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Resumo 

 
Este trabalho foi realizado com o levantamento e análise de 104 observatórios de 

mídia localizados em 39 países diferentes. A pesquisa teve como finalidade investigar seus 
modos de funcionamento, seus fundamentos ideológicos e suas práticas; além de examinar a 
definição do que são os observatórios de mídia. A temática dos observatórios de mídia se 
encontra nos estudos sobre resistência na Economia Política da Comunicação. Eles exercem a 
prática resistente contra a prioridade da lógica comercial e a concentração dentro das 
indústrias culturais. A criação de observatórios em vários países do mundo tem refletido a 
vontade de melhorar a democracia através da efetivação da comunicação como direito. Os 
observatórios de mídia são instrumentos para uma maior democratização da comunicação e da 
sociedade e caminham na direção do interesse público. Ao mesmo tempo em que o defende, 
tenta identificá-lo através de pesquisas junto aos espectadores, ouvintes, e leitores. Nas 
democracias recentes, eles se fortalecem como criadores de canais de participação para 
definição de questões relacionadas à mídia e às políticas públicas do setor. Já nas democracias 
mais tradicionais e avançadas, eles comumente são caracterizados como instrumentos de 
fiscalização, mas que possibilitam a participação nas questões da mídia, além de produzir 
material especializado que serve como base para defesa de demandas sociais no que diz 
respeito aos meios de comunicação. 
 
 
Palavras-chave: observatórios de mídia; democracia; controle social da mídia; 
democratização da comunicação. 



 

Resumen  
 
 Este trabajo se llevó a cabo a través de una encuesta y un análisis de 104 observatorios 
de medios ubicados en 39 países diferentes. La investigación tuvo como objetivo investigar 
los modos de operación, sus bases ideológicas y prácticas, y examinar la definición de lo que 
son los observatorios de medios. El tema de los observatorios de medios se encuentra en los 
estudios de resistencia en la Economía Política de la Comunicación. Ellos se dedican a la 
práctica resistente a la prioridad de la lógica de negocio y la concentración en las industrias 
culturales. La creación de observatorios en varios países del mundo ha reflejado el deseo de 
mejorar la democracia a través de la efectivación de la comunicación como un derecho. Los 
observatorios de medios de comunicación son herramientas para la comunicación y la 
democratización de la sociedad y avanzan hacia el interés público. Al mismo tiempo lo 
defienden e tratan de lo identificar mediante la búsqueda con los espectadores, oyentes y 
lectores. En las democracias más recientes se hacen más fuertes como los creadores de los 
canales de participación para la definición de temas relacionados con los medios de 
comunicación y el sector de la política pública. Ya en las democracias más tradicionales y 
avanzadas, con frecuencia se caracterizan como instrumentos de control, pero permiten la 
participación en temas de medios de comunicación, además de producir material 
especializado que forma la base para la defensa de las demandas sociales con respecto a los 
medios de comunicación. 
 
 
Palabras clave: observatorios de medios, democracia, control social de los medios de 
comunicación, democratización de la comunicación. 
 
 
 
Abstract 
 
This work was conducted through a survey and analysis of 104 media observatories located in 
39 different countries. The research aimed to investigate their modes of operation, its 
ideological foundations and practices, and examine the definition of what the media 
observatories are. The theme of the media observatories is located in studies of resistance in 
the Political Economy of Communication. They engaged in the resistant practice to the 
priority of the business logic and concentration within the cultural industries. The creation of 
observatories in several countries of the world has reflected the desire to enhance democracy 
through the realizationof communication as a right. The observatories of media are tools for 
communication and further democratization of society and move towards the public interest. 
While they advocates, they try to identify it by search with viewers, listeners and readers. In 
newest democracies, they get stronger as creating channels of participation to define issues 
related to media and public policy sector. Already in the most traditional and advanced 
democracies, they are commonly characterized as instruments of control, but allow 
participation in issues of media, besides producing specialized material that forms the basis 
for the defense of social demands with respect to the media. 
 
Keywords: media observatories, democracy, social control of the media, democratization of 
communication. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A presente pesquisa buscou realizar um levantamento dos observatórios de mídia 

existentes em vários países do mundo, analisando os conceitos, os fundamentos e as suas 

práticas. No capítulo introdutótio foi realizada uma retrospectiva contextualizando a gênese 

dos observatórios de mídia. Também fazem parte do primeiro capítulo a fundamentação 

teórica que embasou o estudo e a exposição dos métodos utilizados na sua realização. Os 

capítulos subseqüentes tratam, cada um, de um dos elementos citados no título da dissertação: 

o conceito é tratado no segundo capítulo; as práticas, no terceiro; e os fundamentos, no quarto. 

O capítulo cinco expõe os resultados da análise das variáveis que compuseram a pesquisa, as 

quais, por sua vez, identificam-se como os elementos que compõem um observatório de 

mídia. O último capítulo apresenta algumas conclusões, inconclusões e caminhos a serem 

percorridos. 

 

 

A Gênese dos Observatórios de Mídia  

 

 A criação de observatórios de mídia é conseqüência do reconhecimento da 

importância da comunicação midiática nos dias de hoje. Esse processo de reconhecimento, 

porém, iniciou-se há quatro décadas.    

 A partir dos anos 1970, as economias internacionais pós-fordistas, impulsionadas pela 

crise do petróleo, passaram a difundir a centralidade da comunicação para uma nova ordem 

econômica global que estava se concretizando. Esse movimento foi intensificado pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias (que mais tarde possibilitaria a convergência digital 

dos meios) e pela ampliação do alcance do mercado global (que interligou o local ao global, 

sendo para isso indispensável a troca de informações entre um e outro). Desde então, devido à 
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posição de destaque assumida pela comunicação, tornou-se relevante questionar a respeito do 

fluxo de comunicação e informação na sociedade. A comunicação, um dia caracterizada como 

ato de compartilhamento praticado, sobretudo, pelo diálogo, hoje, é transmitida por diversos 

meios em um processo, muitas vezes, unilateral e empacotada no formato de informação. 

Esta, por sua vez, constitui-se como mercadoria, como produto necessário não só ao 

aprimoramento pessoal, mas também à manutenção do sistema social, político, econômico e 

cultural. 

 Ao dominar a distribuição da informação, um grupo pequeno de empresas possui 

controle também sobre os mecanismos de disseminação de uma ordem que o privilegia. É daí 

que advém a importância do questionamento dessa ordem, da democratização da 

comunicação e do acompanhamento, análise e crítica da mídia.   

 Segundo Helena Souza (2006, p. 6),  

(...) questões relacionadas com a produção e com o consumo da informação 
(...) são questões que se prendem com a distribuição do poder na sociedade e 
com as conseqüências dessa distribuição para a constituição do espaço 
público e, consequentemente, para a validade do sistema democrático e do 
ambiente simbólico que nos envolve.  
  

 
 Já na década de 1970, portanto, começou a surgir uma série de questionamentos a 

partir da problemática sobre a centralidade da comunicação e a centralização de seus meios de 

produção e transmissão. A importância da informação e seu fluxo unidirecional – do 

hemisfério norte para o hemisfério sul – levou a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciências e Cultura (UNESCO) a produzir um relatório sobre o fluxo desigual da 

informação mundial. Em 1980, o Relatório MacBride, que levou o nome de seu principal 

redator, foi publicado revelando o que pode ser considerado como um tipo de neocolonização 

cultural. Ficou provado que o poder de agenda da mídia ultrapassa as fronteiras dos Estados.  

Por outro lado, desde meados da década de 1990, intensificou-se o processo de 

privatização e desregulamentação das telecomunicações. Tomaram forma, através de fusões, 

aquisições e joint ventures, alguns conglomerados que produzem e mediam informação e 

entretenimento. Segundo Venício Lima (2001, p. 94), citando McChesney1,  

o mercado global de mídia é hoje controlado, num primeiro nível, por cerca 
de dez enormes conglomerados e, num segundo nível, por outras quarenta 
empresas, direta ou indiretamente associadas às primeiras.   

 

                                                           
1 McChesney, R. W. (1998). “The Political Economy of Global Communication” In: McChesney, R. W. et alli 
(eds.). Capitalism and the Information Age. New York, Monthy Review Press, p. 1-26. 
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 A mídia pauta os assuntos a serem tratados pela maioria da população. E, sendo a 

produção e a distribuição do conteúdo controladas pelos mesmos poucos grupos, não é difícil 

a estandardização dos discursos.  

 Todo esse contexto suscita uma discussão sobre a lógica que rege os meios de 

comunicação social - também definidos como indústrias culturais. A comunicação – ato e 

meio – foi transfigurada em importante peça para a manutenção do status quo. Nas 

concessões públicas, como as de rádio e televisão, as finalidades comerciais extrapolam os 

objetivos sociais que estas concessões deveriam assumir. O direito público é suplantado pelo 

interesse privado.  

 É na busca da efetivação da comunicação pública, do acesso plural aos meios, da 

informação de qualidade e do cumprimento da lei e dos acordos democraticamente assumidos 

que os observatórios de mídia se estabelecem.  

 O conceito de democracia adotado aqui é o de uma democracia participacionista que 

tem como objetivo extremar a participação popular; aumentando os níveis e fomentando os 

canais de participação. Sendo os observatórios considerados como potenciais canais de 

participação em questões da mídia. Nesse sentido, quando o presente trabalho fala em 

democratização da comunicação, busca cobrir um amplo aspecto de reivindicações, tão plural 

quanto o é a composição da sociedade. Alguns desses valores parecem ser contraditórios 

como, por exemplo, a valorização da figura familiar tradicional e a representação midiática do 

público homossexual. Porém, isso muda se essas questões forem trabalhadas e pensadas tendo 

o “respeito do outro” como ponto de partida. É só imaginar o que aconteceria com a 

programação televisiva, por exemplo, se cada jornalista, produtor, roteirista e diretor fizessem 

os seguintes questionamentos antes de fabricar a imagem midiática de qualquer grupo: “E se 

fosse eu?”; “E se eu ou alguém da minha família fizesse parte desse grupo?”; “Como eu 

gostaria de ser visto?” “Essa representação é verdadeira?”. 

 Muitas das reivindicações que caracterizam uma comunicação democratizada estão 

presentes nas temáticas dos observatórios de mídia. Elas trazem à tona os pontos principais 

onde a mídia precisa ser melhorada; são exemplos: objetividade / credibilidade do jornalismo; 

liberdade de expressão; liberdade de imprensa; cumprimento da legislação; respeito às 

questões de etnia e gênero; aos direitos dos trabalhadores; aos direitos da criança e dos 

adolescentes; à diversidade; aos direitos humanos; ao direito à comunicação; e ao interesse 

público.  

 O impasse, sobre o qual os observatórios atuam, advém de uma relação conflitante que 

permeia toda a estrutura social: vivemos em uma sociedade democrática e comercial. Por um 
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lado, o comércio regulando o mercado; e o mercado, toda a sociedade. Por outro lado, a 

democracia como ideal político a ser fortificado.   

 Como agravante, os meios de comunicação tiram proveito de situações de embates 

entre direitos sociais e direitos individuais; por exemplo: liberdade de imprensa versus direito 

de imagem, direito à privacidade. Dessa forma, geralmente, quando se delineia algum limite 

para a prática midiática, é lançado um discurso igualando tais limites à censura. Como lembra 

Edgard Rebouças (2006a, p. 42), quem tem como objetivo principal visar o lucro, somente 

utiliza o discurso/escudo da liberdade e da democracia, quando quer manipular seus interesses 

particulares.  

 Por conseguinte, a sociedade precisa de mecanismos que inibam as violações dos 

direitos humanos por parte dos meios de comunicação, por meio de leis e da própria 

Constituição do país. No Brasil, nos últimos anos, o Ministério Público tem aumentado sua 

atuação na área, porém essa ainda é tímida para que se percebam mudanças significativas na 

mídia brasileira. Muitos observatórios surgem, então, como instrumentos de fiscalização da 

mídia, com a finalidade de contestar abusos e acenar com soluções.  

Um fluxo de comunicação livre é imprescindível para as democracias. Mas, devido à 

forma como os grandes meios estão organizados, as democracias precisam de instrumentos 

que se contraponham à preponderância de interesses privados nas questões da comunicação 

social. Já no ano de 1922, quando da primeira edição de Public Opinion, Walter Lippmann 

chamou atenção para como a privatização dificulta o desenvolvimento de uma comunicação 

democratizada: 

o monopólio da cabodifusão, dos portos, dos postos de gasolina, das passagens 
montanhosas, canais, estritos, leitos dos rios, terminais, mercados significa muito 
mais do que o enriquecimento de um grupo de negociantes, ou do prestígio de um 
governo. Significa uma barreira à troca de notícias e opinião (LIPPMANN, 2008, p. 
56).  
 

A privatização dos meios de comunicação segue nos dias de hoje com empresas 

transnacionais organizando-se em grandes conglomerados, os quais aglutinam produção, 

veiculação e distribuição de cultura, esporte, lazer e informação. Megaempresas frutos de 

fusões, como a Time Warner ou a NBC Universal, controlam o grosso da mídia mundial, 

seguindo a lógica de mercado, ao mesmo tempo em que ditam os padrões da cultura midiática 

da maior parte do planeta.  

É neste contexto que os observatórios de mídia aparecem como alternativa de controle 

social. A ação dos observatórios junto à mídia busca limitar a prioridade econômica do lucro 

máximo e tenta instituir o interesse social em seus conteúdos. E é assim que os observatórios 
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de mídia colaboram com o progresso democrático. Suas práticas variam desde a formação de 

grupos de interesse, até o fornecimento de informações especializadas, consultorias e 

assessorias. Agem não apenas na democratização da comunicação, mas também para a 

democratização da sociedade como um todo.  

Porém, esses observatórios atuam através de práticas difusas, na maioria das vezes 

sem ligação com os demais observatórios ou outras iniciativas de resistência. Em 

contraposição, hoje, as principais empresas de comunicação são interligadas e internacionais 

(globalização). O número de empresas tem diminuído e a concentração aumentado.   

Assim, a forma de atuação, pontual e localizada, das iniciativas de resistência se 

mostra anacrônica frente ao caráter multinacional das empresas de comunicação que 

produzem, distribuem e vendem conteúdos de informação e entretenimento por todo o mundo.  

A rede Media Watch Global foi criada a partir de recomendação do Fórum Social 

Mundial ocorrido em 2002, em Porto Alegre, e busca integrar observatórios de todo o mundo. 

Sua administração é realizada pelo Le Monde Diplomatique e pela IPS - Inter Press Service e 

tem a finalidade de identificar transgressões em relação à precisão e à veracidade nas matérias 

jornalísticas.   

Devido ao caráter virtual (as observações da mídia, assim como a divulgação dos 

resultados, são realizadas através de meios eletrônicos) e à rapidez de interação entre os 

integrantes, os observatórios de mídia apresentam potencial para internacionalização. 

Contudo, um dos maiores desafios à internacionalização das ações dos observatórios consiste 

no estabelecimento de um programa comum. Essa dificuldade decorre das diferentes 

ideologias que regem cada grupo. Existem diferenças genéricas quanto ao tipo de democracia 

a ser estabelecida / fortalecida. Alguns observatórios dos Estados Unidos, por exemplo, 

defendem a democracia liberal dando prioridade à objetividade jornalística e à independência 

dos meios de comunicação em relação ao Estado. Embora outros, do mesmo país, defendam 

uma maior intervenção estatal, seja para diminuir a liberdade do mercado ou para garantir 

direitos das minorias no que diz respeito às representações mídiáticas. É muito difícil, 

portanto, conciliar as ações desses dois tipos de observatórios em um programa comum. E 

isso sem falar das diferenças existentes entre um país e outro.  

Em países escandinavos, onde o Estado continua forte através da social-democracia, 

muitos observatórios de mídia são desenvolvidos pelos próprios Estados. Na Lituânia, por 

exemplo, o Estado desenvolveu um observatório, o Inspector of Journalist Ethics2. Não 

podem participar de sua composição membros ou parentes de membros do governo ou das 
                                                           
2 Tradução do lituano para o inglês: google translate. Disponível em http://www3.lrs.lt/pls/inter/zetika 
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empresas de comunicação. Esse observatório avalia e emite parecer sobre o desempenho da 

mídia, inclusive avaliando os conteúdos a partir da legislação do próprio país. 

Como foi visto, as diferenças entre ideologias políticas, entre culturas e propostas de 

atuação dificultam a configuração dos observatórios de mídia como um movimento de crítica 

unificado. No decorrer do presente trabalho será mostrado como alguns observatórios estão 

tentando suplantar essas limitações, associando-se através de redes nacionais, cotinentais e 

mundiais. 

 

 

Fundamentação Teórica 

 

 As práticas de resistência - como tentam ser os observatórios de mídia - são 

comumente estudadas a partir do paradigma da crítica à Economia Política. Como tais, 

encontram-se em estudos localizados na interface das ciências humanas (ciência política) e 

sociais aplicadas (economia). Uma corrente surgida na Inglaterra e na França, na década de 

1970, introduziu um terceiro ponto de preocupação no paradigma multidiciplinar. Com o 

acréscimo das comunicações como objeto de estudo, foi formulada a Teoria da Economia 

Política da Comunicação – que na França é conhecida como Teoria das Indústrias Culturais. 

Essa teoria trata dos meios de comunicação sob uma ótica crítica, analítica e propositiva e 

possui vários subcampos. 

 Foi a partir de meados da década de 1970 que se intensificou, no mundo, o estudo 

sobre a Economia Política da Comunicação. Na América Latina, essa tendência repercutiu no 

pensar a respeito de questões como as trocas desiguais, o imperialismo cultural, o acesso à 

informação, o papel da comunicação na educação e na manutenção do sistema sociopolítico-

econômico em vigor.  

 Janet Wasco (2006) divide a Economia Política da Comunicação em vários 

subcampos; são eles: estudos históricos; o negócio dos media/comunicações; 

internacionalização/globalização; relações dos media/Estado; resistência/oposição. Dentro do 

subcampo denominado de “resistência” são estudadas práticas desenvolvidas contra a elevada 

mercantilização dos meios de comunicação social. Geralmente, essas práticas se baseiam em 

conceitos como direito humano à comunicação, comunicação como serviço público, 

democratização da comunicação, etc. No campo teórico, essa prática de resistência coincide 

com tentativas de identificar proposições alternativas aos usos mercadológicos dos meios de 

comunicação. Por isso, a Economia Política da Comunicação pode ser considerada a versão 
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acadêmica da resistência ao mainstream, representado por estudos de mercado, audiência e 

outras análises acríticas desenvolvidas dentro do campo da comunicação.  

 Vicent Mosco (1996) divide a Economia Política da Comunicação em três partes: 

commodification, spatialization e structuration. É na primeira parte, a qual chamaremos de 

mercantilização, que o autor localiza os “alternative processes in private and public life”3. 

Segundo Mosco (1996): 

The process of commodification describes the way capitalism carries out its 
objective of accumulating capital or realizing value through the transformation of 
use values into exchange values4 (MOSCO, 1996, p. 140). 

 

 O autor segue explicando as formas de manifestação da mercantilização junto à mídia. 

Ele descreve duas delas como principais. A primeira seria a forma como o processo e as 

tecnologias de comunicação contribuem para o processo geral de mercantilização na 

sociedade como um todo. A segunda, mais importante para o presente trabalho, elucida a 

maneira como o processo de mercantilização influencia a comunicação como prática social, 

inclusive nos meios de comunicação públicos e estatais.  

 Como foi dito acima, de acordo com Vincent Mosco (1996), os processos alternativos 

são devididos em “processes in private and public life”. O processo alternativo na vida 

privada se refere a como “people and objects, both material and symbolic, are valued as end 

in themselves and not for their market value”5 (MOSCO, 1996, p. 163). Já o processo 

alternativo na vida pública seria “a set of process that advance fundamental characteristics of 

democracy, i.e.. equality and participation”6 (MOSCO, 1996, p. 167). Os observatórios de 

mídia fazem parte deste último grupo. 

 Além de exercer a resistência, os observatórios funcionam também como mídia 

alternativa, a qual tenta ser uma opção às informações corrompidas pelas relações de poder 

existentes entre o poder público, econômico, político e os meios de comunicação. Essas 

relações de poder marcam a economia política dos meios de comunicação no mundo inteiro.  

 

 

Metodologia 

                                                           
3 Tradução nossa: Processos alternativos na vida pública e privada. 
4 Tradução nossa: O processo de mercantilização descreve a forma como o capitalismo realiza seu objetivo de 
acumulação de capital ou a realização de valor através da transformação de valores de uso em valores de troca. 
5 Tradução nossa: “pessoas e objetos, materiais e simbólicos, são valorizados como fim em si mesmas e não por 
seu valor de mercado”. 
6 Tradução nossa: “um conjunto de processos que avançam características fundamentais da democracia, isto é, 
igualdade e participação”.  
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 A pesquisa foi realizada através de um levantamento que buscava identificar o que são 

os observatórios de mídia, como eles desenvolvem suas atividades e os fundamentos que 

impulsionam essas práticas. O objetivo era realizar um “raio-X” dos observatórios de mídia 

no mundo,  com a finalidade de divulgar suas experiências. O levantamento de observatórios 

de mídia já foi realizado por Suzana Herreira (2006a) e por Micael Herschmann, Suzy dos 

Santos e Luís Albornoz (2008). No primeiro caso, a autora analisou observatórios latino-

americanos; no segundo, o foco da pesquisa foram os brasileiros. Ambos os trabalhos 

utilizaram páginas da internet como fonte de pesquisa e, em ambos, houve referências quanto 

à dificuldade de conceituação dos observatórios.  

O problema de pesquisa “observatórios de mídia" surgiu no decorrer do curso de 

graduação, quando da realização de iniciação científica. A iniciação científica foi 

desenvolvida dentro de um grupo de pesquisa, o qual dá corpo a um observatório de mídia. 

Essa experiência foi essencial para que a autora viesse a conhecer um observatório, suas 

funções e práticas. O nome do grupo é Observatório da Mídia Regional: direitos humanos, 

políticas e sistemas. Ele é formado por estudantes bolsistas e voluntários, professores das 

ciências humanas e sociais, pesquisadores, além de colaboradores das mais diversas áreas de 

atuação – como pedagogos, advogados, psicólogos etc.  

Em 2007, no primeiro ano de Pibic (como é conhecida a iniciação científica), foi 

realizado um estudo sobre a veiculação ilegal (fora do horário permitido por lei) de 

publicidade de bebida alcoólica nas rádios de Recife7. Já no segundo ano, foi feito um 

levantamento dos observatórios de mídia brasileiros. No decorrer dessa última pesquisa, 

pôde-se constatar a grande diversidade de ações e posturas dos observatórios: nem todos se 

pareciam com o Observatório da Mídia Regional. Alguns eram menos engajados e sua troca 

com a sociedade se limitava quase que exclusivamente às publicações dos estudos 

desenvolvidos. Já outros encaravam a militância e a defesa do direito à comunicação como 

atividade principal, lado a lado da observação/fiscalização da mídia.  

Então, o que é um observatório de mídia? Como atuam os observatórios de mídia nos 

diversos países do planeta? Eis os problemas de pesquisa iniciais. Eles foram contemplados 

nos capítulos II e III, os quais versam sobre o conceito e as práticas dos observatórios, 

respectivamente. Com o início e posterior desenvolvimento do trabalho, surgiu uma questão 

importante que é o fato da maioria dos observatórios levantados, aproximadamente 72%, se 

referirem à democracia em seus fundamentos (missão/visão/objetivos). Entre o meio e o final 
                                                           
7 O relatório da pesquisa está disponível no site do observatório: http://www.ufpe.br/observatorio/  
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da pesquisa, podê-se constatar que 93,27% dos observatórios pesquisados são estabelecidos 

em países democráticos8, de acordo com o Democracy Index 2010 do Economist Intelligence 

Unit (2010). Mas, não foi possível construir uma correspondência entre o grau de 

aperfeiçoamento da democracia e a quantidade de observatórios do país. Como os 

fundamentos democráticos orientam as práticas dos observatórios? Como esses observatórios 

buscam incidir nas democracias? Eis um terceiro problema de pesquisa. Esse último problema 

de pesquisa foi tratado no capítulo sobre os fundamentos ideológicos dos observatórios de 

mídia. Além disso, ele permeou todos os capítulos da dissertação, principalmente o capítulo 

conclusivo.  

A definição do(s) problemas(s) de pesquisa é uma etapa indispensável de qualquer 

análise. Robert Stake (1995, p. 33) afirma que: 

Not only do the questions guide the work during data gathering and the report 
writing, they sharpen the meanings of previous studies and illuminate the 
differential utility of prospective findings9. 

 

Esse terceiro problema de pesquisa foi analisado seguindo uma constatação de 

Antônio Carlos Gil (2009, p. 6): 

Se as pesquisas nas ciências naturais com freqüência conduzem ao estabelecimento 
de leis, nas ciências sociais não conduzem mais do que à identificação de 
tendências. 

 
Dessa forma, a constatação da correlação da existência da maioria dos observatórios 

em países democráticos não passa da constatação de uma tendência e não de uma lei 

irrefutável. Como exemplo de exceção, tem-se o observatório The Media Monitoring Project, 

localizado em Zimbábue. Ele promove a liberdade de expressão e a responsabilidade no 

jornalismo. Zimbábue, por sua vez, é um país da África Austral, cujo único presidente foi 

“eleito” seis vezes consecutivas. Em 2010, o país ficou em 169º (último lugar) no ranking do 

Índice de Desenvolvimento Humano, com 0,140. O País foi catalogado como regime 

autoritário no Democracy Index 2010. 

 A fim de tornar as conclusões da pesquisa mais acessíveis, os resultados da análise 

foram expostos em forma de estatística. Esse procedimento foi utilizado tanto por Herrera 

(2006a), como também por Herchmann, Albornoz e Santos (2008).  Assim, o método 

                                                           
8 Os países, onde os observatórios de mídia se encontram, foram classificados em: democracia plena, democracia 
imperfeita, regime híbrido e regime autoritário. Ver Anexo I.  
9 Tradução nossa: As questões [problemas] não norteiam o trabalho apenas durante a coleta de dados e a 
elaboração de relatórios, elas aguçam os sentidos dos estudos anteriores e iluminam a utilidade diferenciada de 
achados futuros.  
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estatístico auxiliou o método monográfico na exposição do levantamento dos observatórios de 

mídia.  

 Para se aproximar de um conceito de observatórios de mídia, foi realizada pesquisa 

bibliográfica. Ao lado do levantamento dos objetivos, das missões e da visão dos 

observtaórios de mídia, a pesquisa bibliográfica também auxiliou no estudo dos fundamentos 

dos observatórios. Já as práticas foram avaliadas através de um levantamento que levou em 

consideração sete variáveis. São elas: localização geográfica (país), tipo de democracia, ano 

de fundação, tipos de ações desempenhadas, composição, recorte temático e participação em 

redes. 

 A presente pesquisa seguiu os passos do método da documentação direta, descrito por 

Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos no livro Técnicas de pesquisa. Segundo as 

metodólogas (1990, p. 75), “a documentação direta constitui-se, em geral, no levantamento de 

dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem”. No caso desta pesquisa, os dados foram 

colhidos nas páginas da internet dos observatórios. As páginas são os locais virtuais onde 

muitas atividades dos observatórios de mídia são postas em prática, contatos são feitos, 

parcerias são realizadas e atividades são divulgadas. A existência dos observatórios de mídia 

depende de seus sites de internet. 

 Portanto, essa foi uma pesquisa de campo e seguiu todas as etapas sugeridas pelas 

autoras: “pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão”, “estabelecimento de um modelo 

teórico inicial de referência”, “determinação das variáveis” e “elaboração do plano geral da 

pesquisa”.  

 Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (1990, p. 76), a pesquisa de campo divide-se 

em três grandes grupos: quantitativo-descritivos, exploratórios e experimentais. Essa pesquisa 

foi desenvolvida, principalmente, através da descrição quantitativa, que tem como finalidade 

“o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos” (p.76). Porém, o 

método exploratório também foi utilizado, sobretudo na abordagem dos conceitos e dos 

fundamentos dos observatórios. A exploração, segundo Lakatos (p. 77), tem como um dos 

objetivos “modificar ou clarear conceitos”. Dessa forma, os conceitos e os fundamentos foram 

analisados de forma exploratório-descritiva.  

