direitos Humanos realizada em Brasília – DF entre os dias 15 e 18 de 

dezembro de 2008. Diferentemente das versões anteriores, o PNDH III busca traçar 

uma estratégia de ação transversal e interministerial sobre as diversas questões ligadas 
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ao reconhecimento, promoção e proteção de direitos no Brasil, com responsabilidades 

definidas, parceiros estabelecidos e recomendações claras que visam transformar os 

direitos humanos em uma Política Pública de Estado efetiva (BRASIL, 2010, p. 15-7). 

Tratado como prioritário e estratégico, o eixo orientador Educação e Cultura 

em Direitos Humanos possuir uma forte influência do PNEDH. O mesmo propõe 58 

ações programáticas com vistas a alcançar 11 objetivos estratégicos a partir de 5 

diretrizes que buscam construir uma efetiva cultura de respeito aos direitos humanos 

no Brasil. Nesse sentido e no âmbito do programa, a mídia é entendida como 

estratégica e fundamental para a consecução do objetivo proposto, devido a 

capilaridade e poder de influência da mesma na sociedade brasileira. Por isso, o 

conjunto dos meios de comunicação é objeto de preocupação da Diretriz 22 do eixo 

intitulada: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação 

para a consolidação de uma cultura em Direitos Humanos (BRASIL, 2010, p. 150-1). 

A diretriz estabelece como primeiro objetivo estratégico: promover o 

respeito aos Direitos Humanos nos meios de comunicação e o cumprimento de seu 

papel na promoção da cultura em Direitos Humanos. Para tal, propõe 6 ações 

programáticas. Como a criação de um marco legal estabelecendo o princípio de 

respeito aos direitos humanos nos serviços de radiodifusão. O diálogo com o 

Ministério Público para a atuação do mesmo no sentido de coibir a veiculação de 

programação ou publicidade atentatória aos direitos humanos nos meios de 

comunicação. A suspensão do patrocínio e da publicidade oficial aos veículos de 

comunicação que atentam contra os direitos humanos em suas veiculações. O 

incentivo à formação nos meios de comunicação públicos de programas voltados para 

a informação e transparência das políticas públicas, bem como para a inclusão digital 

e a acessibilidade de pessoas com deficiência. E o apoio à regulamentação das rádios 

comunitárias (BRASIL, 2010, p. 164-6). A mesma diretriz estabelece como segundo 

objetivo estratégico a garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à 

informação. E a mesma propõe como ações programáticas a promoção de parcerias 

com entidades, sindicatos e profissionais da mídia para a produção e veiculação de 

conteúdos sobre os direitos humanos. O incentivo à pesquisa regulares para identificar 

e caracterizar possíveis violações aos direitos humanos na mídia. E o incentivo à 

produção de conteúdos audiovisuais voltados para a educação em direitos humanos e 

que tratem do período da Ditadura Civil-Militar ou de movimentos populares de 

resistência (BRASIL, 2010, p. 166-7). 
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Além dessas ações pragmáticas específicas para os meios de comunicação, o 

PNDH III, propõe ainda a realização de um conjunto de campanhas de divulgação, 

informação, conscientização e sensibilização sobre questões como a necessidade do 

registro civil. Os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, bem como sobre 

métodos contraceptivos, voltadas especialmente para jovens, adolescentes e pessoas 

com deficiência. A importância do voto e da participação políticas de homens e 

mulheres. Os direitos das crianças e adolescentes, bem como sobre os adolescentes 

em conflito com a lei e contrárias à redução da maioridade penal. O combate aos 

estereótipos relacionados às diferenças étnico-raciais, etárias, de identidade e 

orientação sexual, de pessoas com deficiência, ou segmentos profissionais 

marginalizados. O combate à violência contra pessoas com deficiência, idosos, 

mulheres, indígenas, negros, crianças, adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais, travestis e pessoas em situação de rua. A prevenção e combate à tortura e 

divulgação dos instrumentos legais de combate a essa prática. E a inclusão social de 

pessoas egressas do sistema prisional. Além dessa, o programa ainda propõe o apoio à 

formação em comunicação e direitos humanos para comunicadores comunitários. 

Ações de promoção do direito à informação do consumidor, em especial, sobre 

produtos transgênicos. O acesso à informação sobre a degradação e os riscos 

ambientais. E o combate à pornografia infantil na rede mundial de computadores  

(BRASIL, 2010). 