 Dois dos motivos que justificam a escolha do levantamento como método de pesquisa 

são a economia e a rapidez. Citadas por Antônio Carlos Gil (1996) como vantagens do 

levantamento, essas características foram fundamentais no desenvolvimento da análise de 104 

observatórios de mídia em 39 países do mundo. A facilidade de quantificação dos dados 
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obtidos e sua exposição em forma de estatísticas também foram aspectos determinantes para a 

escolha do método.  

 Porém, é preciso chamar atenção para uma limitação do método também indicada por 

Gil (1996, p. 57): a “ênfase nos aspectos perceptivos”. Segundo o autor, “os levantamentos 

recolhem dados referentes à percepção que as pessoas têm acerca de si mesmas. Ora, a 

percepção é subjetiva, o que pode resultar em dados distorcidos”.  

 Por isso, na descrição dos observatórios, algumas de suas características são 

apresentadas como sendo afirmadas pelo grupo e não pela pesquisadora. No decorrer do 

presente texto, são comuns as expressões: “de acordo com o site do observatório”, “em sua 

página de internet, o grupo afirma que”, etc. Essas medidas foram tomadas para que os 

discursos não fossem confundidos com a real situação dos observatórios. 

A estruturação da pesquisa como levantamento também facilitou o desenvolvimento 

da mesma de forma exploratória. A exploração foi a abordagem adotada devido ao fato dos 

observatórios de mídia serem ainda pouco estudados - tanto que essa é uma pesquisa que 

tenta, também, aproximar-se de um possível conceito, sendo o problema de pesquisa inicial: 

“o que são os observatórios de mídia”.  

Antônio Carlos Gil (2009, p. 27) afirma que 

As pesquisas explanatórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e idéias (...) Pesquisas explanatórias são desenvolvidas com o 
objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 
fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é 
pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis.  

 

Para realizar o levantamento dos observatórios de mídia no mundo, a pesquisadora 

lançou mão de material produzido na iniciação científica: uma listagem com 77 observatórios 

de mídia localizados em 23 países diferentes. Através do estudo do estado da arte, essa 

listagem foi ampliada. Para isso foi realizada revisão da literatura e levantamento dos estudos 

que inter-relacionam economia política da comunicação, mídia, observatórios e controle 

social da mídia. Nessa etapa, foi realizado um “garimpo” em revistas, sites, sebos, livrarias e 

bibliotecas, a fim de identificar material interessante para a pesquisa. Também foram 

realizadas pesquisas bibliográficas e buscas na internet através do site www.google.com. Os 

seguintes termos foram procurados nos idiomas português, inglês, francês e espanhol: 

• Observatório 

• Ouvidoria 

• Laboria 
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• Monitor 

• Media watch 

• Veeduria 

• Inspetor/inspeção 

• Controle social da mídia 

• Democratização comunicação 

• Mídia e democracia 

 

 Em uma segunda etapa, a autora enviou questionário para pesquisadores da área de 

comunicação, a fim de aumentar a lista e contemplar países ainda não presentes. De acordo 

com Gil (1996, p. 161), no levantamento,  

Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 
quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.   
 

Assim, foram enviados 1,5 mil e-mails para pesquisadores, sócios em fevereiro de 

2009 da International Association for Media and Communication Research (IAMCR), 

provenientes dos 89 países relacionados abaixo: 

 

Albânia 
Argentina 
Austrália 
Áustria 
Bangladesh 
Bielorrússia 
Bélgica 
Benin 
Bósnia 
Botswana 
Bulgária 
Camarões 
Canadá 
Chile 
China 
Colômbia 
Costa Rica 
Croácia 
Chipre 
República Tcheca 
Dinamarca 
Equador 
Egito 
El Salvador 

Estônia 
Finlândia 
França 
Alemanha 
Gana 
Grécia 
HongKong, China 
Hungria 
Índia 
Indonésia 
Irã 
Irlanda 
Israel 
Itália 
Jamaica 
Japão 
Quênia 
Letônia 
Lituânia 
Macau 
Malawi 
Malásia 
Malta 
México 
Marrocos 

Holanda 
Nova Zelândia 
Nigéria 
Noruega 
Omã 
Paquistão 
Peru 
Filipinas 
Polônia 
Portugal 
Porto Rico 
Romênia 
Rússia 
Arábia Saudita 
Senegal 
Sérvia 
Singapura 
Eslováquia 
Eslovênia 
África do Sul 
Coréia do Sul 
Espanha 
Sri Lanka 
Suécia 
Suíça 
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Taiwan 
Tanzânia 
Tailândia 
Tunísia 
Turquia 

Uganda 
Emirados Árabes 
Reino Unidos 
Estados Unidos 
Uruguai 

Uzbequistão 
Vaticano 
Venezuela 
Vietnã 
 

 

Os e-mails foram enviados em outubro de 2009 e as respostas foram recebidas até 14 

de dezembro do mesmo ano. A mensagem continha o seguinte texto: 

My name is Patrícia Cunha, I’m developing a research at Federal University of 
Pernambuco – Brazil and my advisor is Prof. Edgard Rebouças. My subject is media 
watching, media observatories, advocacy groups on media, media monitor, etc. I 
would to know if you could send me some indications (sites and/or email) about this 
kind of organizations in your country. And I would know if there is in your country 
any kind of media control developed by the society (at the government or not). Your 
collaboration is very important10.  
 

Ao todo, 257 pesquisadores responderam à pergunta enviada por e-mail, o que 

representa uma amostra de 17,13% de um universo de 1,5 mil pesquisadores. Não foi obtida 

resposta de pesquisadores dos seguintes países: Albânia, Bielorrússia, Bósnia, Botswana, 

Bulgária, Camarões, Chile, China, Colômbia, República Tcheca, Equador, Egito, El Salvador, 

Irã, Letônia, Macau, Malawi, Malásia, Malta, Marrocos, Nova Zelândia, Omã, Peru, 

Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Senegal, Tanzânia, Tailândia, Tunísia, Uganda, Vaticano, 

Venezuela, Vietnam. Os observatórios desses países que estão presentes na pesquisa foram 

encontrados através das etapas iniciais do estudo ou já estavam presentes na listagem 

produzida pela autora.  

Alguns pesquisadores indicaram observatórios que já estavam presentes nessa 

listagem. Outros foram indicados por mais de um investigador. Além disso, muitos grupos 

não foram considerados observatórios de mídia. Foram desconsideradas as categorias: blogs 

pessoais, movimentos sociais que realizam observação da mídia como atividade 

complementar e não principal, fóruns de discussão esporadicamente utilizados, revistas 

eletrônicas, observatórios sem atualização por mais de 2 anos (desde 2008) e observatórios 

criados, mantidos e geridos pelo governo ou por (como) empresas privadas com fins 

lucrativos. Também não foram analisados os observatórios cujas páginas na internet não 

                                                           
10 Tradução nossa: Meu nome é Patrícia Cunha, estou desenvolvendo uma pesquisa da Universidade Federal de 
Pernambuco - Brasil e meu orientador é o Prof. Edgard Rebouças. Meu tema é fiscais de mídia, observatórios de 
mídia, grupos de defesa na mídia, monitores de mídia, etc. Gostaria de saber se você poderia me enviar algumas 
indicações (sites e / ou e-mail) sobre esses tipos de organizações no seu país. E eu gostaria de saber se existe no 
seu país algum tipo de controle de mídia desenvolvido pela sociedade (no governo ou não). Sua colaboração é 
muito importante. 
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foram encontradas ou não puderam ser traduzidas com a ferramenta google translate (ocorreu 

principalmente com países asiáticos como China e Coréia do Sul). Aqueles observatórios 

cujas páginas na internet estão escritas ou apresentam versões em português, espanhol, 

italiano ou inglês foram analisados de forma direta; os outros, passaram por tradução do 

google translate do idioma original para o inglês. 

Após a etapa de triagem, todos os observatórios restantes foram incluídos na listagem 

anterior e tiveram seus fundamentos e suas práticas analisados. A adoção voluntária de uma 

amostragem não se mostrou viável pelo fato de não se poder considerar uma amostragem 

oriunda de realidades diferentes. Não era recomendado adotar uma amostragem, pois não 

havia harmonia e homogeneidade no universo que fossem suficientes para garantir uma 

homogeneidade na amostra. Se o método da amostragem tivesse sido adotado, o resultado 

seria equivocado.  

A partir da análise de seus fundamentos, foi verificada também a correspondência dos 

objetivos dos observatórios com os ideais democráticos. Já as práticas foram divididas em 

ação e reflexão e vinculadas aos vários formatos assumidos pelos observatórios, da seguinte 

maneira: Ação (Fiscal – observação que busca a punição), Ação (Agência de notícias), Ação 

(capacitação), Ação (assessoria / consultoria), Ação (think a tank ativismo – passeatas, 

protestos), Reflexão (think a tank propostas políticas públicas), Reflexão (espaço de 

discussão), Reflexão (laboratório de pesquisas), Reflexão (documentação). Como ação foi 

considerada toda maneira de atuar incidente, de forma direta, em outros setores da sociedade 

buscando modificá-los. Já a reflexão foi considerada como o ato de refletir teoricamente sobre 

o que acontece na sociedade; são práticas realizadas sem a necessidade absoluta da 

participação de outros setores. São ações reflexivas no sentido de que seus efeitos podem 

recair apenas sobre os próprios observatórios.  

 A busca do conceito foi embasada na pesquisa bibliográfica, na análise das ações e da 

estrutura dos observatórios e na percepção dos pesquisadores entrevistados. A escolha do 

questionário enviado a especialistas como forma de coleta de dados ocorreu pelo fato de ainda 

não existir um conceito claro sobre o que são os observatórios e nem uma variedade de 

pesquisas capazes de embasar suficientemente o estudo. Por isso o fato de recorrer aos 

pesquisadores da área de comunicação se mostrou uma forma de tentar vislumbrar a visão que 

esses têm do que são os observatórios de mídia. Além disso, a necessária extensão geográfica 

da coleta de dados tornou a participação de pesquisadores de diversos países algo 

indispensável para a pesquisa, pois possibilitou o aumento do número de observatórios e de 

países analisados.  
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 Para completar a pesquisa, seria necessária, ainda, uma abordagem dos fatores 

políticos, econômicos e sociais que compõem o contexto externo onde os observatórios se 

inserem. Esse é um dos pressupostos teórico-metodológico dos estudos com base na 

Economia Política da Comunicação. De modo geral, foi considerado como pano de fundo as 

características da economia política da comunicação ocidental, capitalista e “democrática”.  

 Para comentar sobre a situação da democracia nos países estudados, foi utilizado o 

relatório Democracy Index 2010 produzido pelo Economist Intelligence Unit. A Economist 

Intelligence Unit é uma instituição inglesa que produz, a cada dois anos, um estudo sobre o 

tipo e a qualidade dos regimes de governo praticados em 165 países independentes e dois 

territórios no mundo. Importantes organizações mundiais, como a Organização das Nações 

Unidas, por exemplo, utilizam o relatório como fonte para pesquisas e ações. Porém, a 

finalidade do Democracy Index é disponibilizar, para investidores internacionais, informações 

a respeito da situação política dos diversos países. Para isso, ele analisa os regimes de 

governo levando em consideração cinco características; são elas: electoral process and 

pluralism; civil liberties; the functioning of government; political participation; and political 

culture11. Cada característica recebe notas que variam de 0 a 10; essas notas são somadas e é 

retirada uma média, a qual fornece a nota da democracia de cada país. Os países são 

classificados segundo as seguintes categorias: full democracies (com notas de 8 a 10); flawed 

democracies (com notas de 6 a 7,9); hybrid regimes (com notas de 4 a 5,9); and authoritarian 

regimes (com notas abaixo de 4,9)12. 

 Além desse relatório, foram utilizados o Índice de Desenvolvimento Humano, 

fornecido pela ONU e a listagem do Produto Interno Bruto disponibilizado pelo Fundo 

Monetário Internacional - FMI. Aqui, foi imprescindível a utilização dessas fontes 

bibliográficas ao invés da pesquisa em si da situação de cada país, pois, segundo Antônio 

Carlos Gil (1996, p. 50),  

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 
aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente 
importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 
espaço. 
 

 Não havia tempo e nem recursos para analisar as especificidades dos observatórios em 

seus respectivos países. A principal contribuição do presente estudo fica mesmo no 

                                                           
11 Tradução Nossa: pluralismo e processo eleitoral; liberdades civis; funcionamento do governo; participação 
política e cultura política. 
12 Tradução Nossa: democracia plena; democracia imperfeita; regime híbrido e regime autoritário.  
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levantamento dos observatórios existentes juntamente com seus fundamentos e práticas, na 

busca de um conceito e nas provocações sobre sua relação com a instituição democrática.  

Essa investigação mais específica precisa de um trabalho de longo prazo. Desde o 

princípio, esta pesquisa foi pensada como um levantamento e não como uma análise 

exaustiva.  O mestrado foi apenas o início. Para o doutorado, além do estudo da relação entre 

os observatórios e o desenvolvimento da democracia em seus respectivos países, pode 

também ser desenvolvida uma tese (embasada em questionários realizados com os 

organizadores dos observatórios) a fim de teorizar sobre as práticas que ainda são 

experimentais (de erro e acerto) e seus efeitos em cada contexto específico. 
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CAPÍTULO 1: CONCEITO 
  

1.1 O que são os observatórios de Mídia 

 

A maior parte dos observatórios listados na pesquisa está voltada para o progresso no 

âmbito da democracia e servem como canal de comunicação entre o público, a sociedade civil 

organizada, o Estado, a academia e as empresas do setor. Eles surgiram para criar e fortalecer 

um novo espaço de diálogo e difusão de conhecimento sobre a produção midiática e sobre o 

interesse público em relação aos meios de comunicação.  

Os observatórios de mídia fazem parte do que Claude Jean Bertrand (1999) chama de 

sistemas de responsabilização da mídia ou MAS13. Os MAS são mundialmente utilizados no 

controle social da mídia. Eles agem, principalmente, contra duas forças presentes em quase 

todos os lugares: “privatização da mídia estatal e desregulamentação da mídia privada” 

(BERTRAND, 1999, p. 17). 

 Resistência (WASCO, 2006), processos alternativos (MOSCO, 1996), sistemas de 

responsabilização da mídia (BERTRAND, 2002), todas essas terminologias representam 

repostas civis ao domínio mercadológico e ao enfraquecimento da regulamentação nos meios 

de comunicação de massa. Os observatórios de mídia são exemplos desses mecanismos.  

 Os primeiros observatórios de mídia surgiram nos Estados Unidos na década de 1980. 

A idéia do media waching agregava-se às experiências anteriores do ombudsman e do media-

criticism e objetivava a reflexão da sociedade e dos profissionais da mídia sobre a prática e a 

função jornalística na modernidade. De acordo com o site do observatório português 

“Observatório da Imprensa” (http://www.observatoriodaimprensa.com.br/objetivos.asp), ele 

foi a primeira organização designada como “observatório” e foi criado em Lisboa, três meses 

antes da francesa “Media Watch”, que nasceu em 2003. 

                                                           
13 Media accountability System (BERTRAND, Claude Jean, 1999). 
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 Posteriormente, com as mudanças ocorridas na cultura, na política e na economia 

mundiais, os observatórios foram assumindo temáticas diversas. E é principalmente dessa 

variedade temática que decorre a importância dos observatórios nos dias de hoje. Ao 

especializarem-se em um campo específico, os observatórios aparecem como importante 

ferramenta para qualquer questão que se refira à mídia, incluindo o pensar a mídia como locus 

de formação da opinião pública. Com a presença ampla, intensa e determinante da mídia na 

vida moderna, o número de questões que a envolvem é incalculável. Como afirmou Roger 

Silverstone (2005, p. 13), é preciso estudar a mídia como  

dimensão social e cultural, mas também política e econômica, do mundo moderno 
(...) como algo que contribui para nossa variável capacidade de compreender o 
mundo, de produzir e partilhar seus significados. 
 

Em relação à política, pode-se destacar as seguintes questões: a política realizada 

através dos meios de comunicação, o novo tipo de representação midiática, as políticas 

públicas de comunicação, os movimentos sociais na mídia; no campo da economia: a 

velocidade de disseminação dos efeitos da economia pelo globo, a especulação intensificada 

através da mídia, a economia dos media, internacionalização dos mercados simbólicos, 

formação de conglomerados midiáticos nacionais, internacionais e transnacionais; no campo 

da cultura: a formação de valoração e de padrões de comportamento através de conteúdos 

midiáticos, as representações sociais de grupos marginalizados, a neocolonização cultural, a 

cultura dominante e as culturas periféricas; existe também o campo formado pelas interfaces 

desses três pontos, tudo isso desembocando na sociedade. E esses são apenas alguns 

exemplos. 

 Em muitos pontos relacionados acima, existem observatórios atuando. Alguns 

exemplos:  

• no campo da política: Observatório Brasileiro de Mídia;  Mídia e Política (a 

política realizada através dos meios de comunicação, o novo tipo de representação 

midiática), Observatório da Mídia Regional, Observatório da Democratização da 

Comunicação (as políticas públicas de comunicação);  

• no campo da economia: Observatório de Economia e Comunicação, Observatório 

da Indústria Cultural, European Audiovisual Observatory (a economia dos medias, 

internacionalização dos mercados simbólicos, formação de conglomerados 

nacionais, internacionais e transnacionais); 

•  no campo da cultura: Agência Nacional dos Direitos da Infância, Observatorio de 

las Mujeres a los Medios de Comunicación, Observatório da Diversidade Cultural 
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(a formação de valoração e de padrões de comportamento através de conteúdos 

midiáticos, as representações sociais de grupos minoritários), Acacia Initiative, 

Observatorio de la UNESCO sobre la sociedad de la Información, World 

Association for Christian Communication (a neocolonização cultural, a cultura 

dominante e as culturas periféricas). 

 

 Além disso, existem os observatórios cuja temática é a própria mídia e sua avaliação 

em relação a quesitos como ética, verdade e interesse público. São exemplos desses 

observatórios: Monitor de Mídia, Observatório da Imprensa, SOS imprensa etc.  

 Ao fazer referência à importância da mídia e de seus respectivos observatórios na 

sociedade, a necessidade de conceituá-los torna-se imprescindível. E essa não é uma tentativa 

pioneira. Suzana Herrera (2005) elencou dez características importantes para a identificação 

de um observatório; são elas: reconhecimento da importância da comunicação e da mídia para 

a democracia; a insatisfação com a situação atual dos meios de comunicação; reivindicação de 

uma outra maneira de entender a prática do jornalismo; reivindicação de outro público 

consumidor de meios de comunicação; exercício constante, regular e sistemático de 

monitoramento; intencionalidade de revisão e reforma; um caráter propositivo e finalidade 

mais prescritiva do que descritiva; diversidade e criatividade em suas atuações; convicção na 

importância da divulgação de sua atividade; preferência para a utilização das novas 

tecnologias.  

 Já Luís Albornoz e Micael Herschmann (2006) divide-os em dois grandes grupos, de 

acordo com os seguintes enfoques básicos: um primeiro grupo, em que os observatórios são 

concebidos como espaços articuladores da cidadania a partir dos quais se pode monitorar o 

funcionamento dos meios de comunicação (“observatório fiscal”) e, outro, em que são 

considerados como novos organismos que colaboram através de suas intervenções e reflexões 

na formação de políticas públicas (“observatório think tank”). 

 Dessa forma, os observatórios podem ser conceituados como instituições 

intermediárias dentro da sociedade civil que agem fiscalizando os produtos da estrutura 

mercadológica dos meios de comunicação (observatórios fiscais) e possibilitando o acesso do 

público ao Estado através de discussões sobre a definição e a implementação das políticas de 

comunicações (observatório think tank).   Partindo dessa conceituação, os observatórios 

funcionam basicamente em duas frentes: 1) possibilitando a participação do público no 

Estado; 2) regulando o privado (fazendo frente à pressão das empresas, junto ao Estado, 



 25

buscando o fim da predominância da “auto-regulação” empresarial). Ambas as funções 

servem ao fortalecimento da democracia.  

 

 

1.2 Os observatórios de mídia na democracia 

 

Dentro deste contexto, é necessário, ainda, considerar o papel dos observatórios de 

mídia dentro de um processo de amadurecimento democrático que culminaria na maior 

participação do público no estatal ou nos serviços públicos geridos pelas iniciativas privadas. 

Um exemplo de atividade desenvolvida nessa área é o Projeto de Lei de Rádio e Televisão do 

Peru proposto pela Veeduria Ciudadana de la Comunicación – observatório de mídia daquele 

país - e respaldado por mais de 85mil cidadãos.  

 Devido à característica comum dos observatórios possibilitarem o controle da mídia 

por parte do público, seja através da educação deste, seja diretamente como canal de 

participação, os observatórios podem ser conceituados como fomentadores e/ou articuladores 

da prática política e sempre como instrumento para / da democracia. 

A conceituação dos observatórios como instrumentos para a democracia parte da idéia 

de que eles são necessários a fim de se atingir preceitos democráticos inexistentes. Essa 

vertente ressalta a importância de sua intervenção nas questões referentes às políticas 

públicas de comunicações e cultura voltadas para o setor. Além disso, desenvolvem ações 

preparatórias para a cidadania, com finalidades educativas e pedagógicas. Esses 

observatórios são encontrados, sobretudo, em países da América Latina (exemplo: 

Observatorios en Red – Medios de Comunicación em América Latina) ou são desenvolvidos 

no continente africano por países da Europa e América do Norte (exemplo: World 

Association for Christian Communication - WACC). 

 A atuação deles remete às questões concernentes às comunicações e à cultura, tendo 

como pano de fundo a importância dos dois campos tanto na vida pública como na vida 

privada. Eles são resquícios das ações desenvolvidas nos anos de 1970 a 1980 e que 

culminaram com o Relatório MacBride, produzido pela UNESCO sobre a desigualdade dos 

fluxos comunicacionais no mundo.  

Esses observatórios acabam introduzindo a participação política na vida das pessoas, 

aglutinando-as em torno de um interesse comum. Ao tomar parte da experiência de reflexão e 

proposição na formulação das políticas públicas, os observatórios estimulam a tomada de 

consciência e a participação política em outros campos de interesse. É uma forma de 
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aprofundar a democracia através da participação. A conseqüência disso seria um ciclo 

virtuoso como pensado por John Stuart Mill (1983), onde a participação política ajudaria no 

desenvolvimento do intelecto, da reflexão e da prática política. Essa participação pode ser 

amplificada até chegar ao patamar de representação, como é pensada no advocacy. Dessa 

forma, os observatórios de mídia assumiriam o papel de instrumento para se atingir a 

democracia ampliando e diversificando a representação política e se constituindo como 

alternativa de exercício de poder.  

A existência dos observatórios impulsiona também a comunicação democrática, seja 

capacitando profissionais da área ou desenvolvendo a pedagogia crítica junto ao público 

receptor. O objetivo deles é que suas demandas sejam concretizadas em leis, instituições e 

políticas públicas. Para que isso ocorra, é preciso também a conscientização do público para a 

importância da temática; sobretudo, em um país como o Brasil, onde existem leis que não são 

acatadas pela população e que existem apenas por serem documentadas.   

O fato de ser nos países de democracias mais tradicionais (EUA e Inglaterra) que se 

encontram a maioria dos proprietários dos conglomerados de infoentretenimento faz com que 

o observatório para a democracia também esteja presente nesses países, porém, com menos 

freqüência se comparado às democracias mais recentes. Naqueles países, existe a cobrança, 

por parte dos observatórios, para a intervenção estatal e/ou social nas fusões, aquisições e 

joint ventures que ocorrem entre as empresas de comunicação, informação e cultura. 

Nos observatórios para a democracia, o processo de democratização é pensado como 

maior acessibilidade aos meios e maior participação nas políticas. Dessa forma, os 

observatórios podem ser analisados em termos de estruturas de participação ou como 

produtores de participação. É uma forma de criar ou reviver a esfera pública pensando a 

diversidade humana. Eles são ampliações do espaço público e, ao mesmo tempo, são locais de 

resistência à reprodução da racionalidade técnica (HABERMAS, 1983).  

Já seu caráter de instrumento da democracia pressupõe que a democracia já esteja bem 

consolidada e que os observatórios lhe são úteis de alguma forma. Sua atuação é realizada 

através da fiscalização da mídia e, principalmente, do jornalismo. Eles exigem ética, 

objeividade e a verdade nas informações. Alguns desses observatórios se pretendem 

politicamente neutros e se posicionam como guardiões ou wachdogs do que consideram como 

um quarto poder. Esses observatórios são fruto da grande importância que a imprensa atingiu 

em seus países de origem.  

São práticas que dizem respeito, sobretudo, ao monitoramento, análise e fiscalização 

da mídia, com produção de material especializado. São muito comuns em ambientes onde 
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existe uma cultura de controle e crítica por parte do público. É por isso que a maioria dos 

observatórios de mídia existentes em democracias mais desenvolvidas é deste tipo. Neste 

sentido, eles agem no âmbito das empresas de comunicação, analisando seus produtos e 

difundindo conhecimento especializado sobre o assunto. 

Mas, também os observatórios de fiscalização têm lugar nas democracias recentes. 

Nessas democracias, eles são progressistas e cobram o equilíbrio das representações das 

minorias veiculadas pela mídia. Eles levam em consideração grupos focais e recortes 

temáticos e têm como objetivo a diversificação do conteúdo veiculado, o equilíbrio das 

fontes, o respeito às minorias, a reflexão crítica das representações sociais, a desmistificação 

de estereótipos e de reificações (exemplos: Women's Media Watch – Jamaica; Observatorio 

de Medios de la Asociación a Favor de lo Mejor – México). Agem a favor da democracia na 

medida em que promovem o respeito, a educação, a cidadania e estimulam o pensamento 

crítico. Em fim, buscam reproduzir um ambiente cultural favorável à ampliação e 

intensificação dos princípios democráticos. Eles almejam a introdução da experiência crítica 

emancipatória no cotidiano das produções culturais veiculadas na grande mídia.  

 

 

1.3 Os observatórios de mídia e os movimentos sociais 

 

Os observatórios de mídia também podem ser pensados como fazendo parte de um 

suposto movimento pela democratização da comunicação. Pensar em um movimento pela 

democratização da comunicação é uma forma de unir sob o mesmo conceito todas as 

iniciativas mundiais a favor de uma comunicação democratizada. Nesse movimento as 

práticas ainda se encontrariam desarticuladas. Contundo, através desta pesquisa, pôde-se 

perceber uma tendência à articulação e ao desenvolvimento de práticas conjuntas, não só entre 

os observatórios de mídia, mas entre estes e centros de pesquisa, ONGs e outras iniciativas da 

sociedade civil. Por outro lado, a percepção e a consideração de um movimento pela 

democratização da mídia são problemáticas. Pois, se grande parte dos movimentos sociais 

enfrentam dificuldades em relação à falta e/ou ao tipo de representação midiática que deles é 

feita, um movimento pela democratização dos meios estaria fadado a ser banido desses meios, 

desde a sua criação. E isso reflete diretamente na falta de representantes políticos que queiram 

defender a causa. É necessário que seja desenvolvido um estudo mais detalhado sobre a 

temática; o que não cabe no presente trabalho. Porém, para entender o que são os 
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observatórios de mídia, é imprescindível que se faça referência à possibilidade de sua 

existência em um movimento social pela democratização da comunicação.  

Mas, os observatórios de mídia não podem ser pensados como formando um 

movimento social eles próprios. E isso por vários motivos. Em primeiro lugar, falta base 

social, a chamada base demandatária, que diz respeito à militância, aos associados, enfim, às 

pessoas mobilizáveis e capazes de atos de protesto coletivo. Em segundo lugar, falta o 

reconhecimento de uma identidade comum. Existe um certo compartilhamento de interesses e 

de objetivos por parte da maioria dos observatórios, mas não existe o reconhecimento e a 

ostentação disto. Outro fator que impede sua classificação como um movimento social é que 

grande parte dos observatórios de mídia é institucionalizada, ou seja, eles não detêm 

autonomia financeira, seja em relação ao mercado, seja em relação ao Estado. Muitas vezes os 

observatórios são financiados por agências estatais, como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ou empresariais. No site da Agência 

Nacional dos Direitos da Infância - ANDI (instituição que desenvolve um dos observatórios 

de mídia mais tradicionais do país), por exemplo, existe uma lista com dezenas de parceiros e, 

dentre eles, a Fundação Abrinq (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos). 