 
5. O FENÔMENO TELEVISIVO 
 

O termo televisão, do grego téle (distante) e do latim visione (visão), refere-se 

tanto ao aparelho eletrônico de recepção de sons e imagens em movimento, quanto ao 

sistema de transmissão dessas imagens e sons via ondas eletromagnéticas, e ao fluxo 

contínuo de informações e conteúdos que são transmitidos pelo sistema irradiante e 

recebidos pelos aparelhos receptores. O desenvolvimento desse complexo sistema 

remonta às pesquisas sobre eletromagnetismo do final do século XIX, que 

possibilitaram a captura, a transmissão e a recepção de sons e imagens em movimento 

à distância. Essas pesquisas ocorreram paralelamente em países como Alemanha, 

Estados Unidos, Rússia e Japão, entre outros, e tinham como pano de fundo o 

interesse político, militar e econômico de agentes e governos que logo perceberam o 

potencial de difusão de ideias e ideologias que a transmissão à distância possibilitaria. 
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Esse complexo aparato tecnológico desenvolvido pelos cientistas, em resumo, 

possibilita que as imagens e sons de um evento em particular sejam capturados por 

meio de dispositivos (câmeras e microfones) capazes de transformar impulsos 

luminosos e sonoros em impulsos eletromagnéticos. Esses impulsos são codificados e 

enviados para outro dispositivo (transmissor) que irradia, por meio de uma antena 

acoplada, o sinal através de ondas eletromagnéticas para um determinado raio de 

cobertura. Essas ondas são captadas pelos aparelhos receptores, que são capazes de 

recodificar a informação e reconverter os impulsos eletromagnéticos em impulsos 

luminosos e sonoros, que sensibilizam a tela fotoluminescente e os autofalantes que 

compõem o aparelho. Tudo isso em um espaço de tempo tão curto que possibilita 

presenciar eventos e acontecimentos à distância de maneira praticamente simultânea. 

Tal possibilidade logo despertou o interesse estratégico por parte dos governos que 

desde o início exerceram bastante controle sobre os sistemas televisivos de seus 

países; quer seja regulando a concessão do espectro eletromagnético para a 

radiodifusão televisiva; construindo infraestrutura adequada para transmissões; 

criando sistemas estatais de radiodifusão; ou mesmo estimulando grupos privados na 

exploração comercial de canais televisivos. 

Nos países europeus houve, desde o início, forte regulação, controle e 

incentivo estatal ao desenvolvimento da televisão; sendo somente a partir dos anos 70 

do século XX que esses países passaram a permitir a exploração comercial da 

televisão pelo setor privado. Nos Estados Unidos ocorreu o contrário, embora na fase 

inicial da televisão estadunidense houvesse somente permissões não comerciais para 

pesquisas e experimentações, logo após o estabelecimento dos padrões técnicos para 

transmissão televisiva pela FCC (Federal Communications Commission), houve um 

forte um incentivo à exploração comercial da televisão, principalmente, pelas já 

consolidadas emissoras de rádio que possuíam estrutura de financiamento baseada na 

publicidade de produtos e marcas. Na América Latina, os sistemas de televisão 

sofreram forte influencia estadunidense e, em geral, permitiram, desde o início, a 

exploração da radiodifusão televisiva pelo setor privado, seguindo o modelo 

comercial das emissoras de rádio importado dos Estados Unidos. 

E para atender às demandas de implantação de sistemas televisivos em várias 

partes do mundo foi desenvolvida toda uma poderosa indústria de aparelhos 

televisores e demais equipamentos de produção e transmissão televisiva (câmeras, 

transmissores, etc). No entanto, a mais influente indústria criada a partir dessa 
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tecnologia não tinha como objetivo produzir coisas concretas, uma vez que sua 

matéria-prima era o intangível da criação, da imaginação e do desejo humano; e seu 

produto final era a informação, o entretenimento e as ideologias enviadas em forma 

de programas e conteúdos diversos à milhões de espectadores ao redor do mundo. 

Assim, por volta dos anos 50 do século passado, a televisão já era o mais 

importante meio de comunicação de massa do mundo, superando, e muito, seus 

antecessores em alcance, influência e importância política, social e econômica. E os 

desenvolvimentos tecnológicos posteriores da televisão (introdução de cores, 

transmissão via satélite e videotape), todas partir dos anos 50 do século XX, ajudam a 

consolidar ainda mais a televisão como principal veículo de informação e 

entretenimento de milhões de pessoas ao redor do globo. E a partir da década de 70 do 

século passado a revolução eletrônica e digital tem provocado alterações profundas na 

forma como a televisão tem sido produzida e consumida. A consolidação da rede 

mundial de computadores, por meio do sistema de hipermídia Word Wilde Web e do 

protocolo HTTP tem possibilitado a convergência das mídias e a transição tecnológica 

da televisão analógica para digital tem possibilitado não só uma melhora na qualidade 

de sons e imagens, mas, principalmente, a utilização de novos recursos como a 

interatividade e multiprogramação. Essas novidades têm impactando, e muito, o 

modelo de negócio, os processos de produção e a forma como as pessoas se 

relacionam com a televisão na atualidade. 