Porém, a Abrinq tem sido um dos principais atores a se colocar contra a proibição da 

publicidade voltada para crianças no Brasil. Referindo-se ao projeto de regulamentação da 

publicidade para crianças, seu presidente, Synésio da Costa, afirmou que “deputado, às vezes, 

não tem o que fazer” (O CONTROLE, 2005). Esse é um exemplo de como podem existir 

interesses conflitantes entre os projetos e seus financiadores. A falta de autonomia, por sua 

vez, pode inibir ações e é por isso que os movimentos sociais procuram ser autônomos.  

O quarto impedimento, e talvez o mais importante, é o fato das redes sociais não terem 

sido concretizadas. A formação dessas redes ajuda os movimentos a atingir a referida 

autonomia. Os observatórios ainda são pouco articulados. Existem algumas redes já formadas, 

como por exemplo, a Rede Nacional de Observatórios de Imprensa (Renoi), no Brasil e, no 

exterior, a Media Watch Global; mas essas redes agregam poucos observatórios e, mesmo 

nelas, a articulação política ainda é muito fraca.  

Porém, apesar dos observatórios não serem considerados como movimento social, eles 

são grupos sociais e muitos conceitos e categorias dos movimentos sociais podem ser a eles 

aplicados. Dessa forma, assim como muitos movimentos sociais, os observatórios de mídia 

compreendem práticas de resistência à “supremacia dos interesses empresariais e comerciais” 

(REBOUÇAS, 2006). Além disso, eles buscam garantir direitos humanos (direito à 
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informação e à comunicação) e têm a finalidade de contribuir com o processo de 

democratização da sociedade.   

Outra característica comum entre os observatórios e os movimentos sociais é que eles 

representam um possível canal de participação social nas questões públicas. No caso dos 

observatórios, isso se traduz no controle social dos meios de comunicação e na formação de 

um grupo de interesse em torno das questões da mídia, sendo este capaz de intervir nas 

políticas públicas de comunicações. 

 Seguindo essa linha, existem ainda categorias utilizadas no estudo dos movimentos 

sociais que podem ser aplicadas aos observatórios. Maria da Glória Gohn (1997), divide essas 

categorias em dois tipos: elementos externos e elementos internos. Na categoria dos 

elementos externos, podem ser enquadrados: o contexto do cenário sóciopolítico e cultural; 

opositores (no caso dos observatórios, podem ser as empresas midiáticas e ou outras como, 

por exemplo, fast food, bebidas, fumo ou produtos para crianças, de acordo com cada caso 

específico); as articulações e as redes externas em relação aos militantes e às lideranças 

(seriam as articulações com o media ativismo e aquelas estabelecidas dentro do movimento 

pela democratização da mídia); relações do movimento com outros movimentos e lutas 

sociais (movimento negro, indígena, feminista, pelos direitos da criança e do adolescente, sem 

terra, conselhos de saúde e de psicologia, etc); relações com os órgãos estatais e demais 

agências da sociedade política (Conselho Nacional de Comunicação, Anatel, Ministério das 

Comunicações, lobistas, grupos de interesses e de pressão, as bancadas parlamentares); 

relações com a mídia em geral (não são necessariamente de oposição, podem ser também de 

cooperação, apesar de serem mais difíceis de se instituir e manter). 

 Já nos elementos internos, localizam-se: as demandas e reivindicações (seria o recorte 

temático, o que norteia as práticas), os repertórios de ações coletivas que geram (são as 

práticas em si, é a sistematização das atividades), a composição social (diz respeito às pessoas 

que formam o grupo de acordo com classes sociais e/ou  profissionais), articulações (são as 

parcerias, também ajudam na construção de um conceito, mas também podem ajudar a 

comprovar os fundamentos – através da observação do processo de financiamento – e 

visualizar as possibilidades de práticas), valores, crenças, ideologias e projeto (podem ser 

analisados através da missão e dos objetivos dos observatórios; são os fundamentos sobre os 

quais as práticas são desenvolvidas).  

A pesquisa de mestrado concentrou-se nos elementos internos. Dessas categorias, 

decorre a classificação dos observatórios não como movimento, mas como grupo de interesse. 
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1.4 Delimitando um conceito 

 

 No decorrer da pesquisa, foi constatado que os observatórios de mídia assumem outras 

formas e desempenham várias outras ações, além de “think tank” e de “fiscal”, como 

propuseram Albornoz e Herschmann (2006). De acordo com o presente trabalho, os 

observatórios de mídia podem ser classificados como:  

a) Observatório fiscal: “espaços articuladores da cidadania a partir do qual pode-se 

monitorar o funcionamento dos meios de comunicação” (ALBORNOZ e 

HERSCHMANN, 2006); geralmente, buscam a punição dos infratores.  

b) Agência de notícias: produz e distribui notícias sobre determinado tema.  

c) Observatório think tank: são “novos organismos que colaboram através de suas 

intervenções e reflexões na formulação de políticas públicas” (ALBORNOZ e 

HERSCHMANN, 2006). Porém, a reflexão e a intervenção política nem sempre 

vêem juntas. Por isso é preciso dividir os observatórios think tank entre aqueles 

que refletem sobre e articulam propostas e aqueles ligados à formação do 

advocacy e mobilizadores de militância política. 

d) Laboratório de pesquisas: é um espaço de análises, diagnósticos e teorização sobre 

a mídia; também estão ligados a publicações como livros, revistas e artigos; são 

encontrados, sobretudo, na academia. 

e) Espaço de discussão: são, muitas vezes, blogs e fóruns coletivos sobre a mídia. 

Esta definição está ligada ao formato: é menos formal e se limita à exposição de 

críticas pontuais e a comentários.  

f) Centro de aglutinação e difusão de informações: agem através de serviços de 

assessoria/consultoria; observa a mídia e questões que perpassam-na como 

mercado, financiamento e legislação e difunde informações; não são 

participativos, são menos interativos, são sistemáticos e as informações difundidas 

são mais “oficiais”. 

g) Centro de documentação: reúne, organiza e disponibiliza notícias, legislação e 

estudos sobre os meios de comunicação. 

h) Espaços para capacitação e educação: o primeiro se dirige principalmente aos 

profissionais da área; o segundo, à população – podendo, ainda, ser dividida em 

educação para participação na mídia e educação para leitura crítica da mídia. 
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Essas categorias explicam os formatos que os observatórios de mídia e suas ações 

podem assumir. Mas, não os conceitua. Porém, elas devem ser levadas em consideração para 

se definir o que são os observatórios de mídia. Assim, das categorias e das definições 

expostas acima pode-se considerar que os observatórios de mídia: 

• Não são movimentos sociais devido, entre outras coisas, à baixa representatividade e à 

baixa participação social. Isso pode ser demonstrado pelo fato de que, em 19/05/2009, 

apenas 26.432 pessoas – aproximadamente, 0,015% da população brasileira - recebiam o 

boletim do Observatório da Imprensa (o observatório de mídia mais antigo em 

funcionamento no país); 

• Não são grupos de pressão, pois são pouco organizados, articulados e não agem 

diretamente nas disputas políticas. Podem estar na transição, mas isso vai depender de 

diversos fatores, dentre eles, das articulações futuras; 

• São um grupo de interesse, pois, como será visto, eles possuem um interesse 

compartilhado pela maioria dos observatórios: a democratização da comunicação. Além 

disso, alguns articulam-se e formam redes mais amplas, como a RED Latinoamericana de 

Observatorios de Médios. Mas não estão organicamente agrupados e muitos ainda estão 

isolados. Porém, a articulação é uma tendência crescente; 

• São instrumentos e, como tais, dependem do uso que deles é feito. Sozinhos são pontuais 

e não realizam mudanças, precisam da adesão da sociedade civil. Podem apresentar-se 

como apoio, fornecendo material científico e informações para movimentos sociais, por 

exemplo; 

• São locais de interface entre academia, Estado, sociedade civil e mercado; 

• São laboratórios e grupos de pesquisas e essas são duas das facetas mais importantes por 

eles assumidas, pois fornecem material científico para fundamentar as políticas públicas 

de comunicação, além de gerar interesse na população em questões relacionadas à mídia e 

à comunicação.  

 

Segundo Maria da Glória Gohn (1997, p. 243), “existe a dificuldade de 

enquadramento das ações coletivas contemporâneas nas categorias teóricas disponíveis”. E é 

no sentido desse raciocínio que as definições construídas a partir das classificações expostas 

acima apenas indicam alguns caminhos possíveis, mas não são conclusivas.  

No estado em que se encontram, hoje, os observatórios apresentam-se como práticas 

difusas e polimorfas. Mas, dentro desse emaranhado de ações e posturas, existem grupos 
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articulando-se, fortalecendo-se através de uma ideologia comum, buscando meios de formar 

práticas coletivas. Os conceitos propostos neste trabalho apenas delimitam algumas facetas 

assumidas pelos observatórios de mídia; são elas: práticas de resistência, grupo de interesse e 

instrumento para/da democracia.  
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CAPÍTULO 2: PRÁTICAS 
 

2.1 Os Observatórios de mídia no mundo  

 

 Ao invés de simplesmente descrever as práticas dos observatórios de mídia, este 

capítulo descreve o próprio observatório dando ênfase às suas formas de atuação. Para isso, 

foram visitadas e analisadas as páginas de internet de todos os grupos presentes na pesquisa. 

Foram levadas em consideração sete variáveis básicas; são elas: país, tipo de democracia, ano 

de fundação, ações / práticas, recorte temático, composição e participação em redes14.  Porém, 

a fim de tornar a leitura mais fluida, a autora optou por descrever os observatórios em texto 

corrido, destacando seu modo de funcionamento e suas especificidades.  

Através da análise que deu origem a este capítulo, foi construída uma tipologia das 

práticas dos observatórios. Essa tipologia foi utilizada para classificação dos observatórios e 

está presente na tabela do Anexo I. As práticas, em si, foram divididas em ação e reflexão e 

vinculadas aos vários formatos assumidos pelos observatórios, da seguinte maneira: Ação 

(Fiscal – observação que busca a punição), Ação (Agência de notícias), Ação (capacitação), 

Ação (assessoria / consultoria), Ação (think a tank ativismo – passeatas, protestos), Reflexão 

(think a tank propostas políticas públicas), Reflexão (espaço de discussão), Reflexão 

(laboratório de pesquisas), Reflexão (documentação).  

Alguns observatórios são descritos de forma mais detalhada que outros. Isso ocorreu, 

principalmente, devido a desigualdades na quantidade de informações presentes nos sites. A 

língua em que os sites estão escritos também é outro fator diferencial. Foi realizada também 

breve introdução sobre cada país onde se encontram os observatórios, a fim de melhor 

contextualizá-los. Os dados apresentados foram extraídos do Human Development Index and 

its components (ONU, 2010), do Democracy Index (Economist Intelligence Unit, 2011) e do 

World Economic Outlook Database (International Monetary Fund, 2010). Todos os 

                                                           
14 Ver tabela Anexo I. 



 34

pesquisadores citados fazem parte da lista de associados da International Association for 

Media and Communication Research – IAMCR. As fontes citadas no decorrer do texto como 

“pesquisador (a)” são pesquisadores sócios da IAMCR em 2009, cujas informações foram 

requisitadas e recebidas via e-mail.  

 Países que fizeram parte da pesquisa divididos por região: 

 

 

África 

África do Sul 

Gana 

Maláui 

Nambia 

Zimbabue 

 

Ásia 

Índia 

Japão 

Taiwan 

 

América Central 

Guatemala 

Nicarágua 

América do Sul  

Argentina 

Bolívia 

Brasil 

Chile 

Colômbia 

Equador 

Peru 

Uruguai 

Venezuela 

 

América do Norte 

Canadá 

EUA 

México 

Caribe 

Jamaica 

 

Europa Ocidental 

Alemanha 

Espanha  

França  

Grécia 

Holanda 

Itália 

Polônia 

Portugal 

Reino Unido 

 

Escandinávia 

Dinamarca 

Noruega 

Suécia 

 

Europa Oriental 

Ucrânia 

Eslováquia 

 

 

Oceania 
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Austrália 

 

Oriente Médio 

Israel 

 

2.1.1 Ásia 

 

Índia 

 

A Índia é uma democracia imperfeita, estando em 40º lugar no ranking das 

democracias. Já no IDH, está na 119ª posição.  

Apesar da globalização e do aumento da inserção da cultura oriental na ocidental, 

ainda há poucos produtos midiáticos indianos sendo comercializados no ocidente. Apenas um 

observatório de mídia indiano foi encontrado na pesquisa. Esse observatório foi indicado pelo 

pesquisador e Phd Dr. I. Arul Aram. De acordo com Arul (2009), na Índia “We have Press 

Council of India which is a statutory body but with no punitive powers. It has evolved a code 

of ethics”15.  

O observatório pesquisado foi o Thehoot.org - Watching media in the subcontinent 

(http://www.thehoot.org/web/home/index.php), criado em 2001. O Thehoot.org foi criado 

pela Media Foundation que fica em New Delh e foi criada em 1979. O grupo realiza estudos 

científicos em vários campos midiáticos (impresso, eletrônico, filmes e outros). Suas 

pesquisas são qualitativas e quantitativas, sendo essas últimas divulgadas na forma de 

estatísticas. As pesquisas são apresentadas como relatórios ou livros, que são comercializados 

para manter o grupo. O principal objetivo do observatório é aumentar a liberdade e a 

independência dos meios de comunicação. Para isso, propõe atualizações na legislação sobre 

liberdade de imprensa, de discurso e de expressão. Os membros do Thehoot.org acreditam 

que uma melhor qualidade de vida passa pela liberdade da sociedade, a qual depende dos 

processos de comunicação. Eles buscam não só a liberdade de imprensa nos meios de 

comunicação indianos, mas também a liberdade de expressão e de discurso por parte do 

publico.  

Além do monitoramento da mídia nacional e regional, o grupo emite análises sobre as 

mídias comunitárias, os negócios das empresas de comunicação, ética e liberdade na mídia e 

políticas de comunicação. Entre suas ações está a realização de um evento anual, onde um 

jornalista é premiado por sua contribuição para a efetivação da liberdade na Índia.  

                                                           
15 Tradução nossa: Temos o Conselho de Imprensa da Índia, que é um órgão estatutário, mas sem poderes 
punitivos. Ele tem desenvolvido um código de ética. 
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De acordo com o site do grupo, o “subcontinente” – como é chamada a Índia – 

apresenta vários meios de comunicação, porém, não existe controle suficiente sobre eles. Isso 

foi confirmado por outro pesquisador: K.M.Shrivastava. De acordo Shrivastava (2009), 

“Currently India is the freest country in the world as far as media is concerned. There are 

laws that provide resonable restrictions but they are not applied. The audience is mostly 

passive.”16. 

O site foi criado como resultado da preocupação sentida por um grupo de jornalistas 

em relação às questões de limite e controle da mídia. Ainda segundo o site: It is an attempt to 

revive a concern for media ethics, restore focus on development in the subcontinent, and 

preserve press freedom17.  

A webpage é uma espécie de ferramenta de  autoregulação, a qual tenta fornecer 

parâmetros para os jornalistas indianos exercerem seu ofício. São levados em consideração o 

rigor, a justiça, o direito à informação, a censura e a responsabilidade dos meios de 

comunicação. A página da internet é destinada a jornalistas, usuários dos meios de 

comunicação, incluindo leitores e espectadores leigos, estudantes e professores de jornalismo 

e comunicação. Particularmente para o último grupo, como para os profissionais de mídia, ela 

tenta reunir vários links relevantes e leituras. Ela também oferece para as comunidades e 

indivíduos ferramentas de interação com a mídia. 

 

Japão 

 

O Japão é uma democracia plena e a terceira economia mundial. As diferenças 

existentes entre a linguagem ocidental e o idioma japonês dificultaram a aquisição de 

informações sobre as condições do controle social da mídia no país. As informações sobre o 

Japão foram fornecidas pela pesquisadora inglesa, Griseldis Kirsch, por e-mail. De acordo 

com ela, no Japão,  

there is no such organisation. There are a couple of media watching circles on an 
NGO/NPO-level (like the Forum for Citizen's Television, a loose circle of 
academics and non-academics), but usually, they have no webpage and are a bit 
tricky to contact. Some of these circles just get together for a short period of time, 
and then dissolve again, editing little books and leaflets on the way (but again, 
mostly these things are very hard to come by, particularly outside of Japan). The 

                                                           
16 Tradução Nossa: Atualmente a Índia é o país mais livre do mundo, quando a mídia é considerada. Existem leis 
que estabelecem restrições razoáveis, mas elas não são aplicadas. A audiência é mais passiva.  
17 Tradução nossa: Ele é uma tentativa de reavivar uma preocupação sobre a ética da mídia, restaurar o foco no 
desenvolvimento no subcontinente, e preservar a liberdade de imprensa. 
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whole system seems to be characterised by its informality, at least to me it seems so 
at times18 (KIRSCH, 2009). 

 

Essa informalidade e pouca durabilidade reflete a situação de muitas iniciativas na 

área da crítica da mídia, espalhadas pelo mundo. Muitos grupos indicados como observatórios 

pelos pesquisadores foram descartados após a verificação de que as informações contidas no 

site de internet remetiam a datas anteriores ao ano de 2008. Muitos deles não passaram dos 

momentos iniciais de proposta e criação. Isso pode ser decorrência do caráter voluntário da 

crítica da mídia. O trabalho, geralmente, não é remunerado e acaba ficando em último plano 

no cotidiano de quem o pratica. No caso do Japão, porém, parece acontecer algo semelhante 

ao que acontece com os países escandinavos. Os meios de comunicação respeitam as 

sugestões / advertências do governo e este mostra-se atento às necessidades do público em 

relação à mídia. Isso faz com que, por um lado, a população deixe para o Estado a tarefa de 

regular os meios de comunicação e, por outro lado, faz com que os meios se adaptem às 

exigências do Estado, o que agrada o público. A crítica social da mídia, dessa forma, acaba 

não aparecendo como algo essencial. Ainda segundo Griseldis Kirsch, 

In addition, the former governments of Japan, those of the Liberal Democratic 
Party in particular, have had a close eye on the media, yet again informally rather 
than by means of an organisation. There have been a number of complaints by the 
government concerning biased news coverage - so that the media in Japan is pretty 
self-restricted and tries to avoid anything that could cause controversy in the first 
place19 (KIRSCH, 2009). 

 

Em uma faze anterior do presente trabalho, foi encontrado um grupo que se enquadra 

na descrição feita por Kirsch. É o Wakaba – Intercultural Communication Institute – Media 

Watch Group (http://www.kuis.ac.jp/icci/english/media.htm) localizado na University of 

International Studies, na cidade de Mihama. O grupo foi criado em 1995 com a proposta de 

realizar pesquisas sobre e monitoramentos das notícias veiculadas em diversos meios de 

comunicação do mundo. Configura-se como um espaço de discussão entre acadêmicos e 

profissionais da área da comunicação.  

                                                           
18 Tradução nossa: não há tal organização. Há um par de círculos de observação da mídia no nível de ONG / 
NPO (como o Fórum para a televisão do Cidadão, um círculo perdido de acadêmicos e não acadêmicos), mas 
geralmente, eles não têm página na internet são um pouco complicados para contato. Alguns destes círculos 
apenas ficam juntos por um curto período de tempo, e depois se dissolvem novamente, eles editam pequenos 
livros pequenos e folhetos em sua caminhada (mas, novamente, a maioria destas coisas são muito difíceis de 
encontrar, principalmente fora do Japão). Todo o sistema parece ser caracterizado pela sua informalidade, pelo 
menos para mim se parece assim, às vezes. 
19 Tradução nossa: Além disso, os governos do Japão, os do Partido Liberal Democrático, em especial, têm tido 
um olhar atento sobre os meios de comunicação, mas de uma forma mais informal do que por meio de uma 
organização. Tem havido um grande número de reclamações por parte do governo relativa à cobertura de 
notícias tendenciosas – então a mídia no Japão é bastante auto-limitada e tenta evitar qualquer coisa que possa 
causar polêmica, em primeiro lugar. 
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Taiwan 
 

Taiwan ou República da China ou Formosa não é considerado um país pelo governo 

da China Continental. Mas, para a maior parte do mundo e para as Nações Unidas, é um 

Estado. Faz parte dos “tigres asiáticos” apresentando alto nível de desenvolvimento 

tecnológico. É a 24ª economia do mundo, com cerca de 24 milhões de habitantes. É uma 

democracia imperfeita.  

 Dois pesquisadores responderam aos e-mails questionando sobre a existência de 

observatórios de mídia em Taiwan: Shih-Hung Lo e James Huang da National Taipei 

University. Os dois sugeriram o acesso à página do Conselho Nacional de Comunicação – 

NCC (http://www.ncc.gov.tw/english/index.aspx). Apesar de James Huang apresentar o NCC 

como uma agência nacional de monitoramento de mídia em Taiwan, o órgão parece mesmo 

ser um conselho de comunicação e não um observatório. A dificuldade na tradução da página 

não permitiu uma avaliação exata.  

 James (2009) também sugeriu “two sites of media reform groups”20: Campaign for 

Media Reform (http://www.twmedia.org/index.php) e Media Watch Taiwan 

(www.mediawatch.org.tw), ambos foram desenvolvidos no idioma mandarim. 

 

 O Campaign for Media Reform foi oficialmente criado em 04 de maio de 2003, com 

participação de acadêmicos, profissionais da mídia, grupos de movimentos sociais e 

representantes do público. Sua finalidade é melhorar o ambiente da mídia local com uma 

reforma. Para isso, explora as questões da mídia de Taiwan, dentre elas a melhoraria dos 

direitos dos trabalhadores da mídia.  Também participa de atividades políticas contribuindo 

com a adequação da legislação pertinente.  

Em segundo plano, desenvolve a análise da rotina de trabalho nas empresas de 

comunicação a fim de identificar ingerência política e comercial. Em terceiro lugar, promove 

e aprofunda a educação para a comunicação social com a finalidade de “aumentar a 

consciência cívica”. Para atingir seus objetivos, desenvolve ações de capacitação, reflexão e 

discussão sobre as questões da mídia, ativismo político e propõe políticas públicas. Também 

organiza seminários e palestras. No desenvolvimento de suas ações, exalta sempre a 

necessidade de uma reforma estrutural da mídia do país.  

                                                           
20 Tradução nossa: dois sites de grupos de reforma da mídia. 
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 Já o Media Watch foi fundado em 1999 por acadêmicos, profissionais de comunicação 

social e cidadãos. É o primeiro monitor de mídia do corpo de reforma constitucional de 

Taiwan. Seus fundamentos são congruentes aos do Campaign for Media Reform. Está 

comprometido com a promoção da alfabetização para a mídia, a manutenção dos direitos 

civis, direitos trabalhistas dos profissionais da área e no estabelecimento do caráter público 

dos meios de comunicação e da diversidade na mídia. Seu objetivo é criar - com o poder 

coletivo dos cidadãos – “respeito, racionalidade, justiça, democracia e diversidade nos meios 

de comunicação, como espaço público”. 

Como pode ser visto, em seus objetivos, o media watch taiwanês em nada se difere 

dos observatórios ocidentais mais comuns. Em seu site existe a seguinte afirmação (que 

poderia ser atribuída, por exemplo, a muitos observatórios latino americanos): 

Acreditamos que o uso correto da comunicação está na estruturação de um sistema 
de comunicação social pluralista, de modo que os meios de comunicação pública, a 
mídia sem fins lucrativos, mídia de negócios, grupos étnicos, mídia comunitária, 
mídia nacional possam co-existir quebrando a má conduta corporativa do 
monopólio, a fim de construir um profissional de mídia independente e um público 
com múltiplas escolhas.  

 

Baseado nisso, o observatório desenvolve as seguintes linhas de ações: 

1. Defesa da criação de uma mídia pluralista.  

2. Quebra do monopólio da mídia, para ajudar o desenvolvimento da mídia 

independente.  

3. Melhoria na literatura e na educação sobre a mídia para capacitar os 

cidadãos   

4. Estabelecimento de meios de fiscalização como plataforma para promover o 

diálogo entre os cidadãos e os media.  

5. Exercício de pressão sobre a mídia e suas respectivas autoridades de 

supervisão. 

6. Reunião dos grupos sociais para reforçar as dimensões e o alcance da 

reforma na mídia.  

7. Defesa dos direitos trabalhistas dos trabalhadores da mídia. 
 

 

2.1.2 África 

 

África do Sul 
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A África do Sul é o país de maior PIB do continente africano e ficou em 27º lugar em 

2010. Mesmo assim, é uma democracia imperfeita e seu IDH é de 0,597, ficando atrás de 

países africanos como Nambia, Egito e Botsuana. A África do Sul está em 110º no Índice de 

Desenvolvimento Humano da Organização para as Nações Unidas, sendo classificado como 

desenvolvimento humano médio. 

Foram analisados dois observatórios de mídia sul africanos: o FXI e o MediaTenor. 

 

O Freedom of Expression Institute - FXI (http://www.fxi.org.za/) foi criado em 1994 

por meio de uma associação entre três grupos da sociedade civil organizada africana: 

Campaign for Open Media, Anti-Censorship Action Group e Media Defence Trust. Os três 

foram criados na década de 1980 e se tornaram grupos influentes na área de políticas para a 

mídia. Desempenharam papel central na definição dos princípios adotados durante a transição 

democrática da África do Sul, sobretudo permitindo à mídia o desempenho de seu dever 

durante a primeira eleição democrática do país na era pós- apartheid. 

O FXI defende a liberdade de expressão através de práticas como o fornecimento de 

notícias sobre a falta de qualidade na cobertura jornalística, capacitação de profissionais para 

uma cobertura jornalística não tendenciosa e estudos e propostas na área de políticas públicas 

de comunicação (lobbying). Suas atividades se dividem em quatro programas básicos. São 

eles: Anti-censorship Programme; Community Media Policy Research Unit; Access to 

Information Programme; Media & Information and Communication Technologies (ICTs) 

Programme. 

O principal objetivo do grupo é, como demonstra o seu nome, a erradicação da censura 

e o alcance da liberdade de expressão através da efetivação dos direitos de acesso a e 

disseminação de informações e conhecimento. De acordo com o grupo, sua missão é “to fight 

for freedom of expression and eliminate inequalities in accessing and disseminating 

information and knowledge in South Africa and beyond21”. 

O FXI pesquisa o estabelecimento de uma base legal para avançar nesses direitos. O 

observatório informa que no processo de busca por essa base legal, “it networks with, and 

collaborates with, a wide range of organisations locally and internationally22”. O FXI 

também é membro da International Freedom of Expression eXchange (IFEX),  que monitora 

                                                           
21 Tradução nossa: lutar pela liberdade de expressão e eliminar as desigualdades no acesso e na difusão da 
informação e do conhecimento na África do Sul e em outros lugares. 
22 Tradução nossa: Ele trabalha e colabora com uma ampla gama de organizações locais e internacionais 
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a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão em uma escala global. Através do sistema 

de alerta da IFEX, o FXI divulga as violações da liberdade de expressão na África do Sul e 

entra em contato com outras organizações para apoiar suas campanhas. 

O Freedom of Expression Institute é uma organização sem fins lucrativos (NPO). É 

financiado por outros grupos como: Centre for Civil Society, University of KwaZulu-Natal, 

Global Opportunities Fund, HiVos, Netherlands Institute for Southern Africa (NiZA), Open 

Society Foundation for South Africa, Open Society Initiative for Southern Africa,  Rosa 

Luxemburg Foundation, South African Development Fund. Além disso, recebe doações pelo 

site e vende livros produzidos pelo Instituto. Funciona através de trabalho voluntário. É 

composto por um comitê executivo e um grupo de oito membros. Monitora meios de 

comunicação de toda a África do Sul. Apresenta articulações entre movimentos pela 

igualdade social, pela efetivação de direitos e pelo desenvolvimento da África. 