 
6. TELEVISÃO NO BRASIL 

 
No Brasil, assim como na maioria dos países latino-americanos, a televisão 

nasceu privada e sofreu forte influência do modelo comercial radiofônico e televisivo 

importado dos Estados Unidos. Segundo Laurindo Lalo Leal Filho (1988), o processo 

de implantação da televisão em nosso país, apesar de seu improvisado início com 

Assis Chateaubriand em 1950, foi estrategicamente apoiado e incentivado pelo Estado 

brasileiro, principalmente, depois que os militares tomaram o poder com o Golpe de 

1964. Leal Filho relata que com os generais no comando do país, a televisão passa a 

ser tratada como instrumento político fundamental para a consolidação do regime e do 

capitalismo associado como modelo econômico para o país. Segundo o autor, todo 

esse processo era parte integrante da construção de uma interdependência econômica, 

política, cultural e militar dos países da América Latina com os Estados Unidos 

(LEAL FILHO, 1988, p.31). No qual a televisão desempenhava papel de destaque, 
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uma vez que possibilitava unir internamente os países por meio de uma programação 

centralizada, além de possibilitar que as empresas estadunidenses vendessem em 

massa toda sorte de aparelhos eletroeletrônicos para as populações locais e 

tecnologias de telecomunicações para os governos alinhados. No caso brasileiro, 

segundo o autor, foram investidas vultosas quantias, por parte dos governos militares, 

na transferência de tecnologia de ponta e na construção de sofisticadas redes de 

transmissão, além de uma série de generosos benefícios fiscais para que empresas 

privadas amigas do regime pudessem explorar comercialmente o sistema como 

concessionárias (LEAL FILHO, 1988, p. 32 e 34). Assim, Leal Filho afirma que: 

Iniciativa privada e ação estatal são, dessa forma, complementares 
no processo de implantação e de consolidação do poder da televisão 
no Brasil. Nesse quadro, a comunicação passa a ser fator estrutural 
na consolidação do modelo de capitalismo associado imposto ao 
país. Assegurava a aceleração na realização dos produtos enquanto 
mercadorias, encurtando, através da publicidade eletrônica, o trajeto 
entre a produção e o consumo. Tornava mais eficiente o processo de 
inculcação ideológica, com a utilização das mais sofisticadas 
técnicas de produção com elementos de sustentação das mensagens 
políticas. (LEAL FILHO, 1988, p.39) 

Leal Filho conta que o caso mais emblemático, e que explica muito a atual 

situação da televisão brasileira, foi o do acordo de cooperação entre a multinacional 

estadunidense do ramo da comunicação e entretenimento Time-Life e a Rede Globo 

de Televisão. Esse acordo possibilitou investimentos maciços de recursos estrangeiros 

na emissora carioca, bem como a assistência técnica, artística e administrativa da 

multinacional, que, por sua vez, possibilitaram à TV Globo tornar-se, em poucos 

anos, a maior e mais importante emissora de televisão do Brasil e uma das maiores do 

mundo. Tal acordo feria o artigo 160 da Constituição Federal, que vedava a 

participação estrangeira na orientação intelectual e administrativa de concessionárias 

de canais de televisão brasileiras, e foi inclusive objeto de uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito. No entanto, foi considerado legal pelo Presidente Costa e Silva, o que 

reforçou ainda mais o apoio de Roberto Marinho e das Organizações Globo ao golpe 

(LEAL FILHO, 1988, p.34). 

Eugênio Bucci (2004) revela um detalhe bastante interessante de como foi 

construída a hegemonia da Rede Globo de Televisão sob os auspícios do regime 

militar. A emissora carioca foi a principal usuária e herdeira da rede de 

telecomunicações estruturada pelo Estado brasileiro e que se estendia a todo o país 

(BUCCI, 2004, p.291). Somada aos aportes de recursos financeiros e tecnológicos e 
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ao know-how do grupo Time Life, a emissora logo conseguiu estabelecer uma rede de 

emissoras regionais afiliadas que possibilitou propagar sua programação para grande 

parte do território nacional. Isso atendia os objetivos do regime, uma vez que a 

programação da emissora promovia a unidade nacional e a coesão social; mas para 

que funcionasse de fato era necessário ter algum apelo popular para poder cair no 

gosto das pessoas. O fato interessante apontado por Bucci é que a Rede Globo 

conseguiu justamente essa façanha de agradar os militares e, ao mesmo tempo, cair no 

gosto da população brasileira, produzindo uma programação baseada no 

telejornalismo  de  âmbito  nacional  e  “chapa-branca”,  mas  com  telenovelas  “críticas  à  

realidade   brasileira”;;   além   de   programas   de   auditório   e   transmissões   esportivas.  

Segundo Bucci, a emissora operou assim uma inversão de valores proposital, pois 

colocava no ar um telejornal que mostra um país fictício a partir de fatos concretos e 

telenovelas que denunciavam a realidade brasileira em meio à ficção (BUCCI, 2004, 

p.292). Isso tudo graças ao recrutamento de dramaturgos e escritores ligados ao 

pensamento político de esquerda; à alta qualidade de produção de suas telenovelas; e 

à estruturação de uma cobertura jornalística nacional. 

 
7. CRÍTICA AO PODER DA TELEVISÃO 

 
Para Jesús Martin-Barbero (2008), a grande influência cultural, política, 

econômica conquistada pela televisão, principalmente nos países latino-americanos, 

advém de sua capacidade de assimilar, absorver, renovar e transformar as 

manifestações da cultura popular e da tradição dos diversos povos que compõem 

essas sociedades em elementos constituintes de sua linguagem oral e visual, o que 

pode explicar a identificação das classes populares com as representações construídas 

pelo meio e que a torna, ao mesmo tempo, um instrumento de integração ideológica e 

apagamento das diferenças sociais, bem como de expressão e afirmação da cultura 

popular sobre a erudita. Segundo o autor, a linguagem televisiva é a expressão 

máxima do massivo que resulta dos contraditórios processos de formação das culturas 

populares urbanas nas periferias latino-americanas, nas quais, o rural e o tradicional 

se encontram com a urbanidade e a civilidade moderna. Esse é um processo dialético 

em que, por um lado, o popular é racionalizado e suas manifestações são 

homogeneizadas, mas, por outro, a tradição é renovada e encontra espaços para suas 

manifestações nas fissuras, ranhuras e ruídos deixados pelos processos midiáticos 

contemporâneos (BARBERO, 2008, p.299). 
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Para Elizabeth Duarte (2004), a televisão é, muitas vezes, a única mídia pelo 

qual o homem comum contemporâneo acessa os acontecimentos de seu tempo 

histórico e entra em contato com as várias formas de realidade, ou seja, a TV dá 

sentido ao mundo do homem comum, transforma-o em acontecimentos organizados e 

ordenados em um discurso construído a partir de textos, sons e imagens, reduzindo a 

realidade a notícias (DUARTE, 2004, p.11). Eugênio Bucci (2004), concorda com 

Duarte e afirma que a televisão transformou-se no principal palco dos acontecimentos 

históricos no tempo presente. E ressalta ainda que a mesma exerce um poder 

hegemônico sobre a agenda do debate público, especialmente no Brasil, ao escolher, 

definir e classificar quais os temas, as abordagens e as opiniões que possuem ou não 

legitimidade para serem discutidos pela sociedade. O problema é que a televisão, em 

especial no Brasil, veicula predominantemente as opiniões do capital e do mercado e 

está voltada para o estímulo ao consumo das massas, não se interessando por outras 

vozes e opiniões divergentes, o que muito contribui para manter intocadas questões. 

Marilena Chauí (2006) afirma que a grande parte dos programas televisivos 

no Brasil o foco central está no gosto, preferências e sentimentos das pessoas que 

participam e não no que essas pessoas pensam ou refletem sobre os temas abordados. 

Para a autora, essa exaltação ao gosto, preferências e sentimentos das pessoas segue a 

lógica de consumo do mercado publicitário, que faz uso com frequência de 

estereótipos para estimular a venda dos mais variados de produtos e serviços 

(CHAUÍ, 2006, p.6-8). De acordo com Chauí, Chistopher Lash, no livro A cultura do 

narcisismo, afirma que com a crescente relevância dos meios de comunicação de 

massa nas sociedades modernas, as categorias de verdade e falsidade foram sendo 

substituídas por pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade. 

Assim, para ser aceito como real, basta aos fatos e acontecimentos apresentarem-se 

como críveis e plausíveis ou serem apresentados por alguém que inspira confiança, 

por exemplo, um ator de novela (CHAUÍ, 2006, p.8). Ainda, segundo Chauí, para 

esse autor, as burocracias estatais e empresariais incorporaram essas categorias em 

suas relações públicas e passaram a utilizar os discursos de especialistas para 

convencer o público de que os problemas existentes são por demais complexos para 

compreensão de leigos e que os mesmos estão sendo tratados por técnicos 

especializados com competência comprovada (CHAUÍ, 2006, p.9). 

De acordo com Chauí, as bases que tornaram possível a credibilidade e a 

confiabilidade substituírem a noção de verdade na percepção da realidade da 
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sociedade atual assentam-se no rompimento da separação entre espaço privado e 

espaço público, ou seja, a vida privada passar a determinar os parâmetros de conduta 

da vida pública. A consequência disso, para a autora, é um excessivo apelo à 

intimidade e à personalidade que acaba por destituir das relações sociais e políticas 

suas características de relações mediadas, ou seja, determinadas pelas instituições 

sociais e políticas, para se tornarem relações imediatas, ou seja, determinadas pelo 

relacionamento direto entre as pessoas, portanto, suscetíveis aos sentimentos, 

emoções, preferências e gostos (CHAUÍ, 2006, p.9). Nesse sentido, para a autora, a 

categoria de opinião pública, enquanto uso público da razão sobre questões 

controversas da sociedade pelos indivíduos no espaço público cedeu lugar para a 

manifestação pública de sentimentos através das pesquisas de opinião que são 

realizadas pelos meios de comunicação de massa com a preocupação de capturar as 

emoções e preferências dos entrevistados, sem se importarem em estimular a reflexão 

nos mesmos sobre os temas tratados (CHAUÍ, 2006, p.10). 