 

O Media Monitoring Africa – MMA (http://www.mediamonitoringafrica.org/)  foi 

criado em 1993 para defender a democracia e os direitos humanos no continente africano. O 

monitoramento é realizado com a finalidade de promover um jornallismo ético e confiável, o 

qual deve dar suporte aos direitos humanos.  Seu recorte temático é o papel da mídia no 

desenvolvimento da democracia. Os resultados das observações são levados ao conhecimento 

da mídia, dos governos e da sociedade civil, afim de convencê-los da importância de uma 

mídia ética, livre e de qualidade.  

O observatório faz parte do projeto Global Media Monitoring Projec desenvolvido 

pela WACC e que analisa a participação das mulheres na mídia de vários países do mundo. O 

grupo também finalizou uma análise da cobertura jornalística sobre a migração e a xenofobia; 

pesquisa encomendada pelo FrayIntermedia. A missão do observatório é garantir uma mídia 

reponsável, de qualidade e engajada no fornecimento de informação para os cidadãos 

africanos. De acordo com o site, to achieve MMA’s vision, the three key areas that MMA 

seeks to address through a human rights-based approach are: media ethics, media quality, 

media freedom23. 

 
 
Gana 
 

                                                           
23 Tradução nossa: para alcançar a visão do MMA, as três principais áreas que o MMA pretende atuar através de 
uma abordagem baseada nos direitos humanos são: ética da mídia, mídia de qualidade, liberdade de imprensa. 
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Gana é um país localizado na parte oeste do continente africano. É uma ex-colônia 

inglesa cuja independência foi conquistada no fim da década de 1950. Está em 77º no 

Democracy Index 2010 do Economist Intelligence Unit, sendo considerado como uma 

democracia imperfeita.  

 O único observatório encontrado pela pesquisa que analisa a mídia de Gana é o 

Elections Project Scope (http://www.africanelections.org/ghana/media.php). Ele é 

desenvolvido pelo International Institute for ICT Journalism (www.penplusbytes.org) e 

trabalha com parceiros e com financiamento da Open Society Initiative for West Africa 

(www.osiwa.org).  

 A finalidade do observatório é capacitar as pessoas no domínio das TICs a fim de usá-

las como uma ferramenta para a cobertura das eleições de Gana. Para isso desenvolve as 

seguintes ações: 

• Formação de editores, jornalistas e repórteres; 

• Desenvolvimento e divulgação de informação e conhecimento sobre as eleições; 

• Uso de mensagens SMS/Mobile na cobertura das eleições; 

• Monitoramento do conteúdo da mídia; 

• Produção de noticias para o portal online; 

• Ecaminhamento de notícias e informações para a grande mídia. 
 

Maláui 

 

Maláui é um país da África Oriental considerado como regime híbrido pelo 

Democracy Index 2010. Ocupa 85º posição no ranking das democracias. Seu PIB é de 5,035 

ficando em 143º na lista de 2010 do Fundo Monetário Internacional - FMI. Já o IDH é 0,385 e 

ficou na 153ª posição em 2010. 

O observatório de Maláui considerado na pesquisa é o Malawi Electoral Commission 

Independent Media Monitoring Unit 

(http://www.mec.org.mw/Operations/MediaMonitoringUnitMMU/tabid/91/Default.aspx) e 

foi indicado pelo pesquisador zimbabuano, Winston Mano24. O observatório foi criado pela 

Comissão Eleitoral de Maláui para monitorar o desempenho dos meios de comunicação do 

país, na preparação para as eleições.  

                                                           
24 Ver seção sobre Zimbábue. 
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As normas pelas quais os monitores de mídia da Comissão Eleitoral estão avaliando a 

transmissão da mídia foram criadas em abril de 2008, quando os líderes de todas as principais 

empresas, voluntariamente, elaboraram a sua própria auto-regulação: o Código de Conduta da 

Media. De acordo com o site, este Código, que foi assinado publicamente em junho de 2008, 

é constituído por uma coletânia das melhores práticas internacionais. O Código incita a mídia 

a ser justa e precisa em suas reportagens e a dar cobertura equitativa aos partidos políticos. 

Doze pessoas foram treinadas e trabalham no monitoraramento. O Media Monitoring 

Unit, como é conhecido o observatório, avalia o desempenho dos meios de comunicação 

através da gravação da produção sobre política veiculada nos meios nacionais de 

radiodifusão, tanto públicos como privados. Além disso, disseca o conteúdo de cada edição 

dos jornais diários nacionais. Cada item político, seja de notícias ou comentários, entrevistas, 

discussões ou debates, é medido por tempo ou espaço de difusão do jornal. 

Os meios de comunicação analisados diariamente pelo observatório, nos dias de hoje, 

são: The Daily Times, Malawi News, The Sunday Times, The Nation, Weekend Nation, 

Sunday Nation, TVM, MBC1 e 2, 101, Capital, MIJ FM, Zodiak, Radio Islam, Radio Maria, 

TWR, Star Radio e Joy Radio. 

A avaliação do que é "positivo" e do que é "negativo" funciona da seguinte maneira: 

"positivo" significa uma cobertura eleitoral positiva; já a cobertura negativa (cobertura 

negativa do partido em causa) é perfeitamente adequada quando a comunicação fornece um 

retrato verdadeiro. Porém, segundo o observatório, o fornecimento exclusivo de cobertura 

negativa é injusto e contrário ao código do equilíbrio. 

 

 

Namibia 

 

Como a maior parte dos países africanos, a Namibia é uma democracia imperfeita. 

Tem desenvolvimento humano médio, com IDH 0,606 (105º lugar). O PIB é de U$ 11,451 

milhões (118º lugar).  

 O observatório namibiano analisado foi o Media Institute of Souithern Africa – MISA 

(http://www.misa.org/index.html). Ele foi criado em setembro de 1992 e tem sua sede na 

capital do país, Windhoek. O Media Institute of Souithern Africa é uma organização não 

governamental (ONG) com membros em 11 países da Southern Africa Development 

Community (SADC), que é composta por um total de 15 países. O foco do MISA é a 
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promoção da liberdade, independência e pluralismo na mídia, como está previsto na 

Declaração de Windhoek, de 1991. 

O MISA busca meios de efetivar o livre fluxo de informação e a cooperação dos 

trabalhadores da mídia como principal meio de cultivar a democracia e os direitos humanos 

na África. É um observatório de mídia internacional, já que analisa as notícias dos principais 

meios de comunicação de 11 países africanos. A observação é predominantemente feita de 

maneira não sistematizada, no formato de notícias e críticas sobre a cobertura jornalística. 

Mas, além dessas críticas diárias, o instituto publica pesquisas científicas sobre os meios de 

comunicação de massa.  

 Age principalmente como canal de mídia alternativa. Apresenta-se como mediador e 

comunicador. De acordo com o site: MISA aims to work together with all like-minded 

organisations and individuals to achieve a genuinely free and pluralistic media in southern 

Africa25. 

 Publica, mensalmente, uma lista de tópicos relevantes a respeito da mídia do sul da 

África. Os de fevereiro de 2011, por exemplo, foram: “Zâmbia: Governo recusa-se a permitir 

rádio comunitária de voltar ao ar”; “Namíbia: relatório público de radiodifusão lançado”; 

“Botswana: Regulador, a indústria de comunicações discute a partilha da infra-estrutura”; 

“África do Sul: Grupo de lobby saúda a nomeação dos membros do conselho”; “África do 

Sul: SABC nomeia novos dirirgentes de TV e rádio”.  

 No site da instituição está disponível leis de países sul-africanos, além de relatórios de 

estudos sobre democracia, liberdade de imprensa, mídia e gênero, legislação e propriedade da 

mídia.  
 

 

Zimbábue 

 

Zimbábue é um país da África Austral, cujo único presidente foi “eleito” seis vezes 

consecutivas. Em 2010, o país ficou em 169º (último lugar) no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano, com 0,140. É o único país da pesquisa com regime político 

considerado como autoritário pelo Economist Intelligence Unit. No Democracy index 2010, 

produzido pela instituição, ficou em 146º lugar de 167 países.  

                                                           
25 Tradução nossa: O MISA pretende trabalhar em conjunto com todas as organizações afins e indivíduos para 
conseguir uma mídia realmente livre e pluralista no sul da África. 
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O observatório que analisa a mídia de Zimbábue é o Media Monitoring Project 

(http://www.mmpz.org/), localizado na capital Harare.  

 Esse observatório foi indicado pelo pesquisador Winston Mano que é nativo de 

Zimbabue, mas mora na Inglaterra e leciona sobre comunicação e mídia na University of 

Westminster. De acordo com ele, Africa has many media monitoring projects and watchdog 

bodies26. Além do observatório em seu país, Winston indicou iniciativas em Gana, Malawi, 

África do Sul e um observatório inglês que monitora a África. 

Media Monitoring Project apresenta-se como independente e promove a liberdade de 

expressão e a responsabilidade no jornalismo. Pretende alcançar esses objetivos por meio do 

acompanhamento e análise de notícias e assuntos atuais na produção nacional de rádio, 

televisão e mídia impressa. Seus resultados são tornados públicos através da publicação de 

atualizações semanais sobre a mídia. Seu lema é: The right to free expression is fundamental 

to any democracy. It makes the meaningful exercise of citizens’ rights possible27. 

Em seu site, encontram-se as seguintes mensagens com o tema Did you know: 

• You can write to public bodies and ask them to provide you with information 
on matters you want to know about. 

• All political oppenents participating in an election and their candidates should 
be allowed to communicate through television, radio, newspapers, posters and 
pamplets.  

• Press freedom guarantees the right to information where the media access 
public information and subsequently disseminate widely to the public28. 

 

Sua estrutura de pessoal está dividida nos seguintes setores: administração; 

comunicação e advocacy; pesquisa e monitoramento; pessoal de apoio. Suas análises da mídia 

dividem-se em análises semanais ou em estudos temáticos como, por exemplo, análise da 

cobertura jornalística do dia internacional da mulher, cobertura dos diversos partidos realizada 

pela mídia pública e o estado da liberdade de expressão em Zimbábue. Além do 

monitoramento, realiza lobby regional e internacional e participa de eventos sobre mídia em 

vários países do mundo.  
 

 
                                                           
26 Tradução nossa: A África tem muitos projetos de monitoramento da mídia e organismos de vigilância. 
27 Tradução nossa: O direito à liberdade de expressão é fundamental para qualquer democracia. Ela torna 
possível o importante exercício dos direitos dos cidadãos.  
28 Tradução nossa: Você sabia: 
• Você pode escrever para órgãos públicos e pedir-lhes para lhe fornecer informações sobre assuntos que você 
quer saber. 
• Todos os oponentes políticos que participam nas eleições e seus candidatos devem ser autorizados a comunicar 
através da televisão, rádio, jornais, cartazes e pamfletos. 
• A liberdade de imprensa garante o direito à informação, segundo o qual a mídia acessa a informação pública e, 
posteriormente, divulga-a amplamente para o público. 
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2.1.3 América Central 

 

Guatemala 

 

A República da Guatemala é uma democracia imperfeita (75º lugar no ranking do 

Democracy Index 2010). E teve nota 0,560 (116º) no IDH e teve 40,773 milhões de dólares 

(77°) como PIB em 2010. 

O observatório guatemalteco analisado foi o Observatorio de los Periodistas 

(http://cerigua.org/la1520/index.php/observatorio-periodistas). O observatório foi 

desenvolvido pelo Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala –CERIGUA, em 2006, 

para “contribuir al equilibrio informativo en Guatemala y vigilar cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los periodistas”. O observatório funciona nos escritórios centrais 

do CERIGUA e em 15 subdepartamentos. Seus principais objetivos são: defender a liberdade 

de expressão, de pensamento e de imprensa, dar suporte aos jornalistas e comunicadores em 

risco pelo exercício destes direitos, e contribuir para a democratização da comunicação.  

Ao lado do monitoramento da mídia, o CERIGUA desenvolve o trabalho de agência 

de notícias com a finalidade de romper o cerco informativo que limita o direito à informação. 

Desta forma, procura disponibilizar informação “alternativa” de qualidade, inclusive para os 

meios de comunicação de massa. De acordo com o site, 

Uno de los principales objetivos ha sido dar a conocer nacional e 
internacionalmente los hechos políticos, sociales, étnicos, culturales, de género, 
económicos, entre otros, que posibilitan un libre y equilibrado ejercicio del 
derecho a la información. Dar voz a los actores y actoras que no son noticia y 
colocar sus agendas en los medios29. 
 

 Para isso, o centro tenta oferecer uma comunicação democrática, justa, inclusiva e a 

serviço das minorias. Sua atividade de monitoração da mídia é desenvolvida diariamente, com 

ênfase no jornalismo escrito. Além da observação, analisa e produz relatórios os quais são 

enviados para organizações que defendem a liberdade de expressão e informação, entre elas: 

Comités de Protección al Periodista de Canadá y Nueva York, Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP), Comisión de libertad de Prensa de la Federación Latinoamericana de 

                                                           
29 Tradução nossa: Um dos principais objetivos tem sido apresentar nacional e internacionalmente os feitos 
políticos, sociais, étnicos, culturais, de gênero, econômicos, entre outros, que permitem um exercício livre e 
equilibrado do direito à informação. Dando voz aos atores e atrizes que não são notícia e colocar as suas agendas 
na mídia 
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Periodistas (CIAP) e a Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados 

Americanos (OEA).  

 

Nicarágua 

 

Nicarágua é um país da América Central com cerca de 5,7 milhões de pessoas. Foi 

colônia francesa até o início do século XIX. Hoje, é considerado um regime híbrido com 

participação política considerada muito baixa pelo Economist Unit (nota de 3,89 no índex de 

2010). O Produto Interno Bruto ficou em 6,375 milhões de dólares, em 2010, e o IDH com 

nota 0,565.  

Na realização da pesquisa, foi considerado o observatório do Centro de Investigación 

de la Comunicación – CINCO (http://www.cinco.org.ni). O Centro de Investigación de la 

Comunicación é uma instituição voltada para estudos em comunicação, cultura, democracia e 

opinião pública. Em sua página da internet estão disponíveis seus projetos e publicações. De 

acordo com a mesma, o instituto tem o compromisso de realizar “investigación con 

orientación social”. Estrutura-se como um fórum de discussão aberto a todos os interessados 

no tema da comunicação social. 

Até o dia da consulta (09/04/2011), havia realizado aproximadamente 30 publicações 

com temas ligados à democracia e aos meios de comunicação. Coloca como parceiros de 

divulgação de seus trabalhos alguns meios de comunicação e seus respectivos programas, 

dentre eles: programa “Onda Local”, as revistas televisivas “Esta Semana” e “Esta Noche” e 

o semanário de análise “Confidencial”. 

A equipe é formada por profissionais provenientes das ciências sociais e da 

comunicação, jornalistas de todo tipo de mídia, diretores de meios de comunicação e 

publicitários.  

Além do compromisso com a “investigación con orientación social”, o Centro 

prioriza em suas pesquisas a busca de “nuevas estrategias de comunicación para los actores”. 

De acordo com o site da instituição, 

CINCO se perfila como un referente a nivel nacional en la gestión de conocimiento 
socialmente útil, dotando a los actores políticos y sociales de nuevas herramientas 
para el análisis de la realidad nacional y una efectiva participación ciudadana en 
defensa de la libertad de expresión y la justicia social30. 
 

                                                           
30 Tradução nossa: CINCO surge como uma referência nacional na gestão do conhecimento socialmente útil, 
proporcionando atores políticos e sociais de novas ferramentas para a análise da realidade nacional e 
participação efetiva dos cidadãos em defesa da liberdade de expressão e de justiça social. 
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O recorte temático da instituição e do observatório por ela criado é o estudo do 

comportamento dos meios de comunicação e seu papel no desenvolvimento social do país. 

Dessa forma, todas as ações do grupo partem do reconhecimento do “papel de los medios 

como actores políticos de suma importancia que sirven de nexos entre la sociedad civil y el 

Estado”. Conforme esse reconhecimento, o trabalho do Centro é desenvolvido em duas linhas 

principais: “Producir conocimientos para los actores” e “Crear nuevos espacios de 

comunicación”. A primeira linha funciona através de pesquisas e a produção de conhecimento 

é dividida em três temas: “Democracia y Gobernabilidad; Actores y Cultura Política; Medios 

de Comunicación y Democracia”. Já a segunda linha, esta busca criar espaços de 

comunicação para a socialização da informação de interesse público. Seu objetivo é contribuir 

para a formação de uma opinião pública informada e para o fortalecimento de uma cultura 

política mais cívica através da democratização da informação31. Essa linha age junto a grupos 

focais específicos: mulheres e jovens; jornalistas e editores; políticos. 

Ainda de acordo com a sua página da internet, 

La filosofía institucional de CINCO y la de los programas mediáticos que co-
produce, se basan en los principios de igualdad y no discriminación, de la 
dignidad humana, de la libertad, de la justicia y de la promoción del desarrollo 
humano, principios contenidos en la Constitución Política de Nicaragua y en los 
tratados de derechos humanos incorporados en el marco jurídico nacional32. 
 

CINCO defende a autonomia dos indivíduos, a participação cidadã na tomada de 

decisões como elemento indispensável para a democratização da sociedade. Defende o 

“control ciudadano” da mídia e o exercício do direito à informação como fatores 

indispensáveis para a defesa de outros direitos.  

São parceiros do centro: Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) 

(www.ipade.org.ni); La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local 

(www.redlocalnicaragua.org); El Centro de Estudios Internacionales (CEI) 

(www.ceinicaragua.org.ni); Universidad Americana – UAM (www.uam.edu.ni); Instituto de 

Estudios Interdisciplinarios – IEI (www.c3mundos.org/es/iei); Observatorio Nacional de la 

Democracia y la Gobernabilidad (www.observatorionacional.org.ni); Instituto de 

Investigación y Debate sobre la Gobernanza: IRG (www.institut-gouvernance.org); Onda 

Local (www.ondalocal.blogspot.com); Esta Semana (www.estasemana.tv); Confidencial 

(www.confidencial.com.ni); Observatorios en Red (observatoriosenred.calandria.org.pe). 
                                                           
31 Note-se que não se fala de democratização da comunicação e nem de democratização dos meios.  
32 Tradução nossa: A filosofia institucional de CINCO, e a dos programas midiáticos que co-produz, se baseia 
nos princípios da igualdade e não discriminação, dignidade humana, liberdade, da justiça e da promoção dos 
princípios do desenvolvimento humano contidos no Constituição da Nicarágua e nos tratados de direitos 
humanos incorporados ao marco jurídico nacional. 
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O Observatorio Nacional de Medios de Comunicación desenvolvido pelo CINCO é 

um de seus projetos mais importantes. O observatório analisa os meios de comunicação como 

atores políticos. Para isso, divide suas ações em (A) estudo do papel que os meios 

desempenham na democratização do país e na fiscalização do poder público e privado; e (B) 

monitoramento dos meios como atores públicos que estão intrinsecamente ligados à opinião 

pública: moldando-a e sendo moldados por ela.  

O principal objetivo do observatório é promover uma cultura de prestação de contas 

por parte dos meios de comunicação, em consequência do papel que eles exercem sobre os 

demais atores públicos. Essa cultura de prestação de contas fomenta o exercício da autocrítica 

sobre o fazer profissional, tanto em relação ao conteúdo da informação, quanto em relação às 

práticas profissionais. Conforme o site, o observatório se propõe a: 

• Vigilar el comportamiento de los medios en relación a su aporte a la 
democratización de la sociedad, el desarrollo del país y el ejercicio de la libertad 
de expresión. 

• Alentar sistemas de regulación y autorregulación del ejercicio profesional como 
parte de las garantías ciudadanas 

• Propiciar la inclusión de nuevas voces y actores sociales para el fortalecimiento 
de una autentica cultura participativa.  

• Promover la inclusión de estos temas en la agenda pública nacional33.  

 

A metodologia é o monitoramento qualitativo e realiza debates públicos sobre os 

princípios dos meios de comunicação do país. São fatores analisados: o trabalho dos meios e 

seu nível de independência frente aos distintos poderes; os problemas, propostas e abordagens 

que os meios oferecem dos problemas sociais, econômicos, políticos e culturais.  

O observatório está sob a direção do comunicólogo Guillermo Rothschuh. Suas 

produções são publicadas através de informativos quinzenais, mensais trimestrais e anuais; 

além de ensaios e boletins de análise.  

Além do observatório de mídia, o CINCO também desenvolve o “Observatorio 

Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad”. Este, por sua vez, foi constituído como um 

espaço para produção e difusão de conhecimento sobre e para a construção da cidadania. Seu 

                                                           
33 Tradução nossa: 
• Monitorar o comportamento da mídia em relação à sua contribuição para a democratização da sociedade, o 
desenvolvimento do país e do exercício da liberdade de expressão. 
• Incentivar os sistemas de regulação e auto-regulação do exercíco profissional como parte das garantias dos 
cidadãos 
• Promover a inclusão de novas vozes e atores sociais para fortalecer uma verdadeira cultura participativa. 
• Promover a inclusão destas questões na agenda pública nacional. 
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objetivo é “dotar a la población en general de instrumentos para la deliberación y el debate 

político en función de fortalecer el proceso democrático del país”. 

 

 

2.1.4 América do Sul  

 

Argentina 

 

Localizado na costa oeste do continente sul americano, a Argentina tem uma 

população de, aproximadamente, de 40,3 milhões de habitantes. Sua democracia é 

considerada imperfeita, estando em 51º no ranking do Economist Unit, logo atrás do México. 

Ainda de acordo com o Economist, a Argentina é um dos nove países da América Latina onde 

houve uma redução na liberdade da mídia entre 2008 e 2010. De acordo com o relatório do 

grupo inglês, in Argentina, (...) the government is battling against Grupo Clarín, a major 

media group that runs a newspaper and two television channels34. 

Mesmo assim, no período considerado no relatório, a Argentina subiu da 56ª para a 51ª 

posição no ranking da democracia. O IDH é de 0,775 (46ª posição) e o PIB é 351 milhões de 

dólares (28ª posição).  

Na pesquisa, foram analisados três observatórios argentinos; são eles: Observatorio de 

Medios de la Agencia de Prensa MercoSur – APM 

(http://www.prensamercosur.com.ar/apm/tapa.php); Foro de Periodismo Argentino – FOPEA 

(http://www.fopea.org/); Observatorio Político, Social y Cultural de Medios - UTPBA 

(http://www.observatorio.org.ar). 

 

O Observatorio de Medios de la Agencia de Prensa MercoSur funciona como uma 

agência de notícias que produz matérias sobre a mídia dos países que formam o MERCOSUL. 

Além disso, reproduz e comenta notícias sobre vários temas veiculadas em meios de 

comunicação do território. Sua observação é assistemática, tem uma proposta de cobertura 

internacional e seus resultados são externados através de crônicas, ensaios, notícias e 

reportagens. A agência foi fundada em 2003 e tem como instituição base a Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social da Universidad Nacional de la Plata.  

                                                           
34 Tradução nossa: na Argentina, (...) o governo está lutando contra o Grupo Clarín, um grande grupo de midia, o 
qual põe em funcionamento um jornal e dois canais de televisão. 
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A proposta da APM é consolidar e aplicar uma ferramenta jornalística que favoreça a 

estratégia de integração, soberania e transformações sociais, no marco da comunicação social 

e das práticas educativas especializadas. 

Para isso, produz conhecimento sobre vários temas: economia e política; integração 

regional; cultura e educação; movimentos sociais; recursos naturais e ambiente; direitos 

humanos. 

 Também tem como objetivo formar e treinar estudantes e profissionais.  

De acordo com o site,  

Se trata de un proyecto periodístico apropiado para la producción y difusión 
informativa de la realidad latinoamericana y del Caribe; de sus procesos 
democráticos, de cambios sociales y de integración, desde una Intencionalidad 
Editorial contrahegemónica y en constante articulación con las organizaciones 
sociales y populares35. 
 

 São parceiros da agência: Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria - que também 

funciona na Universidad Nacional de la Plata - e o Portal de Estudios en Comunicación y 

Periodismo (PECyP). Com essas instituições, a AMP promove a reflexão sobre a situação dos 

meios de comunicação na América Latina e desenvolve atividades de capacitação para 

profissionais e movimentos sociais.  

 Além dessas atividades e da observação assistemática da mídia latinoamericana, a 

AMP realiza um monitoramento sistemático dos meios de comunicação argentinos. Seu 

método é tanto qualitativo, quanto quantitativo e segue a proposta teórica da “Intencionalidad 

Editorial”.  

 

 O Foro de Periodismo Argentino – FOPEA, como o nome indica, funciona como um 

fórum formado por jornalistas. Seu público alvo, porém, ultrapassa a categoria abrangendo 

todos os cidadãos que desejam informa-se sobre questões da mídia. O monitoramento da 

mídia é realizado de forma sistemática sob o enfoque da liberdade de expressão, como ocorre 

em muitos observatórios analisados. Funciona há 20 anos pesquisando e externando questões 

da mídia que muitas vezes são marginalizadas pelos meios de comunicação tradicionais. 

Produz notícias e relatórios sobre problemas nos meios de comunicação, além de um anuário 

com as atividades realizadas pelo grupo e a situação da imprensa na Argentina. Também 

                                                           
35 Tradução nossa: É um projeto jornalístico adequado para a produção e difusão de informação da realidade 
latinoamericana e do Caribe; de seus processos democráticos; de mudanças sociais e de integração, a partir de 
uma intencionalidade editorial contrahegemônica e em constatnte articulação com as organizações sociais e 
populares. 
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recebe denúncias, através de e-mail e de um número de 0800, sobre ataques à liberdade de 

expressão. 

 A estrutura da associação e seus gastos operacionais são financiados por seus sócios e 

outras organizações parceiras. De acordo com o site do grupo, não é aceito financiamento por 

parte do governo (em nenhuma das suas esferas) e nem de empresas privadas.  

 O objetivo do FOPEA é melhorar a qualidade do jornalismo através da capacitação 

profissional, a elevação dos standards éticos e a defesa da liberdade de expressão. Promove o 

estreitamento da relação entre profissionais da mídia e acadêmicos, a fim de melhorar o 

ensino e a prática do jornalismo.  

 Em sua página na internet, o FOPEA descreve os principais problemas enfrentados 

pelo jornalismo argentino: 

• La ausencia de un consenso sobre postulados éticos y de calidad en el interior 
de la profesión periodística. Las malas prácticas profesionales están hoy en 
condiciones de causar un grave daño a la calidad del periodismo y, en 
consecuencia, a la democracia.  

• La difícil situación económica que viven los medios de comunicación, y la 
desaparición de muchos de estos, produce la precarización laboral de los 
periodistas y limita la autonomía de su ejercicio profesional, tanto por 
presiones políticas como económicas.  

• La falta de herramientas legales que faciliten el acceso a la información.  
• Una crisis en la relación del periodismo con su audiencia, que puede 

expresarse a través de la disminución de la lectura y del crecimiento del info-
entretenimiento. A veces, esta falta de comunicación con el público se intenta 
superar por medio del aligeramiento de las normas profesionales minimas36.  

 

Além desses problemas, o fórum levanta o questionamento a respeito de situações 

mais específicas como, por exemplo, o uso do off the record, a busca de fontes alternativas, o 

mau uso da linguagem, a intromissão na vida privada das pessoas, a busca de informação por 

meios ilegais, a editoração exagerada do conteúdo informativo e as informações de interesse 

público que são excluídas da agenda midiática.  

 

O Observatorio Político, Social y Cultural de Medios - UTPBA configura-se como um 

espaço destinado à discussão sobre questões da mídia. Tem como proposta trabalhar a partir 
                                                           
36 Tradução nossa: 
• A ausência de um consenso sobre princípios de qualidade e ética dentro da profissão jornalística. As más 
práticas profissionais agora são capazes de causar sérios danos à qualidade do jornalismo e, consequentemente, à 
democracia. 
• A difícil situação econômica vivida pelos media, e o desaparecimento de muitos desses produz a insegurança 
no trabalho dos jornalistas e limita a autonomia de sua prática, tanto por pressões políticas ou econômicas. 
• A falta de instrumentos legais que facilitem o acesso à informação. 
• A crise na relação do jornalismo com seu público, que pode ser expressada através do declínio da leitura e do 
crescimento do infoentretenimiento. Às vezes, tenta-se superar essa falta de comunicação com o público com a 
flexibilização de normas profissionais. 
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da perspectiva dos trabalhadores. Busca pesquisar e avaliar os valores difundidos pelos meios 

de comunicação a partir de três campos chave: memória, experiência e luta. Acredita que: 

Haciendo definitivamente nuestra la tarea de enriquecer el controvertido desafío 
de aportar en la construcción de una propuesta política, social y económica, que 
conlleva, inexorablemente, una de las batallas más impostergables de este siglo: 
La batalla en el plano de las ideas37. 
 