Segundo Chauí, é comum em programas televisivos que fazem coberturas ao 

vivo o procedimento de destinar aos repórteres e apresentadores a explicação e a 

interpretação sobre o ocorrido, muitas vezes com o auxílio de especialistas, e aos 

participantes, que sofreram ou presenciaram os acontecimentos, as impressões, 

sensações, sentimentos e emoções frente ao acontecido. Tal procedimento, ao 

distinguir aqueles que são capazes de fazer uso da razão (repórteres e apresentadores) 

daqueles que são incapazes de utilizá-la, pois são capazes somente de sentir, permite 

ao meio de comunicação criar a sua versão do fato ao vivo, passando a impressão de 

que, na verdade, é o próprio fato em si se revelando (CHAUÍ, 2006, p.10-1). Desse 

modo, por meio do uso da ideologia da competência que estabelece que nem todos 

possuem a competência e capacidade intelectual necessária para dizer qualquer coisa 

em qualquer lugar a qualquer pessoa, os meios de comunicação criam um simulacro 

da realidade e exercem seu poder. Mas isso só torna-se possível, segundo CHAUÍ, 

porque os meios de comunicação estão concentrados nas mãos de poucos grupos 

econômicos privados com interesses políticos específicos (CHAUÍ, 2006, p. 76). 

Marcos Bitelli (2004) lembra também que a televisão é bastante criticada por 

sua grande influência na sociedade atual e recorda a severa crítica empreendida por 

Jerry Mander, autor de um trabalho em que apresenta quanto argumentos para a 

eliminação da televisão. Segundo esse autor, a televisão provoca nas pessoas que a 

assistem com frequência uma mediação indevida da consciência das mesmas, pois 
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todo o contato com o mundo externo passa a ser mediado pelo aparelho, além que 

superestimar o sentido da visão em detrimentos dos demais sentidos e da experiência 

sensorial completa com o ambiente. Outro aspecto nefasto na visão de Mander 

proporcionado pela televisão é o da colonização da experiência que seria provocada 

pelas mensagens publicitárias que, segundo esse autor, tratam o ser humano como 

“commodities”   e   o   informa para o consumo desenfreado, criando sempre mais 

necessidades e desejos de consumo. A terceira crítica do autor em relação à televisão 

reside nos efeitos psicológicos que a exposição ao aparelho causaria nas pessoas, pois, 

de acordo com Mander, o excesso de luz geraria no telespectador uma hiperatividade 

psíquica própria ao condicionamento das consciências dos indivíduos às mensagens 

subliminares. A quarta crítica apontada pelo autor relaciona-se à criação de uma 

realidade paralela nos telespectadores que ficariam condicionados a esperar somente 

pelo extraordinário e o espetacular, por meio de uma dissociação do espaço e do 

tempo em suas consciências (BITELLI, 2004, p.137). 

Embora exagerada e apocalíptica, de fato as conclusões do estudo de Mander 

apontam problemas concretos apresentados pela experiência da televisão na sociedade 

atual. Segundo Bitelli, tais problemas decorrem de disfunções que se opõem às 

funções dos meios de comunicação de massa, a saber: a função de atrair a atenção e o 

prestigio social, ou seja, pessoal, causas e grupos buscam chamar a atenção dos meios 

de comunicação como forma de atrair prestígios aos seus pleitos; a função de 

transmissão dos valores morais e culturais, o que faz com que haja uma pressão por 

uma moral única ou por uma única forma de pensamento; disfunção narcotizante, ou 

seja, quem busca se informar somente pelos meios de comunicação de massa pode até 

está bem informado do que acontece no mundo exterior, mas não participa 

efetivamente dos processos sociais em curso, pois embora acredite que participe da 

vida social, em frente a televisão, esse individuo não desenvolve ação social alguma 

para a solução dos problemas de sua sociedade, apenas assiste a tudo passivamente 

(BITELLI, 2004, p.138). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De ante do exposto e a partir da análise da legislação brasileira que trata da 

televisão (radiodifusão de sons e imagens) pode-se afirmar que a radiodifusão de sons 

e imagens é um serviço público de interesse nacional, explorado diretamente pelo 

Estado (televisões estatais, legislativas ou judiciárias) ou outorgado pelo mesmo para 
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exploração de entidades de direito privado sem fins lucrativos (televisões educativas e 

culturais) ou com fins lucrativos (televisões comerciais) desde que observadas as 

finalidades educativas, culturais e informativas inerentes aos serviços de radiodifusão. 

Finalidades estas que estão explicitadas tanto na caracterização que a legislação faz 

dos serviços quanto nos critérios classificatórios para concessão dos mesmos às 

entidades interessadas. Além disso, a legislação em vigor estabelece obrigações 

bastante objetivas para a programação veiculada pelas emissoras de televisão, sendo 

estes: 1. destinar cinco por cento do total da grade à conteúdos informativos; 2. 

veicular cinco horas semanais de programas educativos entre as sete e as dezesseis 

horas do dia; e 3. destinar no máximo vinte e cinco por cento do total da grade à 

veiculação de propaganda comercial. 

Quanto ao conteúdo das programações e programas produzidos e/ou 

veiculados pelas emissoras de televisão, a legislação estabelece, de maneira menos 

objetiva, que: 1. observem as finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas; 2. promovam a cultura nacional, regional, a produção local de 

conteúdos e a produção audiovisual independente; e 3. respeitem os valores éticos, 

sociais, religiosos, étnicos, a vida privada e a honra de pessoas, famílias e instituições. 

Por sua vez, cabe as emissoras concessionárias de televisão educativas e culturais 

todos os preceitos relacionados anteriormente, porém com a restrição de não 

comercialização de seus intervalos de programação, podendo somente receber 

recursos por meio de apoio cultural e patrocínios em troca de veiculação de 

publicidade institucional de instituições públicas e privadas. 

Já as emissoras ligadas diretamente ao Poder Executivo Federal ou à ele 

associado por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública, devem, por sua vez, 

obedecer em seus programas e programação uma legislação mais específica e 

exigente que determina a observação, em resumo, dos seguintes princípios: 1. acesso 

plural à informação; 2. finalidade educativas, culturais, científicas e informativas; 3. 

valorização da cultura nacional; 4. incentivo à produção regional e independente; 5. 

respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família; 6. não discriminação 

religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual; 7. 

autonomia em relação ao Governo Federal; e 8. participação da sociedade civil no 

controle das atividades da emissora. E dos seguintes objetivos: 1. servir de espaço 

para o debate público de ideias e temas relevantes para a sociedade; 2. auxiliar na 

formação crítica do cidadão e nos processos educacionais; 3. promover a cidadania, a 
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democracia e a participação da sociedade; 4. garantir o direito à informação, à livre 

expressão do pensamento, à criação e à comunicação; 5. auxiliar nos processos de 

inclusão social; 6. inovar na linguagem, formatos e conteúdos audiovisuais; 7. buscar 

o interesse do público por meio de produções educativas, artísticas, culturais, 

informativas, científicas e promotoras da cidadania de qualidade e atrativas; 9. 

fomentar e difundir a produção audiovisual nacional; 10. promover a criação de 

conteúdos interativos voltados para a oferta universal de serviços públicos. 

Ademais, a partir da análise das Políticas Públicas para os Direitos Humanos 

no Brasil, no que concerne às recomendações específicas para atuação dos meios de 

comunicação na promoção e defesa dos direitos humanos, podemos elencar como 

síntese as seguintes normativas: 1. compromisso com a divulgação de conteúdos que 

conscientizem a população e combatam o estigma e o preconceito contra qualquer 

membro da sociedade brasileira, especialmente os negros, as mulheres, as crianças, os 

idosos, os deficientes, as etnias indígenas, a população GLTTB e contrárias ao 

trabalho degradante; 2. compromisso com a divulgação de conteúdos que 

conscientizem a população sobre o valor da vida humana, sobre a importância do 

respeito aos direitos humanos, bem como de divulgação das leis, declarações e 

convenções sobre proteção e promoção dos direitos humanos que o Brasil é 

signatário; 3. compromisso com a não veiculação de conteúdos com ideias 

neonazistas, racistas e/ou xenofóbicos que estigmatizassem qualquer religião ou 

valores espirituais e culturais de qualquer povo, ou que promovam  a violência contra 

minorias étnicas ou sociais; 4. compromisso com a garantia do direito de informar e 

ser informado de todos os cidadãos, bem como o direito ao contraditório e o direito de 

resposta nos conteúdos produzidos e/ou veiculados; 5. compromisso com a 

divulgação de conteúdos que valorizem a cidadania, reconheçam as diferenças e 

promovam a diversidade cultural brasileira; 6. compromisso com o uso de uma 

linguagem que não promova o estigma, preconceito e a violência e que respeite e 

valorize os direitos humanos; 7. compromisso com a inclusão e o acesso de pessoas 

com deficiência aos conteúdos produzidos e/ou veiculados pelas emissoras; e 8. 

compromisso com a produção e veiculação de conteúdos voltados para a educação em 

Direitos Humanos. 

Todas essas recomendações e disposições legais podem ser sintetizadas em 

12 critérios distintos que podem ser considerados também parâmetros para a atuação 

de emissoras do sistema público de radiodifusão citado no Artigo 223 da Constituição 
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Federal, são eles: 1. Respeito, promoção e valorização da diversidade brasileira; 2. 