O grupo se reconhece como ativo na “batalla cultural contra los efectos del enorme 

poder de comunicación concentrado del capitalismo neoliberal”. Suas pesquisas interpretam 

os modos pelos quais os discursos de lutam contra injustiça aparecem na mídia. No site, há 

ainda a afirmação de que a rigorosidade de suas análises parte de um lugar de luta contra 

injustiças sociais. Eles objetivam a transformação do mundo e não apenas da mídia. Para isso, 

estudam as relações de dominação política econômica, social e cultural. Propõe a construção 

de um discurso próprio pelos pobres, marginalizados e explorados. A partir desse discurso, 

afirma, seria possível a “construcción de un nuevo sentido, construcción de nuestra verdad”. 

 

Bolívia 

 

A Bolívia está em segundo lugar na sessão de “regimes híbridos” do relatório sobre as 

democracias no mundo do Economist Intelligence Unit. Foi incluída pela instituição no roll 

dos países que tiveram deterioração no quesito liberdade de expressão, entre 2008 e 2010. 

Teve uma queda de 0,23 pontos passando 75º ao 80º lugar no mesmo período. Assim, a 

Bolívia deixou de ser considerada como democracia imperfeita – como foi classificada em 

2008 – e passou a ser um regime híbrido. Ainda de acordo com o relatório, o governo central 

tem assumido uma crescente gama de poderes desde 2008, sob a presidência do esquerdista 

Evo Morales. Seu partido, o Movimiento al Socialismo, tem dois terços no legislativo. O 

relatório afirma que “the Morales government been using state funds to promote the MAS 

party”. Além disto, o presidente estaria utilizando órgãos judiciais para realizar investigações 

contra membros da oposição, os quais estariam sendo forçados a abandonar posições do 

governo local. O IDH da Bolívia em 2010 foi de 0,643 (95º posição) e o PIB foi de 19,182 

(99º lugar). 

Na pesquisa foi considerado o observatório boliviano Observatorio Nacional de 

Medios - ONADEM (http://www.unirbolivia.org). O ONADEM foi criado em 2005 através 

                                                           
37 Tradução nossa: Fazendo definitivamente a nossa tarefa de enriquecer o controverso desafio de contribuir na 
construção de uma proposta de política, social e econômico, que leva, inexoravelmente, a uma das batalhas 
inadiáveis deste século: A batalha no campo das idéias. 
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de um convênio entre a Fundación UNIR Bolivia e a Asociación Boliviana de Carreras de 

Comunicación Social (ABOCCS), que hoje congrega onze universidades públicas e privadas. 

É, portanto, um observatório de características predominantemente acadêmicas. Tem como 

propósito contribuir para a elevação da qualidade do jornalismo na Bolívia. O observatório 

adota como princípios o pluralismo, a responsabilidade, o rigor, o diálogo intercultural e a 

democracia. Trabalha em três frentes: a primeira busca potencializar o desempenho 

profissional dos jornalistas; a segunda tenta capacitar os futuros profissionais; e a terceira 

trabalha para fortalecer as capacidades cidadãs para a participação e o debate “en el espíritu 

de la vigencia del Derecho a la Información”.  

Sua análise abrange tanto notícias, quanto os conteúdos opinativos e interpretativos 

dos meios de comunicação produzidos na Bolívia. O observatório defende a ideia de que a 

participação democrática e o debate público requerem uma cidadania informada. Além disso, 

acredita que, 

• La calidad periodística favorece la transparencia y ampliación del régimen 
democrático participativo en el país así como el ejercicio pleno de los derechos 
ciudadanos a la información y la participación.  
• La información noticiosa es un bien público y los medios periodísticos cumplen 
un servicio de interés público. 
• Los medios noticiosos son espacios, fuentes y actores del debate público en 
democracia38. 
 

 A observação da mídia é estruturada da seguinte forma: monitoramento da estrutura 

dos conteúdos; monitoramento do tratamento jornalístico de temas chave para a democracia e 

estudos sobre a percepção dos públicos.    

 

Brasil 

 

 O Brasil é uma democracia imperfeita (47º lugar no ranking do Democracy Index 

2010). Sua menor nota é no quesito Political Culture: 4,38; e a maior foi conseguida no 

quesito Electoral process and pluralism: 9,58. Ficou na 73ª posição no IDH e 8º lugar no 

PIB, em 2010. 

 Foram analisados 14 observatórios brasileiros na pesquisa. São eles: Agência Unama 

(www.agencia.unama.br); Canal da Imprensa (www.canaldaimprensa.com.br); De Olho na 

                                                           
38 Tradução nossa: 
• A qualidade jornalística promove a transparência e expansão do regime democrático participativo no país, 
assim como o exercício pleno dos direitos dos cidadãos à informação e à participação. 
• A notícia é um bem público e os media desempenham um serviço de interesse público. 
• Os meios de de informação são espaços, fontes e atores do debate público nas democracias. 
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Mídia (http://www.deolhonamidia.org.br/); Monitor de Mídia (http://www.univali.br/monitor; 

http://monitordemidia.wordpress.com/); Mídia e Política (www.midiaepolitica.unb.br); 

Observatório da Imprensa (http://www.observatoriodaimprensa.com.br/); Observatório de 

Economia e Comunicação – OBSCOM 

(http://www2.eptic.com.br/eptic_es/interna.php?c=56); Observatório da Mídia Regional 

(http://www.ufpe.br/observatorio/); Observatório do Direito à Comunicação 

(http://www.direitoacomunicacao.org.br); Renoi Vale do Paraíba 

(www.csonlineunitau.com.br/renoi/index.html); Mídia sem Máscara 

(http://www.midiasemmascara.org/home/quem-somos.html); ANDI (http://www.andi.org.br/); 

SOS Imprensa (http://vsites.unb.br/fac/sos/site/index.htm); OmbudsPE 

(http://www.ombudspe.org.br/). 
  

“Comunicação pelos direitos da infância e da adolescência ainda dentro do ambiente 

universitário”; assim começa o “quem somos” da Agência Unama em seu site de internet. 

Criada em agosto de 2004, é um projeto do curso de Comunicação Social e do setor de 

extensão da Universidade da Amazônia (Unama). O projeto conta com o apoio da Fundação 

Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia (FIDESA) e do Fundo das Nações Unidas 

para Infância (UNICEF). O objetivo do grupo é “estimular a legitimação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e garantir melhores condições de vida para crianças e adolescentes 

da Amazônia por meio da promoção dos direitos desse público”. E, para a promoção desses 

direitos, a agência busca atuar lado a lado com estudantes e profissionais da área de 

comunicação. Dessa forma, o direito à comunicação é utilizado como meio de se atingir / 

efetivar outros direitos.   

 O monitoramento da mídia é realizado diariamente. Além disso, a agência produz 

notícias, sugere pautas para a grande mídia, realiza seminários e oficinas com a temática dos 

direitos da criança e do adolescente. Também divulga e disponibiliza em seu site pesquisas e 

artigos científicos. Desde a sua fundação, mais de 80 estudantes já trabalharam no projeto. 

  

O Canal da Imprensa é uma revista eletrônica de crítica de mídia do curso de 

Jornalismo do Unasp - Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ela tem periodicidade 

mensal e é composta por alunos do curso de jornalismo, com supervisão e colaboração de 

professores e profissionais da imprensa. Foi idealizada em 2001 e lançada em agosto de 2002. 

Em 2005, sob a liderança do Observatório da Imprensa, Monitor de Mídia e SOS Imprensa, o 

Canal participou da criação da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa (Renoi), entidade 
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da qual faz parte. Seu objetivo é levantar a discussão sobre a qualidade e a importância da 

mídia. Segundo o site do grupo,  

Sua linha editorial orienta os repórteres a analisar e criticar o papel da imprensa em 
suas diferentes especializações e áreas e busca, por meio do relato jornalístico, 
discutir o impacto da mídia sobre a sociedade. 
 

Por sua proposta ser a de uma revista e não um observatório, o monitoramento e as 

análises daí decorrentes não são sistemáticos. Essa é a principal diferença entre um 

observatório de mídia e uma revista eletrônica sobre a mídia. Outras diferenças são 

secundárias e nem sempre aparecem. O aspecto crítico declarado, por exemplo, inerente ao 

Canal da Imprensa e às revistas de crítica da mídia também está presente em alguns 

observatórios, os quais nem sempre embasam suas análises na neutralidade. Por outro lado, 

também existem tanto revistas, quanto observatórios que se propõem neutros.  

 Dessa forma, o Canal da Imprensa foi considerado, aqui, não tanto por seu caráter 

indiscutível de ser um observatório de mídia, pois existem controvérsias. Ele é uma revista 

eletrônica. Mas, fica a questão: as revistas - eletrônicas ou não - sobre a mídia não precisam 

antes observar e analisar os meios de comunicação para, então, produzir suas notícias, 

reportagens e artigos? Uma citação no site do grupo reforça a dúvida:  

O Canal da Imprensa acredita que a mídia deve prestar contas à sociedade de tudo 
aquilo que divulga, veicula ou publica, e que por esse motivo o conteúdo desta 
revista eletrônica serve como um observatório que critica o conteúdo e a produção 
jornalística dos veículos de comunicação.  
 

Se sua característica principal é observar, analisar e produzir material informativo 

sobre a mídia, qual é a diferença entre a resvista e um observatório? É difícil diferenciá-los de 

forma definitiva. Além do mais, o Canal de Imprensa faz parte da Rede Nacional de 

Observatórios de Imprensa – Renoi.  

Por outro lado, as revistas sobre a mídia podem ser consideradas como precursoras dos 

observatórios de mídia. É como se o formato observatório de mídia tenha se adaptado melhor 

às condições tecnológicas e conjeturais da sociedade e da mídia nos dias de hoje.  

 

 O De Olho na Mídia é a versão brasileira do observatório israelense 

HonestReportin.com, sendo, também, seu representante oficial no Brasil. Seu recorte temático 

é a questão palestina - israelense. O grupo se propõe a monitorar a mídia, analisar e denunciar 

veículos de comunicação tendenciosos em relação ao conflito Israel-Palestinos. Apresenta-se 

como uma organização sem fins lucrativos. Sua missão é “tornar-se ‘fonte’ para a mídia 

nacional, a fim de obter uma cobertura imparcial sobre a posição e situação do Estado de 
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Israel no conflito, e da comunidade judaica em geral” e “combater o anti-Judaísmo/anti-

Sionismo e a ignorância sobre o Judaísmo e o Estado de Israel”.  

Acompanha veículos de comunicação brasileiros a fim de; 

1. Identificar e arquivar manifestações tendenciosas ou anti-semitas relativas ao 
Povo Judeu e ao Conflito Árabe-Israelense; 

2. Preparar respostas didáticas e explicativas que defendam a isenção e a 
imparcialidade na cobertura de notícias relativas ao Estado de Israel e do Povo 
Judeu; 

3. Coordenar a elaboração e encaminhamento de manifestos públicos através de 
petições e respostas a órgãos da mídia, em temas que for adequado. 

Conta com trabalho voluntário. Busca ter uma “boa” relação com os meios de 

comunicação, afim de possibilitar a materialização de seus objetivos. Suas análises são 

publicadas através de artigos. Também compara o conteúdo da imprensa nacional com outras 

fontes de informação. 

 Além da observação, convida os leitores a participar das críticas a esses veículos. 

Além disso, também estão presentes em sua web page artigos e comentários sobre a mídia. Na 

página, existem alguns anunciantes que vão desde o serviço de massagem terapêutica até 

consertos de impressora. O grupo mantém, ainda, um blog chamado Israel na Midia 

(http://israelnamidia.blogspot.com/). Porém, no período da pesquisa, ele não estava em 

funcionamento.  

 Além do Brasil e dos EUA, o De Olho na Mídia (Honest Reporting) também está 

presente no Canadá, na Itália, na Rússia, na Espanha e no Reino Unido. No Brasil, o grupo 

possui um Conselho Editorial voluntário e um jornalista responsável pelo conteúdo do site. 

Em sua página, existe um campo onde os leitores são convidados a se tornar colaborador 

voluntário do grupo. Isso é possível através das seguintes ações: 

• Traduzindo textos de outros idiomas (espanhol, inglês, hebraico, etc);  

• Acompanhando jornais e revistas de sua cidade;  

• Fazendo comentários sobre artigos;  

• Enviando cartas e e-mails para a mídia sempre que o De Olho Na Mídia sugerir. 

 

O Monitor de Mídia nasceu em 2001 como um laboratório de pesquisa mantido pela 

Universidade do Vale do Itajaí - Univali. Além das pesquisas científicas, realiza consultas 

públicas. Não tem fins comerciais. O projeto tem o apoio financeiro do CNPq. É membro da 

Rede Nacional de Observatórios de Imprensa (Renoi). É composto por alunos e professores 

da Universidade. Tem um objetivo de ser instrumento de crítica da mídia, mas, acredita que a 
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crítica da mídia não precisa ser sempre negativa. “Na verdade, ela vem para auxiliar no 

aprimoramento dos processos, dos profissionais e dos produtos jornalísticos”, diz Rogério 

Christofoletti, professor e pesquisador do grupo. O observatório se declara como “dispositivo 

social de avaliação da mídia, instrumento para uma atuação mais ativa do público no processo 

de comunicação”. 

 O observatório produz e publica reportagens, diagnósticos e editoriais não apenas 

sobre a mídia, mas também sobre minorias, direitos humanos e outros assuntos de interesse 

público. 

 

O Mídia e Política foi fundado em 2005 a partir do Núcleo de Estudos sobre Mídia e 

Política – Nemp, entidade ligada ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (Ceam) 

da Universidade de Brasília. O Nemp, por sua vez, é um centro de estudos com sede, 

equipamento e pessoal próprio. O Mídia e Política, de acordo com o site, “foi idealizado 

como um organismo dedicado a analisar, criticar e divulgar estudos relacionados com os 

meios de comunicação”.  

O principal objetivo do grupo é disponibilizar ao público - sobretudo através do site - 

artigos e estudos sobre a cobertura midiática dos acontecimentos, no Brasil e no mundo. Com 

recorte temático sobre a política, busca  

contribuir para uma consciência crítica sobre a qualidade da cobertura dos temas 
políticos, estimular a reflexão profissional e influir para uma representação mais 
democrática da mídia nos diversos conflitos. 
 

A cobertura midiática analisada inclui o noticiário a respeito das políticas públicas, 

práticas da cidadania, movimentos sociais, terceiro setor e outros segmentos sociais 

relacionados aos jogos do poder. Busca analisar, também, as relações existentes entre 

governo, instituições, sociedade e imprensa. Além disso, “Mídia&Política pretende se 

relacionar permanentemente com organizações não governamentais, movimentos sociais e 

outras entidades da sociedade civil” a fim de publicar sua críticas, comentários e análises 

além de orientá-las para posicionar-se criticamente em relação às coberturas dos assuntos de 

seus interesses. Aborda também as seguintes questões: “de que maneira os cidadãos aparecem 

na mídia; por que temos no Brasil os órgãos de comunicação que temos e como funciona todo 

o sistema midiático composto por TV, rádio, jornais, revistas e internet”. 

Apesar de ter sido criado e funcionar no seio da Universidade de Brasília, o 

observatório tenta se desvincular do caráter estritamente acadêmico, mesclando visões e 

experiências de outros segmentos da sociedade. Segunda a página da internet,  
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com isso, o observatório Mídia&Política acredita estar contribuindo para 
conscientizar as pessoas sobre o direito à informação correta e de qualidade, como 
uma arma para gozar plenamente a vida democrática. 
 

 O grupo é formado por professores e pesquisadores ligados diretamente ao mesmo e 

que são responsáveis pela produção de informação. Além disso, conta, também com uma rede 

de colaboradores, vinculados ou não à UnB. Eles produzem material que é enviado, analisado 

e, posteriormente, publicado no site do grupo. No site, existe o convite para se um 

colaborador, mas é preciso enviar currículo. Contudo, existe uma terceira categoria chamada 

“Colaborações livres”, da qual pode participar qualquer pessoa que deseje discutir temáticas 

ligadas à mídia e à política.  

 

 O Observatório da Imprensa (http://www.observatoriodaimprensa.com.br/) é o mais 

antigo observatório brasileiro em funcionamento. É uma iniciativa do Projor – Instituto para o 

Desenvolvimento do Jornalismo - e projeto original do Laboratório de Estudos Avançados em 

Jornalismo (Labjor), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Auto define-se como 

“um veículo jornalístico focado na crítica da mídia, com presença regular na internet desde 

abril de 1996”. É uma entidade civil, não-governamental, não-corporativa e não-partidária 

fundada para acompanhar o desempenho da mídia no Brasil. Tem o formato de revista 

eletrônica com periodicidade semanal e com o ISSN 1519-7670. Porém, leva o nome de 

observatório da imprensa. Publica artigos de colaboradores contratados e livres. Dentre as 

diversas sessões estão: “Caderno da Cidadania”, “Imprensa em Questão”, “Monitor de 

Mídia”, “Circo da Notícia” e “Interesse Público”. Como pode ser observado, o site não 

disponibiliza apenas notícias sobre a mídia, mas também sobre fatos de interesse público. 

Contudo, as sessões “Imprensa em Questão” e “Monitor de Mídia” são particularmente 

voltadas à difusão de conhecimento sobre a mídia. Assim como ocorre com as revistas 

eletrônicas, a observação no OI não é sistemática e é publicada através de artigos de opinião. 

 O Observatório da Imprensa mantém, desde 1998, um programa televisivo exibido 

em rede nacional pela Rede Pública de Televisão, pela TVE do Rio de Janeiro e TV Cultura 

de São Paulo. Já seu programa de rádio nasceu em 2005 e pode ser ouvido tanto através da 

rádio Cultura FM de São Paulo, rádios MEC AM e FM do Rio de Janeiro, e rádios Nacional 

AM e FM de Brasília, como também pela internet, no site do observatório. 

 O Observatório da Imprensa funciona como um fórum e é aberto para manifestações 

de profissionais, pesquisadores e do público. Ele busca funcionar como canal de voz para 

pessoas que se achavam em uma situação passiva em relação às questões da mídia. Defende o 
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jornalismo como serviço público, com seus decorrentes deveres e responsabilidades sociais. 

No site do observatório há afirmação de que “será este serviço público (e não as empresas ou 

os profissionais que executam as suas diretrizes) a matéria-prima das avaliações e 

diagnósticos”. 

 O Observatório da Imprensa tenta ser um mediador entre os meios e o público. Ao 

propor um aumento da atuação da sociedade civil, o Observatório da Imprensa estimula a 

criação de outros observatórios. Além do monitoramento da mídia, o Observatório da 

Imprensa realiza atividades de formação, treinamento, reciclagem e consultoria nos campos 

profissional e empresarial; tudo isso mantendo “compromissos com a conscientização dos 

destinatários da mensagem jornalística, sem a qual resultarão insuficientes todos os esforços 

de qualificação da nossa imprensa”. 

 

Observatório de Economia e Comunicação – OBSCOM 

(http://www2.eptic.com.br/eptic_es/interna.php?c=56) é um portal eletrônico em forma de 

revista. Dispõe de uma versão em português e outra em espanhol. Tem como recorte temático 

o estudo da Economia Política da Informação e Comunicação, o que deu nome ao grupo. Seu 

campo de abrangência é composto pelos países ibero-americanos. Propõe a reflexão sobre os 

campos midiáticos buscando a pluralidade nos e a democratização dos meios de comunicação.  

O site, que é conhecido como Eptic,  foi criado para dinamizar a troca de informações 

entre os grupos interessados nas mesmas temáticas. Além disso, através do mesmo, é 

disponibilizada uma ampla bibliografia crítica em relação às políticas culturais e os processos 

de comunicação, inovação, informação e conhecimento. O Eptic funciona, portanto, como um 

espaço de debate voltado a pesquisadores e docentes ibéricos e latino americanos. Desse 

debate, nascem colaborações coletivas de conhecimento crítico a cerca da comunicação.  

Em 2003, o portal Eptic recebeu o prêmio da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom). De acordo com o grupo, uma média de 130 

mil pessoas por ano acessam a página. O portal é mantido pelo Observatório de Economia e 

Comunicação (Obscom) da Universidade Federal de Sergipe. De acordo com o mesmo, o site,  

segue a meta de promover a utilização crítica dos meios digitais na pesquisa, 
docência e cultura, como modo de obter diversidade e incremento dos 
intercâmbios, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação, com vista 
a articular a geração de conhecimento com as necessidades e entidades sociais, 
ligadas à comunicação, ao desenvolvimento cultural, à mobilização em prol de 
princípios e valores éticos e políticos indissociáveis do respeito e da defesa ativa 
dos direitos humanos, da paz e do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 
justo e equilibrado. 
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 Em relação à pesquisa, o grupo é dividido em duas linhas de investigação: Economia 

da Comunicação e Economia do Conhecimento. As duas linhas de investigação têm como 

base a Economia Política e o pensamento crítico. Na primeira linha são desenvolvidos estudos 

sobre rádio, televisão de massa, televisão segmentada, tv interativa e digital, indústrias 

editoriais, espetáculo e eventos, imprensa, mídias educacionais, novas mídias, 

telecomunicações, informática, artes, fotografia e publicidade. A segunda linha divide-se, 

principalmente, em biotecnologias; economia da saúde e desenvolvimento regional. 

 O grupo publica seus trabalhos e investigações através de uma revista própria, a 

Revista Eletrônica Eptic On Line (ISSN 1518-2487), que é produzida pelo Observatório de 

Economia e Comunicação (Obscom) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A revista 

possui periodicidade quadrimestral e vem sendo publicada ininterruptamente desde 1999, ano 

de sua criação. Além disso, existe o Boletim Eptic, que é um boletim eletrônico enviado via e-

mail para os interessados no tema da Economia Política. O grupo também publica livros e 

embasa a produção de monografias, dissertações e teses, realiza eventos e mantém um fórum 

de discussões (http://www.eptic.com.br/comunidade/).  

 

 O Observatório da Mídia Regional: direitos humanos, políticas e sistemas foi criado 

em 2007 como um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. Em 2008, 

produziu um relatório sobre a publicidade ilegal de bebidas alcoólicas nas rádios da cidade de 

Recife-PE. Instituições como Ministério Público e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA participaram da divulgação dos resultados da pesquisa. Logo após a pesquisa, as 

rádios adequaram-se à legislação veiculando a publicidade apenas no horário permitido por 

lei, ou seja, das 21h às 06h. Porém, em 2011, o processo contra as emissoras foi arquivado e a 

situação já havia retrocedido à situação encontrada em 2008.  

Também em 2008, o Observatório da Mídia Regional organizou a IV Conferênia 

Brasileira de Mídia Cidadã; evento que conseguiu unir profissionais do setor de mídia, 

acadêmicos e movimentos populares. Entre os palestrantes convidados para o evento estavam 

os pesquisadores John Downing, Armand e Michele Mattelart. 

 Com a transferência do seu fundador e coordenador para a Universidade Federal do 

Espírito Santo, o grupo também migrou. Atualmente, possui um novo site 

(http://www.ufes.br/observatoriodamidia/); mas, suas ações continuam sendo desenvolvidas 

nos mesmos três campos: direitos humanos, políticas e sistemas de comunicação. O grupo é 

formado predominantemente por acadêmicos, mas também abre espaço para profissionais e 
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sociedade civil organizada. A divulgação de seus trabalhos é feita através do site, da 

participação em eventos e de artigos publicados em revistas especializadas. 

 De acordo com o site, o objetivo do grupo é “realizar um acompanhamento 

sistemático da produção midiática, com foco no respeito, promoção e proteção dos direitos 

humanos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais". Sua página da internet divulga 

notícias sobre os temas analisados no observatório. Possui, ainda, um campo para denúncia de 

irregularidades na mídia e outro com legislação específica da área. O Observatório da Mídia 

Regional tem como parceiros o Instituto Alana, Anvisa, Fiocruz, Renoi, Criarte, 

Departamento de Comunicação Social da UFES, Fórum Capixaba de Segurança Pública, 

Campanha “Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania”. O observatório faz parte da Red 

de Observatorios de Medios y Defensores de Audiencias de Nuestra América – Rodana. 

 

 O Observatório do Direito à Comunicação - ao lado do Observatório da Imprensa - é 

um dos observatórios mais organizados do Brasil. Além disso, é também um dos mais 

completos, pois suas ações não se resumem ao monitoramento dos meios de comunicação. O 

Observatório do Direito à Comunicação é uma iniciativa do Intervozes – Coletivo Brasil de 

Comunicação Social, cujo objetivo central é criar um ambiente de acompanhamento, 

fiscalização e reflexão sobre as políticas públicas do campo da comunicação. De acordo com 

a sua webpage, com o Observatório,  

o Intervozes pretende reunir, organizar e oferecer às pessoas e organizações da 
sociedade civil envolvidas na luta pelo direito à comunicação referências concretas 
que potencializem sua intervenção política, no Brasil e em fóruns internacionais. 
 

 O Observatório do Direito à Comunicação recebe o apoio da Fundação Ford. Ele 

funciona desde 2007 e “é um portal que produz informação e estimula o debate sobre a 

comunicação no Brasil”. Um dos objetivos do Portal é divulgar o entendimento da 

comunicação como direito humano. O conteúdo produzido pelo grupo é divulgado através de 

notícias, análises, dossiês e estudos no site. Além disso, a página disponibiliza para o leitor 

uma biblioteca com documentos, pesquisas e legislação, arquivos de áudio e vídeo, além de 

compilações de notícias veiculadas nos principais veículos de comunicação.  

Suas ações vão desde a organização de e participação em pesquisas e campanhas até a 

proposta de políticas públicas para o setor de comunicação. No último acesso da autora à 

página do grupo, em 08 de maio de 2011, existia um banner promovendo a “Campanha pela 

Integridade e pela implementação do PNDH 3”. 
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 Suas linhas de pesquisa e atuação dividem-se em: Comunicação Popular e 

Comunitária; Comunicação Pública; Concessões e Propriedade; Conteúdo e Programação; 

Convergência e Digitalização; Internet e Inclusão Digital; Liberdade de Expressão e Exercício 

Profissional; Políticas Culturais. 

 O site publica uma grande quantidade de notícias atualizadas mais de uma vez na 

semana. Também produz um boletim eletrônico que é enviado para o e-mail de todos que se 

inscrevem no site. 

  

 A Rede Nacional de Observatórios de Imprensa – Renoi 

(http://www.csonlineunitau.com.br/renoi/index.html) foi criada em 2005, no Vale do Paraíba, 

na Universidade de Taubaté. É organizada como um fórum voltado tanto para profissionais da 

área como também, e principalmente, para o público. Seu campo de atuação inicial era o Vale 

do Paraíba, composto pelas seguintes cidades do Estado de São Paulo: Guaratinguetá, Lorena, 

Taubaté, Caçapava, São José dos Campos, Jacareí Campos do Jordão, Ubatuba e 

Caraguatatuba. Mas, com a associação de observatórios de todo o país, sua abrangência 

tornou-se nacional. Seu objetivo é permitir que leitores, ouvintes e telespectadores possam 

manifestar-se como observadores ativos do desempenho da imprensa. Para isso, a consciência 

crítica desse público precisa ser despertada com a finalidade de “interferir na mediação 

exercida pelos diversos meios de comunicação”.  

 O grupo realiza e/ou publica artigos contendo avaliações, estudos, trabalhos, 

diagnósticos e pesquisas dos jornais, revistas, telejornais e radiojornais. 

 No site, a RENOI se autodefine como um instrumento de consulta e pesquisa 

científica sem fins comerciais. As reuniões da equipe são realizadas nas primeiras quarta-

feiras de cada mês e se destinam à análise dos textos recebidos, revisão e edição final do 

material. 

 São parceiros do RENOI: Nós da Rede, Agência Unama, Andi, Análise de Mídia, 

Canal da Imprensa, Grupecj, Jornalismo Capixaba, Monitor de Mídia, Monitorando, Mídia e 

Educação, Midia e Política, Observatório da Imprensa, SOS Imprensa, NEMP, Agência 

Experimental de Reportagens e Monitoramento de Cobertura (Agex), Mídia em Foco, 

Observatório da Ética Jornalística, Plural: Observatório de Comunicação e Cidadania. 

 As ações mais recentes, assim como os textos, estão sendo publicadas no blog da 

RENOI (http://renoi.blogspot.com/). A última pesquisa do grupo foi publicada no segundo 

semestre de 2010 e foi realizada em parceria com a UNESCO. Na pesquisa, RENOI e 

UNESCO analisaram a qualidade da informação jornalística no Brasil. 
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O Mídia sem Máscara (http://www.midiasemmascara.org/home/quem-somos.html) foi 

criado em 2002 com a finalidade de veicular notícias que não são publicadas em outros meios, 

ou que são publicadas de forma distorcida. De acordo com o site, a grande mídia brasileira 

tem um “viés esquerdista” e tende a desprezar assuntos que vão de encontro aos interesses da 

esquerda. Ainda segundo o grupo,  

O fenômeno do controle esquerdista já vem durando tanto tempo, são tantos os 
fatos que foram sonegados do público ao longo de mais de vinte anos, que torna-se 
tão importante restaurar o passado quanto denunciar o presente.   
 

 Isso faz com que o grupo dê atenção tanto aos jornais atuais quanto aos do passado, de 

onde conseguem o contexto para analisar os jornais do dia. Ainda de acordo com o Mídia 

Sem Máscara: “não adianta corrigir esta ou aquela notícia em particular, se os critérios 

consolidados por uma longa repetição de mentiras já embotaram a sensibilidade do público”.  

 O site dá vários exemplos de notícias sonegadas: são informações, por exemplo, 

sobre tortura e mortes de prisioneiros em Cuba, sobre as contínuas fugas de 
funcionários importantes do regime cubano, sobre o envolvimento pessoal de Fidel 
Castro no tráfico de drogas, sobre os contínuos preparativos da China para uma 
guerra nuclear, sobre o apoio da Rússia e da China aos movimentos terroristas, 
sobre as novas e mais temíveis funções da KGB, sobre a direita norte-americana, 
cujos atos e palavras só nos chegam na sua versão monstruosamente distorcida 
fabricada pelos Clintons et caterva, sobre praticamente tudo o que os historiadores 
descobriram, ao longo de mais de uma década, em pesquisas nos arquivos de 
Moscou. 
 

 Em relação às notícias veiculadas sobre a política do Brasil, o Mídia sem Máscara 

afirma que, para a mídia brasileira, “tudo o que esteja portanto à direita do tucanato já não é 

uma direita legítima - é uma facção marginal, criminosa, que deve ser reprimida, calada e 

excluída da vida pública... em nome do pluralismo e da democracia”. 

 Mídia sem Máscara é composto por colaboradores voluntários. Os assuntos abordados 

no site vão desde política e economia até cultura e religião. O site disponibiliza ao leitor 

resenha de livros, análises econômicas, tradução de notícias e artigos inéditos no país. Sua 

atividade principal é observar, analisar e difundir (através do site do media watch) trechos ou 

notícias completas da mídia nacional que julgam carregados de ideologia esquerdista. 

 

 A Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI (http://www.andi.org.br/) é 

um do poucos observatórios de mídia brasileiros criados na década de 1990. ANDI é uma 
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organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e auto denomina-se como apartidária. Atua 

na área da mídia para o desenvolvimento. Segundo o site da instituição,  

suas estratégias estão fundamentadas na promoção e no fortalecimento de um 
diálogo profissional e ético entre as redações, as faculdades de comunicação e de 
outros campos do conhecimento, os poderes públicos e as entidades relacionadas à 
agenda do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. 
 

 Apesar de ter sido formalizada em 1993, a ANDI nasceu no Brasil em 1990,dois anos 

depois da promulgação da Constituição Nacional. Toma como base de suas ações o artigo 227 

da Carta Magma - o qual estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser 

tratados como “prioridade absoluta” pelas famílias, a sociedade e o Estado - e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

 A Agência nasceu da iniciativa de dois jornalistas, mas, hoje, também é composta por 

pessoas advindas da sociedade civil organizada, do empresariado e da academia. Sua atenção 

se divide entre, de um lado, 

crianças e adolescentes das classes sociais menos privilegiadas vítimas de toda 
sorte de desestruturação social; e, de outro, uma imprensa desatenta a esta mesma 
realidade, e com dificuldades em construir para si mesma uma cultura de 
investigação jornalística na qual os meninos e as meninas pudessem ser trazidos à 
agenda pública como sujeitos de direito. 

 

 A ANDI apresenta-se como “um dos principais mediadores entre a grande imprensa e 

os grupos sociais que defendem os direitos desses segmentos etários”. Age incentivando a 

prática de um jornalismo responsável em relação às crianças e aos adolescentes, um 

jornalismo que denuncie abusos e valorize iniciativas favoráveis a esse grupo. Segundo a 

instituição, seu objetivo é disseminar um jornalismo crítico e independente, mas socialmente 

responsável e capaz de tecer um espaço de debates entre as mais diversificadas vozes, de tal 

maneira que mobilize os cidadãos a enxergar a realidade que vivem e a ajudar a moldar uma 

sociedade melhor e mais justa. 

 Mais tarde, com a mudança na diretoria, que seguiu até 2002, a ANDI passou a dar 

prioridade à capacitação dos jornalistas, à análise dos meios de comunicação e ao diálogo 

decorrente dessas análises.  

 Em 2000, nasceu a Rede ANDI Brasil, a qual difunde a reaplicação da metodologia da 

ANDI em outras instituições e está presente em nove estados do país.  

 Em 2003, surgiu a Rede ANDI América Latina, que atua em 12 países. Na gestão 

2005-2008, a ANDI ampliou seu recorte temático e realizou análises da mídia sob os 

seguintes enfoques: responsabilidade empresarial, mudanças climáticas, ciência e tecnologia, 

questões de gênero, novas tecnologias sociais e marcos legais das comunicações. Além disso, 
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foi fortalecida a relação entre a ANDI e as universidades e faculdades de comunicação, 

visando a qualificação dos futuros profissionais de comunicação. 

 Em relação ao monitoramento, “os procedimentos de análises e monitoramento de 

mídia também se tornaram mais complexos e aprofundados – o que fortaleceu as 

metodologias criadas pela ANDI e gerou interesse em outros setores”. Esse interesse motivou 

a reaplicação da metodologia em outras organizações, mediante processo de capacitação da 

ANDI. A ANDI analisa tanto a cobertura de assuntos que envolvem crianças e jovens, como, 

também, material jornalístico sobre assuntos que interessem a esse grupo. Essas análises são 

publicadas no formato de livros, relatórios e boletins que podem ser enviados para o e-mail de 

quem se cadastrar no site.  

 Com o passar do tempo e com as experiências adquiridas, a ANDI fortaleceu-se como 

grupo de advocacy na área das políticas públicas de comunicação.  

 Depois de todas essas mudanças, em 2011, a ANDI tornou-se “ANDI – Comunicação 

e Direitos” e sua área de interesse, além da infância e juventude, passou a abranger “Inclusão 

e Sustentabilidade” e “Políticas de Comunicação”. São apoiadores da ANDI: Unicef, 

Fundação Ford, Petrobrás, Governo Federal do Brasil. 

 

 O SOS Imprensa (http://vsites.unb.br/fac/sos/site/index.htm) é um observatório de 

origem acadêmica que funciona como projeto de extensão da Faculdade de Comunicação, na 

Universidade de Brasília. Seus trabalhos começaram em 1996 e suas atividades se dividem 

em três frentes: a primeira é elucidar as faltas cometidas pela mídia em seus trabalhos; a 

segunda busca garantir a execução do papel sócio-responsável dos meios de comunicação e, 

por fim, em terceiro lugar, combate as  tentativas de obstrução do trabalho dos jornalistas, 

condenando qualquer prática que vá de encontro à liberdade de imprensa.   

 Seu pessoal é composto por professores e estudantes. O principal objetivo do grupo é 

analisar criticamente a cobertura jornalística dos meios de comunicação. Para isso, tomam 

como embasamento marcos éticos (o bom e o mau uso do poder que a mídia possui na 

sociedade) e legais (a ocorrência de calúnia, injúria, difamação).   

 Nos primeiros anos de atividade, o SOS Imprensa funcionava como projeto de 

iniciação científica e dedicava-se ao monitoramento e análise de jornais impressos. Os 

resultados dessas análises foram publicados na forma de artigos.  Além de indicar erros e 

abusos no trabalho da mídia, ele apontava também sugestões de melhoria e soluções para 

esses problemas. Em 2000, foi desenvolvido o “disque-imprensa” que é a ação mais 

inovadora do grupo. Através do “disque-imprensa” a população é informada sobre a 
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legislação que regulamenta os meios de comunicação, inclusive sobre seus direitos em caso 

de lesão ocasionada pelos meios. O SOS Imprensa produz, também, um programa que é 

veiculado na TV Cidade Livre a cada 15 dias. Seu site possui links com os casos estudados e 

a legislação que rege os meios de comunicação.  

 

O OmbudsPE (http://www.ombudspe.org.br/)  é um projeto do Centro de Cultura Luiz 

Freire - CCLF e funciona desde 2004. O observatório tem como diferencial ter sido iniciado 

através da participação presencial de pessoas no centro, o que era chamado de “rodas de 

diálogo”; o site da web foi criado posteriormente. O grupo analisa a mídia impresa regional e 

nacional. A observação não é sistemática. Seu principal objetivo é fomentar o direito humano 

à comunicação e o diálogo entre os movimentos sociais e a mídia. 

 O site disponibiliza, além de análises da mídia impressa, textos, vídeos e áudios sobre 

o direito à comunicação. Além disso, o observatório dá suporte às atividades do Fórum 

Pernambucano de Comunicação – Fopecom, que é outro projeto do CCLF. Apesar de ter 

origem nos movimentos sociais, o observatório está aberto à participação de ativistas, 

acadêmicos, jornalistas e demais interessados. O grupo chama seu trabalho de monitoramento 

social do direito à comunicaçã e se dfine como “um fórum democrático de discussão aberta 

que visa a melhorar o tratamento dado aos direitos humanos pelos nossos veículos de 

comunicação”.  

 

Chile 
 

O Chile está em 34º lugar no ranking da democracia e é uma democracia imperfeita. 

As liberdades civis receberam nota 9,41 (de 01 a 10); porém, a participação política ficou com 

3,89. No IDH, está em 45º lugar, com um índice de desenvolvimento humano considerado 

“alto”. Na lista mundial do PIB, está na 44ª colocação.   

O observatório chileno analisado foi o Observatorio de Medios FUCATEL 

(http://www.observatoriofucatel.cl/). Ele foi criado em 2003 e é formado por professores e 

jornalistas. É estruturado como um centro de estudos independente, cujo principal objetivo 

“es la reflexión sobre las transformaciones sociales y el impacto público de los medios de 

comunicación en las modernas sociedades democráticas”. 

Busca a formação de um espaço de discussão pública a respeito do papel dos meios de 

comunicação na sociedade atual. De acordo com o site, o grupo tem, constantemente, 
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levantado questões que entraram na agenda dos meios de comunicação no Chile. A página da 

internet foi criada para facilitar e ampliar as trocas sobre o campo da comunicação.  

Os visitantes do site são convidados a participar do mesmo com críticas e sugestões 

através do e-mail: observatorio@fucatel.cl. Também existe a possibilidade de recebimento de 

boletim informativo.  

Além do web site, o grupo mantém páginas no twiter e no facebook e faz referência à 

Red de Observatorios da qual faz parte. A mesma é composta por: Observatorio de Medios 

FUCATEL, Red Andi América Latina, Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 

Observatorio Nacional de Medios, Bolivia Observatorio da Imprensa, DOSES Asociación 

para el desarrollo y estudios socioculturales, Fundamedios, Asociación de Comunicadores 

Sociales, CALANDRIA, Comunidad Andina. 

Monitora de forma assistemática o jornalismo e os meios de comunicação chilenos. 

Além disso, realiza pesquisas sobre a mídia. Suas análises são publicadas no site do 

observatório no formato de artigos, matérias e relatórios.  

 

Colômbia 

 

 A Colômbia é uma democracia imperfeita e é um dos oito países da América Latina 

com deterioração da liberdade da mídia entre 2008 e 2010, de acordo com o The Economist 

Intelligence Unit. No IDH, ficou em 79º lugar e no ranking global do PIB, em 34ª posição. 

 No presente trabalho, foram analisados cinco observatórios de mídia colombianos. São 

eles: Corporación Medios para la Paz - MPP (http://www.mediosparalapaz.org); 

Observatorio de Medios y de Opinión Pública 

(http://www.uninorte.edu.co/observatorio_medios/); Observatorio de Medios da 

Universidadade de Sabana; 

(http://sabanet.unisabana.edu.co/comunicacion/observatorio2006/centralcine.htm); Proyecto 

Antonio Nariño - PAN (http://www.pan.org.co/); Fundación para la liberdad de prensa – flip 

(http://www.flip.org.co/secciones/basicas/quienes.html). 

 

 O Medios para la Paz – MPP é uma organização colombiana sem fins lucrativos 

formada, em sua maioria, por jornalistas. Sua missão é “basa en que tanto Periodistas, como 

fuentes, audiencias y empresarios de medios ejerzan su derecho a la información, con el fin 

de contribuir a la consecución de la paz y la consolidación de la democracia”. 
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 Foi criado em março de 1998 com o intuito de promover a reflexão a respeito do 

trabalho jornalístico em meio ao conflito armado colombiano e às tentativas de se estabelecer 

a paz. Sua principal linha de trabalho é a formação que, por sua vez, se baseia na investigação 

e na informação. O público alvo abrange todos aqueles inseridos no campo jornalístico: 

jornalistas, diretores, proprietários de meios de comunicação, professores e estudantes de 

jornalismo. Sua proposta é trabalhar a linguagem e a cobertura dos assuntos relacionados com 

a paz e a guerra no país. Defende, sobretudo, a liberdade de expressão e de informação. 

 Seu site reúne mais de 5,5 mil pessoas de várias partes do mundo. Essas pessoas agem 

como uma rede, trocando informações via internet, analisando a e refletido sobre a situação da 

Colômbia. Sua ação e presença abrange redes sociais como Twitter, Facebook, Flickr e 

Youtube, que facilitam a integração dos colaboradores.  

 O Medios para la Paz faz parte do Comité Interinstitucional del Programa de 

Protección a Periodistas da Dirección de Derechos Humanos do Ministerio del Interior. De 

acordo com o site do MPP, o comitê foi criado para oferecer proteção a jornalistas e 

comunicadores objetos de pressão e ameaças em razão do desempenho profissional. 

 O MPP faz parte da ONG Transparencia. Seus recursos são provenientes dos projetos 

desenvolvidos e de fundos de cooperação de organizações internacionais, além do apoio de 

uma empresa privada colombiana. São apoiadores do MPP: Agencia Internacional para el 

Desarrollo - USAID - (Estados Unidos), Fundación Hanss Seidel, Embajada Británica en 

Colombia, Embajada de Noruega en Colombia, Fondo de Canadá para las Iniciativas 

Locales, Fondo de Paz (Colombia), Fundación Bancolombia e Fundación Broederlijk Delen 

(Bélgica).  

 

 O Observatorio de Medios y de Opinión Pública é um observatorio de origem 

acadêmica situado na Universidad del Norte. Como outros observatórios, também está 

presente no Faceboock e no Twiter. Tem como parceiros a International Communication 

Association e a Asociación Latinoamericana de Insvestigadores de la Comunicación. Em seu 

site, estão disponíveis notícias, artigos de opinião, boletins informativos e resultados de 

investigações.  

 Suas análises da mídia abordam as representações midiáticas de: saúde pública; 

conflito; gênero; gestão de risco; política e opinião pública; infância, adolescência e 

juventude; os meios como organizações; o jornalismo e os novos meios; mediações e cultura. 

 O observatório surgiu como resultado de investigações que tinham sido realizadas por 

um grupo de pesquisa do departamento de comunicação da Universidad del Norte, durante 10 
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anos. Foi fundado em 2006. Apesar do amplo campo de investigação, seu principal recorte 

temático é a mídia, jornalismo e opinião pública em três grandes áreas: lógicas de produção 

dos conteúdos midiáticos, investigações sobre conteúdos midiáticos e estudos de audiências e 

recepção de conteúdos midiáticos.  

 Um dos principais trabalhos realizados pelo grupo foi uma análise nacional feita com 

jornalistas sobre sua percepção da violência e impunidade no exercício da profissão. Em 

outras pesquisas, analisaram o perfil psicológico dos jornalistas na Colômbia e a cobertura do 

conflito armado colombiano. Esses estudos receberam auxílio de instituições internacionais 

como: ONG Diálogo Interamericano, com sede em Washington; Projeto PREDECAN (Apoio 

à Gestão de Risco e Prevenção de Desastres na Sub-Região Andina), Comissão Européia e 

Secretaria Geral da Comunidade Andina.  Seu objetivo é melhorar a qualidade do 

jornalismo, fortalecer os direitos dos cidadãos e contribuir para o desenvolvimento da 

democracia na região do Caribe colombiano. 

 

O Observatorio de Medios da Universidadad de Sabana não mantém mais sua página 

da internet. Aparentemente, ela foi substituída por uma conta no Facebook - Observatorio de 

Medios (Universidad de La Sabana). Como em sua nova versão online o observatório não 

apresentou ações e projetos desenvolvidos, não foi possível analisá-lo. 

 

 O Proyecto Antonio Nariño - PAN (http://www.pan.org.co/) foi criado em 2001 para 

apoiar a liberdade de expressão e informação na Colômbia. Seu objetivo é disseminar “una 

cultura de respeto y protección al oficio periodístico en el país, que garantice la generación y 

el acceso a la información como bien público”. O nome do projeto é uma homenagem ao 

precursor da independência colombiana, Don Antonio Nariño, jornalista, que foi perseguido 

por ter traduzido do francês e publicado a “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão”. As organizações fundadoras do projeto são: Andiarios – Associación de Diários 

Colombianos, Friedrich Ebert Stiftung en Colômbia – FESCOL, Fundación para la Liberdad 

de Prensa – FLIP, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano - fnpi, Medios para la Paz. 

Duas dessas cinco instituições são analisadas neste trabalho. O PAN é, portanto, uma 

iniciativa interinstitucional. Dessa forma, desenvolve ações conjuntas que proporcionam uma 

maior integração entre os grupos e um maior impacto das ações. De acordo com o site do 

projeto,  

ser integrante del PAN no presupone una identidad total con los objetivos de las 
demás organizaciones que conforman la alianza. La visión del PAN es la de un 
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país donde el periodismo goce de condiciones apropiadas para el ejercicio 
independiente de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la 
información39.  
 

 Ainda segundo o site, o projeto é independente do Estado, dos partidos, igrejas, grupos 

econômicos e grupos armados. Sua gestão é feita por um comitê coordenador composto por 

representantes das instituições fundadoras em igualdade de condições. Para uma organização 

fazer parte do PAN precisa ter a anuência de todas as instituições base. Suas linhas de ações 

dividem-se em monitoramento, comunicação e ação.  Dentre os monitoramentos realizados, 

está a observação e análise da situação da liberdade de imprensa e informação na Colômbia. 

  

A Fundación para la liberdad de prensa – Flip 

(http://www.flip.org.co/secciones/basicas/quienes.html) promove e defende a liberdade de 

expressão e o direito ao acesso à informação na Colômbia. Além disso, denuncia violações à 

liberdade de imprensa, contribui com a proteção de jornalistas e promove o cumprimento das 

condições legais e políticas para o exercício desses direitos. Seu principal objetivo é 

monitorar as violências contra a liberdade de imprensa na Colômbia, promovendo a liberdade 

de expressão e o direito à informação. 

De acordo com o site da instituição, desde sua criação em 1999, a Flip tem auxiliado 

mais de 675 jornalistas em risco por conta do exercício da profissão. Esse auxílio é realizado 

através da “Red de Alerta y Proteción a Periodistas – RAP”. Ainda segundo a página da 

internet, a fundação atua, também, nas seguintes frentes: 

• Seguimiento de todos los casos de periodistas atendidos en el programa de 
protección del gobierno desde su creación en 2000. 
• Cuenta con una red de 30 corresponsales distribuidos en la mayoría de 
departamentos del país, quienes reportan los casos de violaciones a la libertad de 
prensa. 
• Expide informes semestrales y anuales sobre el estado de la libertad de prensa en 
Colombia y la impunidad en investigaciones judiciales por estos hechos. 
• Ha publicado manuales de ‘Autoprotección para periodistas’, ‘Acceso a la 
Información’, ‘Periodismo y Justicia Transicional’ y ‘Apoyo Emocional’. 
• Cuenta con un fondo de ayuda humanitaria para brindar apoyo económico a 
periodistas que deben abandonar su trabajo y lugar de origen por amenazas 
contra su vida40. 

                                                           
39 Tradução nossa: ser um integrante do PAN não pressupõe uma identidade completa com os objectivos de 
outras organizações que compõem a aliança. A visão do PAN é a de um país onde o jornalismo goze de 
condições adequadas para o exercício independente da liberdade de expressão e do direito cidadão à informação. 
40 Tradução nossa: 
• Acompanhamento de todos os casos de jornalistas atendidos no programa de proteção do governo desde a sua 
criação em 2000. 
• Possui uma rede de 30 correspondentes distribuídos na maioria dos departamentos do país, os quais relatam 
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Equador 

 

 O Equador consta como um “regime híbrido” no índice das democracias do Economist 

Unit. Sua colocação no índice foi 87ª. As piores notas do país foram nos quesitos cultura 

política e funcionamento do governo: 3,75 e 4,64, respectivamente. Ainda de acordo com o 

Economist Unit, o Equador também faz parte da relação de 36 países onde houve uma 

deterioração da liberdade da mídia, entre 2008 e 2010. Esse foi um dos motivos do país ter 

decido uma colocação na lista das democracias. No IDH está no 77º lugar e seu PIB ficou em 

65º.   

 Os observatórios analisados foram o Fundamedios e o Observatorio Ciespal.  

 

 O Fundamedios - Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 

(http://www.fundamedios.org) foi criado em 2007. Fundamedios é uma organização da 

sociedade civil, cujo principal objetivo é apoiar os meios de comunicação e os jornalistas 

através das seguintes linhas de ações: a Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de 

Prensa y Expresión, Observatorio de Medios del Ecuador (OME), prêmios de Jornalismo e 

oficinas e reuniões destinadas a refletir sobre o jornalismo. A fundação apoia o jornalismo 

investigativo.   

 A Fundamedios faz parte da La Alianza Regional para la Libertad de la Expresión e 

Información, do Global Forum for Media Development e da Red Latinoamericana de 

Observatorio de Medios. Tem como aliados o Instituto Prensa y Sociedad de Perú, IPYS e a 

Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia - ANB. 

 Por meio da Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa a fundação 

monitora a situação da liberdade de expressão no Equador. Também investiga casos de 

violação da liberdade de imprensa e alerta sobre agressões e ataques a jornalistas. De acordo 

com o site, a rede monitora as seguintes ameaças: 
 

                                                                                                                                                                                     
casos de violações da liberdade de imprensa. 
• Emite relatórios trimestrais e anuais sobre o estado da liberdade de imprensa e a impunidade na Colômbia em 
investigações judiciais sobre esses acontecimentos. 
• Já publicou manuais de "Auto-Defesa para jornalistas", "Acesso à Informação", "Jornalismo e Justiça de 
Transição" e "Apoio Emocional". 
• Tem um fundo de ajuda humanitária para prestar apoio financeiro aos jornalistas que deve deixar seu trabalho e 
local de origem por causa de ameaças contra sua vida. 
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1. CENSURA DIRECTA 
1.1. Impedimentos para el Acceso a la Información Pública / Fuentes estatales / 
Leyes de privacidad que restringen la investigación y difusión de interés público.  
1.2. Penalidades, amenazas o restricciones por obligación de titulo universitario, 
adscripción a gremio, o credencial oficial para ejercicio del periodismo. 
1.3. Imposición por el Estado de un código de ética o de conducta periodística, 
Leyes de Prensa restrictivas, etc. 
1.4. Omisiones, distorsiones, inhibiciones o penalidades por condicionamientos de 
la información / Restricciones estatales por condicionamientos de veracidad, 
oportunidad o imparcialidad de la información.  
1.5. Leyes, sanciones, actuaciones o amenazas contra la reserva de las fuentes. 
1.6. Amenazas a la vida o a la integridad física del periodista: 
1.6.1 Asesinato / Desaparición forzada 
1.6.2 Secuestro  
1.6.3 Agresión física 
1.6.4 Intimidación / Reglaje / Acoso / Persecución / Interceptación Telefónica / 
Robo de información 
1.6.5 Amenazas 
1.6.6 Torturas 
1.6.7 Detención 
1.6.8 Intento de asesinato 
1.6.9 Deportación 
1.7. Confiscación o destrucción material de medios de comunicación y sus 
equipos. 
1.8. Imputaciones, presiones, disposiciones o penalidades derivadas de la 
aplicación de leyes de desacato, delitos contra el honor, injuria, difamación o de 
cualquier otro tipo de medida para preservar la reputación de funcionarios 
públicos. 
1.9. Cierres, suspensiones, incautaciones de medios de comunicación. 
1.10. Censura previa 
1.11. Impedimento de cobertura 
1.12. Impedimento para buscar, recibir y difundir información en los términos del 
Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.  
1.13. Impedimento para que una persona pueda acceder a información sobre sí 
misma o sobre sus bienes en fuentes públicas o privadas41. 

 

 Através do monitoramento, são produzidos alertas, comunicados e notícias que são 

encaminhados para os parceiros e para as autoridades competentes. Depois de sistematizada, a 

                                                           
41 Tradução nossa: 1. censura direta: 
1.1. Impedimentos para o acesso à informação / estado Fontes / leis de privacidade que restringem a investigação 
ea divulgação de interesse público. 1.2. Penalidades, ameaças ou restrições necessárias diploma universitário ou 
credencial oficial para a prática do jornalismo. 1.3. Imposição pelo Estado de um código de ética jornalística ou 
conduta, leis de imprensa restritivas, e assim por diante.1.4. Omissões, distorções, inibições ou penalidades para 
obter informações condicionado / restrições estatais pela condição de veracidade, oportunidade ou 
imparcialidade da informação. 1.5. Leis, sanções, ameaças ou atos sujeitos às fontes. 1.6. Ameaças à vida ou à 
integridade física do jornalista: 1.6.1 Assasinato / desaparecimento forçado; 1.6.2 Abdução; 1.6.3 assalto; 1.6.4 
Bullying / configurações de assédio / Perseguição / intercepção de telefone / informações roubadas; 1.6.5 
Ameaças; 1.6.6 Tortura; 1.6.7 Detenção; 1.6.8 Tentativa de assassinato; 1.6.9 Deportação; 1.7. Apreensão ou 
destruição dos meios de comunicação e equipamentos; 1.8. Acusações, as pressões, as disposições ou 
penalidades decorrentes da aplicação das leis de desacato, crimes de honra, calúnia, difamação ou qualquer outra 
medida para preservar a reputação de funcionários públicos; 1.9. Fechamento, suspensões de meios de 
comunicações 1.10. censura; 1.11. Impedimento de cobertura; 1.12. Impedimento de procurar, receber e 
transmitir informações ao abrigo do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 1.13. Impedir 
que uma pessoa possa acessar as informações sobre si mesma ou seus bens em fontes públicas ou privadas. 
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informação é reunida em relatórios trimestrais sobre o estado da liberdade de imprensa no 

Equador. Esses relatórios são produzidos para serem de domínio público.  

 

 O Ciespal é o Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina. De acordo com o site, o Centro foi criado com o objetivo de “generar 

acciones y propuestas de alto nivel académico y funcional que estén alineadas dentro del 

enfoque de derechos que constituye un pilar de acción en la organización”42. O Ciespal 

nasceu em 1959 através de um acordo entre o governo do Ecuador, a UNESCO e a 

Universidad Central del Ecuador. Sua missão é promover o direito à comunicação para 

democratizar a sociedade. 