Respeito e promoção dos direitos humanos e a valorização de grupos socialmente 

minoritários e/ou historicamente excluídos; 3. Promoção do debate plural de ideias e 

opiniões; 4. Estímulo à produção independente; 5. Estímulo à produção regional; 6. 

Promoção do direito à informação, à livre expressão do pensamento, à criação e à 

comunicação; 7. Promoção da educação, ciência, cultura, esporte, saúde, cidadania e 

dos direitos humanos; 8. Compromisso com o uso de uma linguagem que não 

promova o estigma, preconceito e a violência e que respeite e valorize os direitos 

humanos; 9. Compromisso com a inclusão e o acesso de pessoas com deficiência aos 

conteúdos produzidos e/ou veiculados pelas emissoras; 10. Compromisso com a 

produção e veiculação de conteúdos voltados para a educação em Direitos Humanos; 

11. Promover a participação da sociedade civil no controle das atividades da 

emissora; 12. Inovação na linguagem, formatos e conteúdos audiovisuais e 

interativos. O conjunto desses critérios possui clara a intenção de se promover por 

meio do sistema público de radiodifusão do País a proteção da dignidade humana, o 

combate a toda e qualquer forma de descriminação, a promoção da pluralidade e da 

diversidade cultural brasileira, a valorização simbólica de minorias sociais, o direito à 

comunicação e à informação e a promoção da pluralidade de opiniões e ideias. 

Portanto, as duas questões que moveram até aqui a pesquisa, a saber: quais 

são as disposições normativas e recomendações legais presentes na legislação 

brasileira sobre radiodifusão e nas Políticas Públicas para os Direitos Humanos no 

Brasil para atuação das emissoras que compõem o sistema público de radiodifusão de 

sons e imagens previsto no Artigo 223 da Constituição Federal de 1988? Essas 

normativas e recomendações estão voltadas para a garantia da comunicação como um 

direito humano fundamental e para a defesa e promoção dos direitos humanos no 

Brasil no campo da radiodifusão? Encontraram respostas positivas após o estudo, pois 

o conjunto das recomendações elencadas não deixa dúvida de que além de existir uma 

extensa lista de características específicas para a atuação de emissoras públicas de 

televisão, as mesmas estão, com certeza, voltadas para a para a defesa e promoção dos 

diretos humanos no Brasil. Ademais, o conjunto das recomendações volta-se ainda 

para o entendimento da comunicação e informação como um direito fundamental e 

para a noção de direito humanos enquanto direito do outro e respeito e promoção da 

diferença e da diversidade. 
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Vale ressaltar que as recomendações encontradas não se limitam ao sistema 

público de radiodifusão, umas vez que as mesmas destinam-se também a regular os 

outros dois sistemas complementares de radiodifusão. E o único critério que, de fato, 

diferencia o sistema público de radiodifusão de seus pares complementares é o da 

exigência de participação da sociedade civil no controle das atividades das emissoras 

do campo público ligadas à Empresa Brasileira de Comunicação - EBC e à Rede 

Nacional de Comunicação Pública – RNCP por meio de um Conselho Curado e de 

uma Ouvidoria independente previstos na Lei Federal 11.652/2008. Como o sistema 

privado é controlado por empresas e o sistema estatal é controlado diretamente pelo 

Estado, a exigência de participação da sociedade civil representa uma diferença 

fundamental na atuação das emissoras do campo público de televisão que as 

distinguem de suas similares. 

O que chama a atenção é que embora haja uma legislação extensa que busca 

regular, ainda que forma dispersa e confusão, a atividade de radiodifusão no País, 

essas normativas não encontram efetividade na prática cotidiana das emissoras que 

violam constantemente direitos e não se preocupam como a promoção da cidadania, 

uma vez que estão envolvidas em uma lógica política partidária ou comercial de 

maximização dos lucros por meio da audiência. Essa realidade conta com a 

conivência e a cumplicidade histórica do poder público e dos agentes políticos 

brasileiros que são, por vez, concessionários de radiodifusão, ainda que isso seja 

vedado pela legislação. Contudo, depreende-se da análise realizada que há sim um 

arcabouço jurídico consolidado para a atuação das emissoras de televisão, 

principalmente as públicas, e o mesmo possui instrumentos adequados para a garantia 

da comunicação e informação como um direito humano e para a promoção e defesa 

dos direitos humanos. Portanto, cabe ao poder público e a sociedade organizada exigir 

o cumprimento da legislação e apoiar a consolidação e o fortalecimento de emissoras 

públicas de televisão que podem e devem desempenhar um papel fundamental na 

defesa e promoção dos direitos humanos e cidadania, assim como na garantia do 

direito que todo cidadão tem de informar e se informar na atualidade. 

O termo televisão pública é de certo modo uma redundância, pois, como 

lembra Alberto Dines (2003), toda televisão, assim como toda a mídia, é pública, quer 

seja porque se destina a difundir informações variadas a um público em geral, quer 

seja porque sua tecnologia de emissão, as ondas hertzianas e o espectro 

eletromagnético no caso da radiodifusão, são objetos de regulação estatal por 
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pertencerem ao conjunto das sociedades nacionais na maioria dos países. No entanto, 

DINES assevera que existi sim o modo específico de se fazer televisão que pode ser 

denominado público e que essa modalidade dever obedece a parâmetros e paradigmas 

que tornam sua forma de narrar, seu ritmo, sua formatação, programação, abordagens 

e conteúdos diferentes da forma comercial ou estatal de se fazer televisão (DINES in 

CARMONA e FLORA, 2003, p.16-7). Para Beth Carmona (2003), essa modalidade 

específica do fazer televisivo deve ter como foco o cidadão, sua atuação tem que ir 

além do aparelho televisor e busca a construção de um diálogo próximo com a 

sociedade civil organizada, com movimentos sociais e culturais do campo e da cidade, 

bem como com as comunidades locais (CARMONA e FLORA, 2003, p.10). 

A televisão pública deve ter a capacidade, a as recomendações legais 

preveem isso, de conectar as comunidades e pessoas por meio de sua oralidade visual 

e proporcionar que o tecido social possa se tornar menos esgarçado, mais alinhavado, 

a partir da construção de reciprocidades e solidariedades entre diferentes, ressaltando 

e valorizando o que os uni em sua diversidade. A televisão pública deve sim ter um 

forte compromisso local e comunitário e buscar construir relações para além da tela 

do televisor, nas escolas, nas associações de bairros, nas feiras livres, nos 

campeonatos de várzea, nos bailes e festas comunitárias. Contudo, deve também ser 

uma janela para o mundo, conectando essas pessoas e comunidades com outros 

modos de vida espalhadas pelo globo, o que pode contribuir para a identificação e 

reconhecimento na experiência do outro da própria identidade local. 

A televisão pública pode está interligada a uma ampla rede de emissoras 

públicas e coletivos audiovisuais espalhados no mundo inteiro. Esse compromisso 

fica ainda mais claro em relação aos povos da América Latina dos quais pouco se 

sabe e pouco se vê nas emissoras comerciais de televisão ou demais produtos da 

mídia. Nesse sentido ainda, a televisão pública pode ser um poderoso instrumento de 

diálogos interculturais, na perspectiva da Hermenêutica Diatópica de SANTOS, uma 

vez que pode apresentar e analisar de maneira criteriosa os topois de cada cultura, o 

que pode criar condições para um efetivo encontro de culturas, no qual o diálogo e a 

compreensão do outro possa superar a mera tolerância. A televisão pública deve 

interpelar constantemente a sociedade e os indivíduos sobre sua relação ao outro e a 

diferença, com vistas a desconstruir estigmas e preconceitos e construir solidariedade, 

reciprocidade e respeito na diversidade, para além da simples tolerância ao exótico e 

estranho. 
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A televisão pública deve ter um compromisso irremediável com causas e 

grupos sociais marginalizados ou invisibilidades, possibilitando aos mesmos as 

condições adequadas de expressão e de exposição no debate público de ideias. E 

desse modo, auxiliar na desconstrução das identidades e representações sociais 

excludentes que ainda persistem e dever ser capaz de reconstruir formas de 

identificação e reconhecimento (social e subjetivo), que abarquem, respeitem e 

valorizem a diversidade cultural e social característica das sociedades latino-

americanas, por meio do resgate das memórias individuais e coletivas e do uso delas 

no desenvolvimento de narrativas visuais e orais sobre a trajetória histórica dos povos 

originários e imigrantes ou críticos em relação ao processo de construção das 

identidades nacionais a partir da homogeneização e apagamento das diferenças. 

Nesse sentido, cada critério sintetizado acima pode e deve funcionar como 

um seletor, no sentido luhmaniano,  que diferencia o programa do sistema público de 

radiodifusão na seleção das informações que serão processadas pelo código binário 

informável/não informável. Desse modo, cada um desses critérios indicam que 

informações devem ser validadas pelo código e quais não devem ser validadas. 

Portanto, as emissoras públicas de televisão possuem condições legais de se tornarem 

instrumentos importantes para se reivindicar, reconhecer e reafirmar direitos nas 

sociedades da modernidade tardia, hiper-tecnológicas e midiatizadas, nas quais a 

tradição popular, a corporeidade e a oralidade ancestral encontram-se com a 

visualidade, oralidade e cinestesia tecnológica e rompem a hegemonia da 

racionalidade letrada e abstrata moderna. Desse modo, o presente estudo busca 

apresenta uma pequena contribuição para o campo interdisciplinar dos estudos e 

pesquisas em Direitos Humanos ao procurar refletir sobre o importante papel que a 

televisão pública pode e deve desempenhar na garantia da comunicação e informação 

como um direito humano e na promoção e defesa dos direitos humanos no Brasil. 
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