 O observatório do Ciespal foi criado como tentativa de melhorar os meios de 

comunicação do Equador. Segundo o site do observatório, “en relación al poder simbólico de 

los medios y a la necesidad de mejorarlos, hay tres posibilidades: regulaciones desde el 

Estado, autorregulación y observatorios o acciones ciudadanas43”.  

 O observatório se define através das seguintes características: crítico e rigoroso; 

propositivo e pedagógico; e independente de poderes políticos, econômicos e empresariais. 

Seu objetivo é contribuir para que os meios sejam realmente de serviço público.  

 O observatório reconhece a importância de “construir y fortalecer una interlocución 

entre observatorios, veedurías, medios y audiências44”; e coloca essa atividade como um de 

seus objetivos. De acordo com o site, uma das atividades do observatório é a constituição e 

financiamento de alianças nacionais e internacionais com outros observatórios, centros de 

investigação, universidades e outros organismos que trabalhem com temas similares. O 

objetivo dessa união é potencializar as iniciativas e juntar esforços a fim de garantir uma 

maior participação cidadã na definição de políticas e estratégias conjuntas (incluindo nos 

meios) que permitam alcançar as mudanças necessárias nos meios de comunicação. Em 

relação a essas mudanças, o grupo acredita que “un observatorio por sí solo no lo puede 

lograr45”. 

 O observatório tenta publicar os resultados dos monitoramentos e das análises nos 

diversos meios de comunicação, a fim de atingir, além do meio acadêmico, profissionais da 

media e o público. Além disso, produz e distribui um periódico digital chamado Mediaciones.  
                                                           
42 Tradução Nossa: gerar ações e propostas de alto nível acadêmico e funcional que estejam alinhadas dentro do 
enfoque de direitos que constitui um pilar de ação na organização.  
43 Tradução Nossa: em relação ao poder simbólico dos meios e à necessidade de melhora-los, há três 
possibilidades: regulações por parte do Estado, autoregulação e observatórios e outras ações cidadãs.   
44 Tradução Nossa: construir e fortalecer uma interlocução entre observatórios, monitores, meios e audiências. 
45 Tradução Nossa: um só observatório não pode alcançar. 
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O observatório faz parte da Red de Observatorios de Medios y Defensores de Audiencias de 

Nuestra América – Rodana.  

 

 

Peru 

 

 O Peru está em 62ª posição no Democracy Index 2010 e foi classificado com uma 

democracia imperfeita. Assim como o Equador, também teve uma defasagem na liberdade da 

mídia entre 2008 e 2010. Contudo, como foi mostrado no relatório do Economist Unit, a 

qualidade da democracia peruana subiu oito posições. Foi a maior ascensão da América do 

Sul. O que puxou a nota do país para cima foram os quesitos “pluralismo e processo eleitoral” 

e “liberdades civis”.  No IDH ficou em 63ª colocação e seu PIB, em 50ª. 

 

A Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social (http://www.veeduria.org.pe/) foi 

um dos dois observatórios peruanos analisados. A Veeduría funciona desde 2001 e autodefini-

se como um movimento civil, sociocultural, democrático. Esse movimento é promovido e 

sustentado pela Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, a partir do Programa de 

Comunicación Política. Seu objetivo é melhorar a qualidade dos meios de comunicação a 

partir da crítica e de propostas cidadãs. Seus integrantes almejam uma cultura ética y 

democrática en compromiso con un desarrollo que beneficie al país y a quienes oyen, ven y 

leen medios. Seu recorte temático são os direitos às liberdades de expressão e opinião, além 

de uma comunicação de qualidade. 

A observação da mídia acontece através do monitoramento e análise dos temas de 

maior incidência na mídia peruana. A partir daí, o grupo protesta e/ou propõe mudanças.  

A Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social atuou de forma incisiva na 

aprovação da nova Legislação de Rádio e Televisão do Peru. Apesar de sua atuação, a Lei 

citada apresenta os seguintes problemas, de acordo com a Veeduría:  

• No coloca restricciones o límites a la inversión extranjera (artículo 24). 
Apostar a 40% y no más o a la reciprocidad 

• El Poder Ejecutivo sigue con todo el poder posible (en general). El Consejo 
debe ser autónomo para impedir la influencia política de turno  

• Fusión de empresa al 40% es oligopolio (artículo 22)  
• La renovación de licencias sigue siendo automática (artículo 15)  
• No aparecen prevenciones ni sanciones contra la corrupción y la venta de 

libertad de expresión: no es causa de suspensión de licencia; no hay 
obligación de transparencia informativa sobre ingresos y egresos económicos  
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• No hay defensorías del televidente ni del oyente46 

O grupo peruano também faz parte da Red Latinoamericana de Observatorio de 

Medios. Atualmente, desenvolve a campanha “¡Tele cómo te sueño!”, a fim de marcar com 

protestos os 50 anos da televisão peruana.  

 

 O Observatorios en Red – Medios de Comunicación em América Latina 

(http://observatoriosenred.calandria.org.pe/index.php) é o centro de uma rede de observatórios 

que reúne iniciativas de vários países do continente latinoamericano. De acordo com o site do 

grupo, mesmo sendo formada por diversos observatórios, o centro da rede 
  

tiene voz y capacidad de incidencia en los medios privados y públicos, a fin de 
repensar de manera visible el rol de la comunicación y el periodismo en el 
continente, especialmente en sus aspectos políticos, influyendo en políticas 
públicas47.  
 

 O Observatorios en Red tenta implementar iniciativas de vigilância da mídia que 

surjam da própria sociedade. No início de seus trabalhos, sete países estavam  comprometidos 

com a rede; hoje, são dez. Ainda segundo a página da internet: “algunos [dos mesmbros] 

venimos del periodismo o la comunicación unidos por libre voluntad, otros son ONG y 

universidades, también hay mezcladitos”.  

 O que une as diversas inciciativas é o “deseo colectivo de ayudar a los medios a 

mejorar, de comprometernos ciudadanos, profesionales, gobiernos y medios con ese 

desarrollo que une democracia y justicia”.   

 Apesar de ser uma rede internacional, suas práticas e seus objetivos ainda estão 

limitados ao alcance regional ou nacional. De acordo com o site da rede, seu principal 

objetivo é 

mejorar las capacidades de incidencia de los observatorios de medios 
latinoamericanos a nivel nacional y regional, en una dinámica de diálogo 

                                                           
46 Tradução nossa: 
• Não há restrições ou limites colocados sobre o investimento estrangeiro (artigo 24). Aposta de 40% e não mais 
ou reciprocidade 
• O Poder Executivo continua com todo o poder possível (em geral). O conselho deve ser independente para 
evitar influência política no dever 
• fusão da empresa é oligopolista 40% (artigo 22) 
• Renovação de licenças permanecem automaticamente (artigo 15) 
• Não há advertências e sanções contra a corrupção e a venda da liberdade de expressão: não é causa de 
suspensão da licença; não há obrigação de transparência da informação de receitas e despesas financeiras 
• Não há defensorias do telespectador ou ouvinte 
47 Tradução nossa: tem  voz e capacidade de influenciar os meios de comunicação públicos e privados para 
repensar de maneira visível o papel da comunicação e do jornalismo no continente, especialmente em seus 
aspectos políticos, influêncindo as políticas públicas. 
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permanente, para beneficio del desarrollo y democratización de cada país y de 
políticas comunicativas regionales48. 
 
 

Uruguai 

 

 O Uruguai é o país da América do Sul com melhor colocação no ranking das 

democracias do Economist Intelligence Unit: é considerado um país de democracia plena. O 

Economist Intelligence Unit coloca o Uruguai em um extremo e Cuba em outro para 

exemplificar a diversidade nos estágios da democracia na América Latina. Ele está no 21º 

lugar no relatório do Economist Intelligence Unit. No IDH, ocupa a 52ª posição e na lista 

mundial do PIB, a 78ª.   

 Para a produção do presente trabalho, foram analisados o Foro de Comunicación y 

Participación Ciudadana (http://www.forocom.org.uy/) e o Observatorio Infoycom do 

Instituto del Tercer Mundo (ITeM) e do Grupo Medios y Sociedad (www.infoycom.org.uy). 

 

 O Foro de Comunicación y Participación Ciudadana foi lançado em agosto de 2004 

pelas seguintes organizações:  

• Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC) 
• Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU) 
• Asociación de la PrensaUruguaya (APU) 
• Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC - Uruguay) 
• BICE - AL (Bureau Internacional Catholique de I´Enfance - América Latina) 
• Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y 

Ciudadania 
• Consumidores y Usuarios Asociados del Uruguay (CUA) 
• Cotidiano Mujer 
• Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) 
• Instituto de Solidaridad y Desarrollo (ISODE) 
• Instituto del Tercer Mundo (ITeM) 
• Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) 
• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (UDELAR) 
• REDES - Amigos de la Tierra  
• Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 
• Sociedad Amigos del Viento. Meteorología, Ambiente y Desarrollo 
• Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL /PIT-CNT) 
• TeVé Ciudad 
• Vecinet - Autogestión vecinal 

 

                                                           
48 Tradução nossa: melhorar a capacidade de incidência dos observatórios de mídia da América Latina em níveis 
nacional e regional, em uma dinâmica de diálogo permanente para o benefício do desenvolvimento e 
democratização de cada país e as políticas de comunicação regionais. 
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Posteriormente, também passaram a integrar o fórum:  

• UNICEF Uruguay 
• Centro Cultural DODECA 
• Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay 
(ASOPROD) 
• Inter Press Service (IPS) 

 

Em seu site, o Foro de Comunicación y Participación Ciudadana afirma que  

La importancia que tienen los Medios de Comunicación en la actualidad, no se 
corresponde con la capacidad de análisis, reflexión, opinión y propuesta de parte 
de nuestra sociedad civil, la cual advierte la necesidad de crear un espacio para 
reflexionar e incidir en la definición de las Políticas Públicas en materia de 
Comunicación49. 

 

O fórum foi criado como espaço de análise e reflexão sobre questões relacionadas à 

mídia, principalmente no que diz respeito às políticas públicas de informação e comunicação. 

Seu campo de análise se estende por todos os tipos de mídia. O fórum tem caráter permanente 

e trabalha a comunicação como direito humano. Para ingressar no fórum, basta declarar a 

adesão como sendo de caráter voluntário. 

Através da observação da mídia, o fórum produz estudos e análises que são publicados 

no site no formato de notícias, cartas e dossiês.  

Recentemente, no mês de maio deste ano, o fórum organizou um evento para debater a 

transição à TV Digital no Uruguai. Em dezembro de 2010, publicou um trabalho, produzido 

com outras 29 organizações, sobre políticas de comunicação democráticas. Esse conjunto de 

organizações chama-se Coalición por una Comunicación Democrática. 

 

 O Infoycom é um site com uma ampla gama de informações sobre os seguintes temas: 

Políticas públicas, Meios de comunicação, Internet, Software, Telecomunicações, Liberdade 

de expressão, Processos internacionais. Foi criado pelo Instituto del Tercer Mundo (ITeM) e 

pelo Grupo Medios y Sociedad. É mantido com recursos da Canadian International 

Development Agency - CIDA (http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm).  

Além de monitorar a mídia, realiza eventos para capacitação de profissionais do setor 

e do público em geral.  
 

                                                           
49 Tradução nossa: A importância da mídia na atualidade não está acompanhada pelo poder de análise, reflexão, 
opinião e propostas da sociedade civil, que percebe a necessidade de criar um espaço para refletir e influenciar a 
definição de Políticas Públicas em Comunicação. 
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Venezuela 

 

 A Venezuela é um dos poucos países participantes da presente pesquisa e que foram 

considerados como regime híbrido pelo Democracy Index 2010 do Economist Intelligence 

Unit. Sua posição no Index é 96ª, tendo caído uma posição entre 2008 e 2010. A organização 

inglesa também constatou que, 

Electoral democracy, for the most part, remains firmly entrenched in Latin 
America, but media freedoms have been eroded significantly in several countries. 
Most visibly, there have been a number of attempts by governments to intimidate or 
block certain private media outlets since 2008. Aside from Cuba (the only state in 
the region without any independent media), Venezuela is the worst offender50 
(2010, p.26). 

 
 O Economist segue falando dos esforços para revogar a licença do que seria, segundo 

a organização, a única emissora de televisão remanescente que critica o governo. Além disso, 

afirma haver também um crescimento na repressão aos meios de comunicação não 

tradicionais, especialmente a internet. Em relação ao funcionamento da democracia, o 

Economist atesta uma deficiência institucional na maioria dos países da América Latina, onde 

o executivo seria muito forte em relação ao legislativo e ao judiciário. A organização inglesa 

coloca a Venezuela como carro-chefe da atual tendência política de aumento do mandato dos 

chefes executivos de Estado na América Latina. 

 No IDH, a Venezuela está em 75ª posição; já o PIB está na 33ª. 

O observatório venezuelano analisado foi o Observatorio Global de Medios 

(http://www.observatoriodemedios.org.ve). Ele é uma organização civil, sem fins lucrativos, 

cujo propósito fundamental é observar permanentemente a informação veiculada pelos meios 

de comunicação social venezuelanos. Como princípio, adota a defesa da liberdade de 

expressão e de informação. Foi criado em 2005. Ele é um capítulo filiado ao Observatorio 

Global de los Medios (MWG), cuja criação foi acertada no Segundo Fórum Social Mundial 

de Porto Alegre, em 2002.  

No site do observatório, os organizadores afirmam que “los medios de comunicación 

social son instrumentos fundamentales para la vigencia y el funcionamiento del sistema 

democrático”. O observatório apóia o funcionamento concomitante de meios com 

                                                           
50 Tradução nossa: A democracia eleitoral, na sua maior parte, permanece firmemente arraigada na América 
Latina, mas têm sofrido signifiva erosão das liberdades de mdía em vários países. Mais visivelmente, tem havido 
uma série de tentativas por parte dos governos para intimidar ou blocar certos meios de comunicação privados 
desde 2008. Com exceção de Cuba (o único Estado da região sem qualquer mídia independente), a Venezuela é 
o pior ofensor.  



 80

estruturações distintas (privados, de serviço público, não governamentais, comunitários, 

alternativos), a fim de driblar a concentração midiática.  

As investigações realizadas pelo observatório são publicadas através de informativos 

periódicos. O grupo desenvolveu a observação da mídia sob os seguintes enfoques: 

democracia; eleições; representação da violência; gestão do governo; equilíbrio nas 

informações; dentre outros.   
 
 
 
2.1.5 América do Norte  

 

Canadá 
 

 O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Está em 8º lugar no ranking 

do Índice de Desenvolvimento Humano e seu PIB é de 1,56 bilhões de dólares.  É 

considerado uma democracia plena.  Também é um dos países mais avançados em termo de 

legislação dos meios de comunicação, com uma ativa agência de regulação e cotas 

obrigatórias para produção nacional. Duas de suas principais preocupações em relação aos 

meios dizem respeito à formação de conglomerados e à questão cultural, com a entrada de 

produtos culturais norte-americanos no país. 

 Foram analisados seis observatórios de mídia canadenses; dos quais dois trabalham 

nesta área.  

 

 O Acacia (http://publicwebsite.idrc.ca/EN/Pages/default.aspx) é um programa do 

International Development Research Centre – IDRC que foi criado em 1970. O centro 

trabalha com a democratização do acesso às tecnologias em países africanos do leste 

meridional. Para isso, o IDRC desenvolve o Observatório das Tecnologias da Comunicação e 

da Informação: Acacia. Suas principais ações são: promover programas de reflexão sobre as 

redes e as tecnologias e formar pesquisadores. Ambas funcionam em países em 

desenvolvimento. É, principalmente, um observatório do uso das TICs. Seu lema é “people 

Empowerment, Social Service Delivery, Economic Development and Opportunity”. 

 O acesso às tecnologias é visto como meio de atingir mudança social e econômica. De 

acordo com sua página na internet, seus objetivos são:  

• demonstrate how ICTs can help communities tackle development problems 
with local solutions 
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• create knowledge about approaches that promote the use of ICTs by 
marginalized groups, such as women 

• support researchers studying the impact of ICTs on education and employment 
• monitor policies that create equitable and inclusive access to knowledge 

through ICTs 
• develop ICTs to foster development and improve the delivery of social 

services51 

 O ultimo projeto desenvolvido pelo grupo foi o African Innovation Research on 

Intellectual Property's Role in Open Development, pesquisa que sugere a adequação dos 

direitos de propriedade intelectual, afim de favorecer a criatividade e a inovação e para 

promover indústrias e serviços africanos globalmente competitivos.  

 

 O Media Awareness Network - MNET (http://www.media-awareness.ca/) cresceu a 

partir da iniciativa contra a violência na TV, lançada pela Canadian Radio-television and 

Telecommunications Commission - CRTC no início da década de 1990. É um centro de 

pesquisa e de educação sem fins lucrativos cuja fundação oficial foi em 1996.  

 O Media Awareness Network busca disponibilizar conhecimento sobre a mídia, o qual 

é construído em rede, de forma colaborativa. Além disso, tenta ser uma “rede de vigilância” 

dos meios de comunicação. Seu objetivo é assegurar que jovens e crianças tenham o 

pensamento crítico e as ferramentas necessárias para se relacionar com a mídia de forma 

segura. Com essa finalidade, desenvolve programas de educação básica para a mídia e forma 

educadores avançados. Além disso, contribui com o desenvolvimento de políticas públicas de 

comunicação, no que diz respeito à educação para a mídia.  Seus parceiros são as escolas, 

bibliotecas, famílias e comunidades de todo o Canadá. Trabalha principalmente com jovens e 

crianças. Seus trabalhos são mantidos através do pagamento, por parte dos membros, de uma 

taxa anual que varia da seguinte forma: “$25 for individuals, $100 for non-profit 

organizations, $250 for small businesses and $2,000 for corporations”. 

 O convite que o Media Awareness Network faz, então, não é para contribuir, mas sim, 

para tornar-se membro do grupo. Os membros podem votar no encontro anual e são 

convidados para eventos especiais como, por exemplo, apresentações e lançamentos da mídia. 

                                                           
51 Tradução nossa 
• Demonstrar como as TICs podem ajudar as comunidades a enfrentar problemas de desenvolvimento com 
soluções locais  
• Criar conhecimento sobre esse abordagens que promovem o uso das TIC por grupos marginalizados, como as 
mulheres 
• Dar supote a pesquisadores que estudam o apoio do impacto das TICs na educação e emprego 
• Monitorar políticas que criam um acesso eqüitativo e inclusivo ao conhecimento através das TICs  
• Desenvolver as TIC para promover o desenvolvimento e melhorar a prestação de serviços sociais 
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Tem como apoiadores empresas da área da comunicação como Bell e Google, o que pode 

prejudicar sua autonomia e a neutralidade de suas ações; apesar do que declara:  

we do not endorse any product or service of our sponsors; and no corporate logos 
or sponsors identification are permitted in any MNet materials designed for young 
people52. 

 

 

 FRIENDS of Canadian Broadcasting (http://www.friends.ca/) é uma associação de 

espectadores que monitora meios de comunicação eletrônicos. Foi formada em 1985 como 

uma independente, não partidária e voluntária organização formada por 66 mil famílas. Sua 

missão é defender e incentivar a qualidade na programação canadense e aumentar a 

quantidade de produtos canadenses veiculados no sistema audiovisual do país. Em seu site, o 

grupo declara que “FRIENDS is not affiliated with any broadcaster or political party”. 

 O FRIENDS, como é conhecido, trabalha como um observatório a favor de ouvintes e 

telespectadores. Para cumprir o seu papel, o grupo realiza pesquisas e produz relatórios que 

são enviados ao sistema nacional de telecomunicação. Além disso, participa das negociações 

políticas a favor de mais e melhor conteúdo canadense. Monitora também mudanças nas 

políticas públicas, o desempenho de meios de comunicação públicos e privados e a formação 

de monopólios. 

 A organização é mantida por doações de membros. O financiamento é dividido entre 

seu trabalho de fiscalizador, as iniciativas na área das políticas públicas e de líderes de 

opinião e as atividades de pesquisa. O grupo afirma não aceitar contribuições de empresas que 

possuam licença concedida pelo Canadian Radio-Television Telecommunications 

Commission (CRTC).   

 

O OpenMedia (http://openmedia.ca/) é uma organização nacional, sem fins lucrativos 

e não partidária. Foi criada em 2004 com a finalidade de desenvolver e avançar um sistema de 

comunicação canadense obedecendo aos seguintes princípios: acesso, escolha, diversidade, 

inovação e abertura. Como objetivo primário, busca o aumento da participação consciente e 

informada, por parte da população, na mídia canadense. Além disso, o grupo tenta tornar as 

questões da mídia mais transparentes, incluindo também as políticas públicas para o setor.  

Trabalha em três frente; são elas: 

                                                           
52 Tradução nossa: nós não endossamos qualquer produto ou serviço de nossos patrocinadores, e nenhum 
logotipo corporativos ou identificação de patrocinadores são permitidas em qualquer material MNet projetado 
para os jovens. 
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Engage: Through online campaigns and participatory events that resonate with 
everyday people, and civic engagement around media and communications policy 
in Canada.  
Educate: Through educational events high school and university presentations and 
workshops, and online resources. 
Empower: With online tools and open processes that enable citizens to advance 
their vision for open media53. 

 

 O OpenMedia observa e analisa a mídia a fim de informar e formar o publico para agir 

no âmbito dos meios de comunicação. O site da organização afirma que  

Our programs, tools, and campaigns serve as an incubator for a community of 
advocates for open and innovative media. We provide resources for volunteer 
organizers, collaboration tools and leadership development.  

 

 Apesar de não declarar a observação da mídia como atividade principal, o Open Media 

realiza a observação das políticas de comunicação como uma de suas atividades principais, 

através do “Policy Watch”. O Policy Watch é um blog mantido pelo OpenMedia com a 

finalidade de manter os canadenses informados a respeito das políticas do setor das 

comunicações e da cultura. Realiza também um apanhado das notícias em diversos blogs. 

O grupo funciona no formato de rede, a qual tem como membros pessoas e 

organizações que buscam “advance fundamental democratic principles that we feel should 

guide media, telecommunication and cultural policy making in Canada”.  

 Na página da internet, o grupo disponibiliza informações sobre a mídia canadense. 

Existe a possibilidade de receber um boletim informative através da inscrição no site. Há, 

também, um link para doações, que é como o site é mantido. Fazem parte da rede do 

OpenMedia: Agentic, BC Association for Media Education, Briarpatch Magazine,Canadian 

Association of Campus and Community Television User Groups and Stations (CACTUS), 

Canadian Association of University Teachers (CAUT), Canadian Dimension, Canadian 

Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC), Canadian Union of Public Employees 

(CUPE), Civil Liberties Association, National Capital Region (CLA-NCR), Council of 

Canadians, CMG/CWA Canada, Community Media Education Society (CMES), Democracy 

Watch, The Edmonton Small Press Association (ESPA), Hospital Employees' Union (HEU), 

Koumbit, Media Action, Megaphone Magazine, National Campus-Community Radio 

Association (NCRA),  National Union of Public and General Employees (NUPGE), 

                                                           
53 Tradução nossa: 
Mobilizar: Através de campanhas on-line e eventos participativos que ressoam com as pessoas comuns, e de 
participação cívica em mídia e em política de comunicações no Canadá. 
Educar: Através de eventos educacionais apresentações para escola e, workshops e recursos on-line. 
Empoderar: Com ferramentas online e processos abertos que permitam aos cidadãos avançar sua visão de mídia 
aberta. 
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NewsWatch Canada, Public Interest Advocacy Centre (PIAC), Pull Focus Film School, 

rabble.ca, Ruth & Henry Goodmand Fund for Social & Ecological Justice, Sasquatch 

Newspaper, Straight Goods, The Tyee, Vancouver Media Co-op, The Vancouver Observer, 

VUE Weekly, W2, Wilderness Committee, World Association of Christian Communication 

(WACC) North America. 

 

 O Media Action (www.media-action-media.com/) trabalha com a questão de gênero 

nos meios de comunicação. Sua função é promover a igualdade e a diversidade na mídia. Suas 

ações são voltadas para a construção, na mídia, de um ambiente que reflita a capacidade e as 

contribuições do sexo feminino, em lugar da excessiva erotização do mesmo. Seus objetivos 

são: 

• Raise public awareness of the impact of media portrayals and practices on 
social attitudes and behaviour 

• Engage consumers in constructive dialogue with media producers about their 
desire to see more responsible practice 

• Challenge socially destructive myths (for example, that sexuality is the primary 
source of women and girls’ power) 

• Replace denigrating portrayals with realistic and inspiring ones54.  

 
É um dos poucos observatórios a adotar como linha de ação o reconhecimento e a 

valorização das boas práticas realizadas pelos meios de comunicação. Além disso, tenta 

chegar a seus objetivos se utilizando das novas tecnologias com estratégias de “viral 

marketing”. Envolvem jovens mulheres na criação e disseminação de suas próprias 

mensagens. Pretende ser um local de ligação entre organizações de mulheres, academia, 

produtores de mídia e público. 

 Funciona através do trabalho voluntário, tanto de diretores como de mobilizadores. 

Seu último projeto, realizado em 2010, foi a Campaign: Informed Opinions que visava fechar 

lacunas sobre gênero no discurso público. 

 

                                                           
54 Tradução nossa: 
• Sensibilizar o público sobre o impacto das representações e práticas da mídia sobre atitudes e comportamentos 
sociais 
• Envolver os consumidores em diálogo construtivo com os produtores da mídia sobre seu desejo de ver a prática 
mais responsável 
• Desafiar mitos socialmente destrutivos (por exemplo, que a sexualidade é a fonte primária do poder das 
mulheres e das meninas) 
• Substituir representações degradantes por outras realistas e inspiradoras 
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O MediaSocial.ca (http://www.MediaSocial.ca) é um observatório sobre religião nos 

meios de comunicação e foi criado em 2009. Ele funciona na Université Saint-Paul. O 

observatório tenta monitorar todas as questões que envolvam as religiões nos meios de 

comunicação no mundo, seja no nível popular ou especializado. Realizam pesquisas, 

organizam cursos e eventos sobre o tema. Sua estratégia é a de monitoramento constante 

através de uma rede internacional de colaboradores que se valem da internet para executar 

suas tarefas. Como suporte tático, trabalha com um grupo de especialistas na area. Tem um 

banco de dados com pessoas interessadas em discutir essas questões. Mas, também tem como 

tática atingir o publico em geral.  

O site convida à participação no grupo todos aqueles interessados em mídia e religião. 

Define os observatórios de mídia como sendo formados por indivíduos ou grupos de interesse 

que estão engajados em níveis diversos e que desejam manter-se informados a respeito das 

notícias e pesquisas sobre um determinado tópico. No “Quem Somos”, em seu site, descreve 

os diversos públicos envolvidos com os observatórios de mídia: 

 

1. Fundadores: é o núcleo compreendido não só por seus fundadores, mas também por 

seu quadro de funcionários, sejam voluntários ou não. 

2. Especialistas: pessoas diretamente envolvidas no processo, mas sem vínculo formal 

permanente.  

3. Pessoas Muito Interessadas: é o público mundial interessado no assunto. Desta 

categoria fazem parte os profissionais da mídia, as redes, as organizações e as 

associações.  

4. Interlocutores Interessados: são pessoas com interesse temporário, não se envolvem 

com o observatório com muita freqüência e nem durante muito tempo.  

5. Usuários de Internet: são pessoas que vistam os sites “de passagem” sem maiores 

intenções. 

 

Daí, então, segue a identificação de cada grupo em relação ao observatório 

MediaSocial.ca. De acordo com o observatório, a Université Saint-Paul seria o centro do 

círculo, o qual estaria embasado no corpo docente do Programa de Comunicação Social, em 

tempo integral ou parcial.  

Os especialistas vêm de universidades, centros e organizações diretamente ligadas ao 

assunto religião/mídia e que participam regularmente no observatório como mediadores. De 

acordo com o MediaSocial.ca, eles têm três funções principais: oferecer regularmente textos e 
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pesquisas; servem de “vigias” em relação ao que ocorre em seu contexto geográfico; debater e 

embasar discussões sobre o tema.  

As pessoas muito interessadas são todas aquelas que monitoram a mídia, a respeito da 

religião, em todo o mundo. Podem ser membros de grandes redes internacionais e nacionais 

como, por exemplo, SIGNIS UCIP Avex Alliance, WACC, NABS, Comunicação e Sociedade. 

Nesta categoria incluem-se, também, outros observatórios existentes.  

Os interlocutores interessados são todos aqueles que acompanham as discussões de 

forma descompromissada e que intervêm apenas ocasionalmente.  

Os usuários de internet são aqueles que consciente ou inconscientemente acessam o 

site do observatório. 
 

Estados Unidos 

 

 Em 2010, o PIB dos Estados Unidos continuou o maior do mundo, com, 

aproximadamente, U$ 14, 62 bilhões. No Índice de Desenvolvimento Humano, o EUA ocupa 

a 4ª colocação. No ranking das democracias, está 17º, como uma democracia plena. Porém, o 

relatório do Economist não deixa de ressaltar a erosão das liberdades civis no país, nos anos 

recentes, ligada, principalmente, à “guerra contra o terror”.  

 O Estados Unidos é o país onde se encontram os primeiros registros dos observatórios 

de mídia. O EUA tem uma forte tradição na área do media accountability, que vai desde o 

ombudsman até as revistas especializadas. Na pesquisa, foram analisados 12 observatórios de 

mídia americanos. São eles: Accuracy in Media (http://www.aim.org/); Fairness & Accuracy 

in Reporting – FAIR (http://www.fair.org/index.php); Journalism.org (http://journalism.org/); 

Media Watch (http://www.mediawatch.com/); Media Channel 

(http://www.mediachannel.org/); freedominfo.org (http://www.freedominfo.org/about-us/); 

Center for Media and Democracy’s (http://www.prwatch.org/); Media Monitors Network 

(http://world.mediamonitors.net/); FactCheck.org (http://factcheck.org/about/); Media 

Research Center - “America's Media Watchdog” (http://www.mrc.org/public/default.aspx); 

Center for Media Justice (http://centerformediajustice.org/); Chicago Media Action – CMA 

(http://www.chicagomediaaction.org).  
 

 O Accuracy in Media - AIM desenvolve a fiscalização da mídia sob o enfoque da 

confiabilidade e objetividade das notícias. Ele dá suporte aos profissionais da mídia e os 

encoraja a produzir matérias confiáveis e objetivas, lembrando-os de sua responsabilidade 
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junto ao público. Tem o objetivo de democratizar a informação de qualidade. Sua alto-

definição é a seguinte: 

Accuracy In Media is a non-profit, grassroots citizens watchdog of the news media 
that critiques botched and bungled news stories and sets the record straight on 
important issues that have received slanted coverage55. 
 

 Para divulgar suas ações, o AIM publica uma revista quinzenal, mantém um programa 

de rádio diário, promove palestras e produz uma coluna semanal em jornal impresso, 

comentando as notícias que a mídia deixou de veicular ou veiculou de forma tendenciosa. O 

Accuracy in Media também tenta participar das reuniões de acionistas das grandes 

organizações de mídia. Além disso, uma das ações do AIM é o “bombardeio” de e-mails 

destinado às redações e que é feito por seus membros quando ocorre uma cobertura 

jornalística imprecisa ou tendenciosa.  

 O AIM foi criado em 1969 por um grupo de cidadãos. Em 1972, publicou o primeiro 

AIM Report, dedicado a corrigir erros sérios da mídia. É composto por profissionais da área e 

pesquisadores. Em seu site existe a possibilidade de contribuir com doações. De acordo com o 

site, o Accuracy in Media tem obtido sucesso na exposição e correção de erros da mídia, na 

educação do público para o consumo crítico e no convencimento da mídia de se 

responsabilizar pelos erros cometidos.    

 

 O Fairness & Accuracy in Reporting – FAIR foi criado em 1986. É um observatório 

de mídia nacional e que trabalha no revigoramento da First Amendme (primeira emenda à 

Constituição norte americana, que trata, dentre outras coisas, da liberdade de expressão, 

liberdade de imprensa e direito de associação). Além disso, defende a diversidade no 

jornalismo e vigia o trabalho da mídia a fim de evitar a marginalização do interesse público, 

da visão das minorias e dos pontos de vista dissonantes. Trabalha como uma organização anti-

censura. Em suas ações, expõe os erros da mídia e dá suporte aos jornalistas censurados.  Em 

seu site, há a seguinte afirmação:  

As a progressive group, FAIR believes that structural reform is ultimately needed 
to break up the dominant media conglomerates, establish independent public 
broadcasting and promote strong non-profit sources of information56. 

 

                                                           
55 Tradução nossa: Accuracy In Media é um observatório cidadão, popular, sem fins lucrativos, dos meios de 
comunicação noticiosos que crítica notícias manipuladas e define o registro correto sobre questões importantes 
que receberam cobertura influenciada. 
56 Tradução nossa: Como um grupo progressista, FAIR acredita que a reforma estrutural é em última análise 
necessária para acabar com os conglomerados de mídia dominantes, estabelecer radiodifusão pública 
independente e promover fontes de informação fortes e sem fins lucrativos.  
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 Para atingir seu objetivo, FAIR tenta trabalhar com ativistas e jornalistas ao mesmo 

tempo. Mantém diálogo com as principais redações do país criticando matérias tendenciosas e 

elogiando as matérias realizadas segundo o interesse público. Em outra frente, o FAIR 

encoraja o público a entrar em contato com as redações e a se tornarem media activists ao 

invés de consumidores passivos de notícias. 

 Para divulgar o seu trabalho, Fairness & Accuracy in Reporting publica a revista de 

crítica da mídia, “Extra!” e um programa de rádio semanal. Além disso, produz um boletim 

informativo que é enviado para mais de 50 mil ativistas, os quais formam uma rede 

internacional. É uma organização sem fins lucrativos e, no seu site, existe a possibilidade de 

realizar doação ao grupo.  

 

O Journalism.org é um projeto de excelência no jornalismo mantido pelo Pew 

Research Center. O projeto produz um relatório anual, o “State of the News Media”, sobre o 

estado do jornalismo americano; analisa não apenas o conteúdo, mas também a parte 

financeira dos jornais. Ele foi criado em 1998 para refletir sobre a revolução da informação. É 

um grupo especializado na utilização de métodos empíricos para avaliar e estudar o 

comportamento da imprensa, particularmente a análise de conteúdo. De acordo com o site, o 

grupo é “non partisan, non ideological and non political”.  

Seu campo de ação envolve tanto os produtores, assim como os consumidores das 

notícias. O grupo analisa o que a mídia produz como notícia, suas mudanças e as forças que 

moldam essas mudanças. Dá ênfase à pesquisa empírica acreditando que quantificar o que 

está ocorrendo na imprensa, em vez de simplesmente oferecer críticas, é a melhor abordagem 

para a compreensão. 

Em seus primeiros nove anos de funcionamento, o projeto era afiliado a Columbia 

University Graduate School of Journalism e tinha uma missão dupla de avaliar a imprensa e 

ajudar os jornalistas a aceitar e pôr em prática seus princípios profissionais.  Em 2006 se 

desvinculou da universidade e agregou-se ao Pew Research Center, em Washington, DC, que 

abriga seis outros projetos de pesquisa financiados pelo Pew Charitable Trusts. 

 O novo site foi desenvolvido como ferramenta de pesquisa útil para quem quiser se 

aprofundar nas questões do jornalismo americano. O grupo declara-se como não partidário. 

Ele conduz pesquisas de opinião pública, pesquisa em ciências sociais, reportagens, análises 

de cobertura de notícias, mantém fóruns e realiza eventos. Porém, de acordo com o site, não 

toma posições sobre questões políticas. 
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Criado em 1985, o Media Watch é uma organização educativa, sem fins lucrativos e 

que depende de doações para a manutenção do site, dos projetos de vídeo e fotografia e de sua 

revista mensal. O grupo disponibiliza mensalmente o Action Alert News – relatório sobre a 

mídia norte americana, que é enviado por e-mail aos interessados. Seu objetivo é manter as 

pessoas envolvidas na criação de um tipo de mídia que sirva às necessidades da democracia.  

Para isso, o grupo age contra a censura, apelos pedófilos e sexuais e a mídia 

tendenciosa. Chama atenção para as lacunas de notícias não veiculadas pela mídia tradicional. 

Através da educação e da ação, desafia os estereótipos abusivos e outras informações 

tendenciosas comumente encontradas nos meios de comunicação. No site, o grupo expõe sua 

posição: 

Corporate owned media is known to use any image or story to manipulate buying 
power and sway public opinion, regardless of the harm engendered by their 
information and images. We believe people’s health and safety must always take 
priority over profit57. 

 

 

 O Media Channel foi criado em 2000 como um site sobre mídia e democracia. Sua 

atenção é dirigida ao impacto político, cultural e social da mídia. Ele trabalha fornecendo 

informações sob perspectivas diferenciadas; além disso, estimula o debate, a colaboração e a 

maior participação cidadã. No site, o grupo afirma que “The vitality of our political and 

cultural discourse relies on a free and diverse media that offers access to everybody”. Seu 

público alvo são os jornalistas e profissionais da comunicação social como um todo, 

organizações e ativistas, acadêmicos e todos aqueles interessados em um melhor acesso à 

informação. As ações do observatório têm como objetivo produzir conexões entre esses 

públicos. Media Channel é um projeto do The Global Center. 

 

 O freedominfo.org foi criado em 2002 e é um observatório especializado em monitorar 

a mídia em relação às suas boas práticas. Ele age descrevendo as melhores práticas da mídia. 

Além disso, atua divulgando as estratégias, as campanhas, as relações e esforços de quem 

defende a liberdade de informação ao redor do mundo. O site disponibiliza informações de 

leis sobre liberdade de informação. Além disso, explica o processo de elaboração e 

implementação de políticas públicas para o setor da comunicação, incluindo relatos de como 

as diversas disposições têm funcionado na prática. 
                                                           
57 Tradução nossa: propriedade corporativa de mídia é conhecida por usar qualquer imagem ou história para 
manipular o poder de compra e influenciar a opinião pública, independentemente do dano gerado por suas 
informações e imagens. Nós acreditamos que a saúde das pessoas e a segurança deve sempre ter prioridade sobre 
o lucro. 
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 De acordo com o freedominfo.org, na última década, dezenas de países aprovaram 

estatutos legais, para garantirem o direito dos cidadãos de acesso às informações 

governamentais. Por outro lado, o observatório constata que, mesmo com as garantias 

jurídicas, os cidadãos não têm visto ser comprido o seu direito à informação.  

 O freedominfo.org age como outros grupos que buscam a liberdade de informação ao 

redor do mundo: ampliando a dimensão da governança democrática. Ele é uma rede virtual 

que liga diversos grupos que lutam por uma maior abertura do acesso às informações. Além 

disso, é uma memória online das campanhas de liberdade de informação em todo o mundo. 

Seus financiadores são: William and Flora Hewlett Foundation, Open Society Institute, Ford 

Foundation e National Security Archive da The George Washington University. São seus 

parceiros: Freedom of Information Advocates Network, Global Transparency Initiative. 

 

 O Center for Media and Democracy’s - CMD foi criado em 1993. O observatório 

funciona como uma editora independente que produz e publica material sobre os meios de 

comunicação e a democracia norte americana. Seus relatórios e análises dizem respeito, 

principalmente, à propaganda e às relações públicas. Sua tarefa é pesquisar, analisar e 

publicizar as relações de poder existentes entre a mídia e a política nos Estados Unidos. O 

grupo acredita que "protecting democracy requires informing citizens not just about what’s 

really happening behind the scenes but also about what you can do about it”. O CMD age 

como um grupo de media accountability, buscando a verdade dos fatos ofuscada por matérias 

jornalísticas e imagens midiáticas manipuladas. Por isso – afirma o observatório - não recebe 

financiamento de empresas com fins lucrativos e nem dos governos. 

 Suas linhas de ação dividem-se da seguinte forma: 

• Produção de reportagens, as quais fornecem informações sobre as 

políticas e os produtos; promovendo a tomada de decisão informada, a 

participação dos cidadãos e a ação popular.  

• Investigação das e combate às campanhas de relações públicas e de spin 

por parte de corporações, indústrias e agências governamentais sobre 

temas e produtos que afetam a saúde, liberdade, oportunidades 

econômicas, meio ambiente e a vitalidade do processo democrático.  

• Avanço na transparência e na alfabetização para os meios de 

comunicação, a fim de ajudar as pessoas a reconhecer as forças que 

moldam as informações que recebem sobre as questões e produtos que 

afetam suas vidas.  
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• Promove a mídia de "conteúdo aberto" como uma alternativa à mídia 

corporativa; (naquele tipo de mídia, as pessoas de todas as esferas 

podem vir a ser, elas mesmas, “a mídia” e, assim, ajudar a escrever a 

história de empresas, grupos, políticos e formadores de opinião).  

 O grupo se auto define como um “independent, non-profit, non-partisan watchdog”. 

Ele publica uma revista on-line, PRWatch, e uma enciclopédia colaborativa, a SourceWatch. 

Além disso, a equipe do observatório lança pesquisas sobre questões nacionais, dá suporte a 

campanhas de educação pública e cria fóruns para debater informações sobre questões chave. 

 

Media Monitors Network – MMN é um monitor de mídia sobre, principalmente, o 

Oriente Médio e outras questões que podem vir a ser distorcidas pela mídia mundial. Ele 

nasceu em 2000 e trabalha através de uma rede de colaboradores voluntários. Em 04 de junho 

de 2011, contava com mais de 30 mil artigos. Recebe contribuições de estudantes, escritores, 

fotógrafos, pesquisadores e analistas.  

 O MMN disponibiliza bolsa de estudos para alguns membros. Mantém-se através de 

doações e das publicidades no site (em junho de 2011, eram oito anunciantes). O grupo deixa 

claro que o fato de ser um patrocinador não dá qualquer direito ao controle do conteúdo 

veiculado. Ao editor do site do observatório é reservado o direito de editar, ou de não 

publicar, as contribuições que chegam a seu poder. No site, o grupo afirma que os internautas 

que acessam a página são os principais patrocinadores do observatório.  

 

 O FactCheck.org exerce a fiscalização da mídia com a finalidade de reduzir os 

enganos e os distúrbios na política dos EUA. Declara-se como um "consumer advocate", sem 

fins lucrativos e apartidário voltado para os eleitores norte americanos. O grupo monitora a 

exatidão factual do que é dito por atores políticos importantes dos EUA na forma de anúncios 

de TV, debates, discursos, entrevistas e notícias. Além do site, mantém um programa de rádio. 

O objetivo do observatório é fazer com que as melhores práticas do jornalismo e da academia 

sejam aplicadas, a fim de aumentar o conhecimento e a compreensão do público.  

 FactCheck.org é um projeto do Annenberg Public Policy Center - APPC da University 

of Pennsylvania, criado em 2005. Até 2010, a o APPC financiava totalmente o projeto, que 

afirma não aceitar fundos de empresas, sindicatos, organizações partidárias ou outros grupos 

de pressão. Em 2010, começou a aceitar doações de membros individuais do público. O 
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relatório financeiro é disposto no site para conferência de quem quiser acessar.  O grupo tem a 

política de divulgar a identidade dos doadores individuais que oferecem U$ 1 mil ou mais.  

 

 O Media Research Center - “America's Media Watchdog” é uma organização cuja 

missão é educar o público e trazer equilíbrio para a cobertura midiática. De acordo com o site 

do grupo, líderes do movimento conservador norte americano há muito tempo acreditavam 

que dentro da mídia nacional existia um viés liberal estridente, o qual influenciava a 

compreensão do público sobre questões importantes. Em 1987, um grupo de jovens 

conservadores teria tentado neutralizar o impacto dessa predominância liberal criando o que é, 

hoje, o Media Research Center - MRC. 

 O grupo se denomina como o “America's Media Watchdog”. Ele desempenha análises 

contínuas da mídia, com bases em pesquisas quantitativas e qualitativas. O presidente da 

instituição escreve uma coluna de jornal semanal.  Atualmente, o MRC possui 60 

funcionários e tem um orçamento anual de U$ 10 milhões. De acordo com o site,  

Through the MRC's successful implementation of the largest, most comprehensive 
media monitoring operation in the world, the MRC serves as the checks and 
balances on the Fourth Estate. Through its divisions, programs, and a marketing 
effort that never rests, the Media Research Center has become an institutionalized 
machine on the issue of balance in the press58. 
 

 De acordo com o site do MRC, suas ações de base são: exigir que a mídia diga a 

verdade; lutar por uma cobertura justa e honesta sobre a imigração ilegal; alertar os 

patrocinadores de que o público está descontente com as "notícias" que eles patrocinam; 

exigir que a mídia pare seus ataques contra os conservadores. 

 

 Fundada em 2002, o Center for Media Justice – CMJ é um grupo dinâmico de 

estratégia de comunicação e de políticas para a mídia. Age junto a organizações de base 

localizadas em comunidades negras e pobres dos Estados Unidos. Possui um escritório na 

Califórnia e funcionários em Chicago e Nova York. O CMJ desenvolve estratégias de 

comunicação junto com líderes do movimento progressista. Seu objetivo é acabar com o 

racismo e a pobreza. Para isso, tenta criar condições culturais que fortaleçam os movimentos e 

cobra da mídia uma cobertura justa e igual, que respeite a justiça racial e os direitos humanos.  

                                                           
58 Tradução nossa: Através da implementação bem sucedida do MRC da maior e mais abrangente operação de 
monitoramento de mídia do mundo, o MRC serve como freioo e contrapeso do Quarto Poder. Através de suas 
divisões, programas e um esforço de marketing que nunca descansa, o Media Research Center tornou-se uma 
máquina institucionalizada na questão do equilíbrio na imprensa. 
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 O CMJ monitora e analisa a mídia exigindo dela uma cobertura crítica contra o 

racismo e a opressão sistêmica. Defende a idéia de que o poder de comunicar deve pertencer a 

todos. São parceiros do grupo: Arts and Democracy Project, Community Justice Network for 

Youth, Consumer’s Union, Detention Watch Network, Esperanza Peace and Justice Center, 

Free Press, Main Street Project, Media Access Project, Media and Democracy Coalition, 

Media Justice League, Media Literacy Project, Media Mobilizing Project, People’s 

Production House, Praxis Project, Progressive Communicators Network, Reclaim the Media, 

SmartMeme, Thousand Kites. 

 Os financiadores são: Akonadi Foundation, Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund, Ford 

Foundation, Frances Fund, Media Democracy Fund, Open Society Institute, Quixote 

Foundation, Robert Wood Johnson Foundation, Unitarian Universalist Veatch Program at 

Shelter Rock.  

 

 O Chicago Media Action – CMA é um grupo ativista dedicado à análise da mídia, à 

construção de meios de comunicação independentes e à ampliação dos pontos de vista 

oferecidos pela mídia mainstream de Chicago. Sua atividade militante tem sido concentrada 

em algumas instituições chaves para o campo das políticas de comunicação social em 

Chicago e em todo os Estados Unidos; como, por exemplo, a Federal Communications 

Commission, a televisão pública dos Estados Unidos – PBS, rádios públicas e rádios 

comunitárias e a televisão a cabo de acesso público.    

 Além disso, o Chicago Media Action também estimula a educação para os meios de 

comunicação e a divulgação de sua importância como direito. Suas atividades são divulgadas 

em fóruns e outras apresentações; artigos e outros escritos; aparições em TVs, rádios e na 

mídia impressa. O observatório mantém uma lista de discussão on-line para a qual é enviada 

uma newsletter mensal.  

 Anteriormente, o grupo era conhecido como Chicago Progressive Media Working 

Group.  

 O CMA foi criado em 2003. Sua finalidade inicial era o monitoramento e análise dos 

meios de comunicação na área de Chicago, a fim de expor os interesses econômicos e 

políticos que os controlam. Além disso, o grupo busca capacitar e organizar a classe 

trabalhadora para o desempenho do controle social em relação à grande mídia e para a criação 

de seus próprios meios.  

  Seus objetivos são desenvolvidos através das seguintes atividades principais: 
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1. Monitoramento e análise do conteúdo e da propriedade dos meios de 

comunicação na área de Chicago.  

2. Divulgação dos resultados das análises.  

3. Trabalho com a comunidade e organizações progressistas, a fim de lutar por 

uma melhor representação das questões marginalizadas e dos pontos de vista 

dissidentes na mídia local.  

4. Organização de esforços para influenciar a mídia existente através de 

chamadas em talk shows, cartas para o editor, artigos e reuniões com os 

gerentes de meios de comunicação, e outras estratégias. 

5. Apoio a, criação e distribuição de mídia independente.  

6. Trabalho para que as leis e as regulamentações da mídia passem a refletir suas 

obrigações para com o bem público. 

 

México 

 

 O México é a 14ª economia mundial. Já no IDH, está na 56ª posição. Considerado 

uma democracia imperfeita, o país ocupa a 50ª posição no Democracy Index 2010. De acordo 

com o mesmo relatório, entre 2008 e 2010, a liberdade da mídia no México sofreu 

deteriorações. Esse foi um dos motivos do país ter caído cinco posições no ranking, no 

período considerado. Outro motivo apontado é a violência decorrente, principalmente, do 

crime organizado e do tráfico de drogas. 

 Na presente pesquisa, foram analisados quatro observatórios de mídia mexicanos com 

variadas temáticas. São eles: Observatorio Ciudadano de los Medios – AMEDI 

(http://www.amedi.org.mx/index.php), Observatorio de los Medios de Comunicación del 

Instituto Nacional de las Mujeres (http://observatoriomedios.inmujeres.gob.mx), 

Observatorio de Medios de la Asociación A Favor de lo Mejor  - Observamedios 

(www.observamedios.com), Ciudadanos en Medios Democracia e Información A. C. 

(http://ciudadanosenmedios.org.mx/).  

 

 O Observatorio Ciudadano de los Medios – AMEDI foi criado para assegurar o 

direito à informação, consagrado no artigo VI da Constituição mexicana. Prega a atualização 

do marco jurídico (a Constituição e a Lei de Imprensa são de 1917) de forma que este 

harmonize liberdade de expressão e direito à informação, ambos como direitos sociais 
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básicos. Desses direitos, por conseguinte, emanam a participação cidadã e o acesso coletivo à 

informação de qualidade; e é para isso que age o observatório.  

 O AMEDI afirma que há 24 anos esses objetivos são perseguidos por algumas 

organizações mexicanas: 

Desde 1977, se ha convocado a la sociedad mexicana en numerosas ocasiones, 
para consultarla sobre este tema. Producto de ello, infinidad de propuestas y 
demandas ratifican la necesidad de la legislación. Paradójicamente se 
manifiestan, a la vez, los intereses que se niegan a atender esas demandas59. 

 
 A base do AMEDI é a sociedade civil. O observatório compartilha experiências e 

projetos com outras organizações interessadas no desenvolvimento das políticas públicas de 

comunicação. Com elas, desenvolve a análise do marco regulatório, observa seu 

cumprimento pelos meios de comunicação e denuncia seu descumprimento. O grupo 

promove uma cultura jurídica “encaminada a avanzar en la Reforma de los Medios y en ella, 

una nueva relación Estado/Medios/Sociedad como vertiente fundamental de nuestra 

transición política a la democracia”. 

 Seu programa de trabalho é desenvolvido segundo as seguintes linhas estratégicas: 

1. Conocer e Contribuir al conocimiento del Derecho de la Información y el 
marco normativo de la comunicación. 

2. Evaluar el cumplimiento del marco normativo 
3. Denunciar y difuindir las violaciones a la ley 
4. Proponer cambios, actualizaciones y mecanismos democraticos para impulsar 

un Estado de Derecho en el marco de las libertades de expresion e 
información 

 O acompanhamento da formulação das leis e do seu cumprimento é colocado em 

prática por uma equipe de monitoramento, a qual produz relatórios trimestrais sobre os 

resultados da observação. A difusão dos resultados é feita entre os meios de comunicação, 

jornalistas, legisladores e instituições públicas.  

 

O Observatorio de los Medios de Comunicación del Instituto Nacional de las Mujeres 

é mantido pelo Instituto Nacional de las Mujeres, no México. Ele foi criado em 2006 com o 

objetivo de fomentar o respeito às mulheres e o equilíbrio em relação às imagens de homens e 

mulheres veiculadas pela mídia. Dessa forma, o observatório abre espaço para opinião acerca 

da publicidade e do conteúdo de programas de televisão, rádio, internet e meios escritos. 

Segundo o site, o observatório trabalha através das seguintes ações: 
                                                           
59 Tradução nossa: Desde 1977, a sociedade civil mexicana tem sido convocada em numerosas ocasiões para 
consultas sobre esta questão. Resultado disso, inúmeras propostas e demandas ratificam a necessidade de 
legislação. Paradoxalmente, às vezes, manifestam-se os interesses que se recusam a atender a essas demandas. 
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1) Ofrecerte un espacio de participación ciudadana donde puedas expresar tus 
inconformidades, reflexiones y tambien donde puedas reconocer a quienes están 
impulsando una comunicación no sexista y libre de discriminación. 
2) Hacer conciencia entre los y las usuarias sobre la importancia de ser 
audiencias críticas y activas, sobre las implicaciones sociales de la comunicación 
sexista. 
3) Dar soporte y seguimiento a tus opiniones e inconformidades sobre el sexismo 
en los medios de comunicación. 
4) Canalizar tus opiniones e inconformidades relacionadas con el sexismo en los 
medios a través del Consejo Asesor para la Igualdad en los Medios de 
Comunicación. 
5) Brindar capacitación, asesoría y diseñar estrategias encaminadas a la 
eliminación del sexismo y estereotipos de género en los medios de comunicación. 
6) Reconocer anualmente el esfuerzo de quienes difunden mensajes que fomentan 
una imagen equilibrada de las mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres a través 
del Reconocimiento por la igualdad de los Medios Esperanza Brito60  
 

 O grupo conta com um Consejo Asesor para la Igualdad en los Medios de 

Comunicación, que é um órgão plural composto por especialistas em comunicação e gênero. 

O comitê assessora o observatório determinando o que será feito com as inconformidades 

deflagradas pelo grupo. Fazem parte do Comitê: Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo 

de Autorregulación y Ética Publicitaria, Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Mujeres en 

Frecuancia A.C., Secretaría de Gobernación, A Favor de lo Mejor A.C., Comisión Nacional 

de DErechos Humanos (CNDH). 

 

O Observamedios foi criado em 1998 pela Asociación a favor de lo mejor. Seu 

trabalho é monitorar e analisar o conteúdo veiculado na TV aberta, TV paga, cinema, DVDs, 

jogos, internet e rádio. O observatório indica e promove sites seguros para crianças e 

adolescentes; disponibiliza resenhas de filmes e analisa o conteúdo de jogos eletrônicos. Além 

disso, o grupo gera um informativo anual com os índices de qualidade dos diferentes meios de 

comunicação. Esse índice leva em consideração variáveis e uma pesquisa nacional sobre a 

qualidade percebida pelo público nos meios de comunicação. Esse informativo é levado ao 

                                                           
60 Tradução nossa: 
1) Oferecer um espaço de participação cidadã, onde se possa dar voz as suas queixas, pensamentos e também 
onde você possa reconhecer aqueles que estão promovendo uma comunicação não-sexista e sem discriminação. 
2) Sensibilizar os usuários e as usuárias sobre a importância de serem públicos críticos e ativos sobre as 
implicações sociais da comunicação sexista. 
3) Prestar apoio e acompanhar as suas opiniões e divergências sobre o sexismo na mídia. 
4) Canalizar suas opiniões e divergências com relação ao sexismo nos meios de comunicação através do 
Conselho Consultivo para a Igualdade nos Meios de Comunicação. 
5) Fornecer treinamento, consultoria e design de estratégias para a eliminação de estereótipos de gênero e 
sexismo na mídia. 
6) Reconhecer anualmente os esforços daqueles que espalham mensagens que promovem um retrato equilibrado 
de mulheres, crianças, jovens e homens através do “Reconhecimento da Igualdade de Meios Esperanza Brito” 
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conhecimento de concessionários, criadores, produtores, anunciantes, autoridades, educadores 

e do próprio público. 

O monitoramento é desempenhado através da observação contínua dos conteúdos 

transmitidos, levando em consideração as variáveis que incidem na qualidade do conteúdo 

transmitido. Participam do trabalho monitores de diversas idades que passam por um processo 

de capacitação em análise de conteúdo. É levado em consideração o gênero, o horário, o 

público a que se dirige e a presença das variáveis críticas de qualidade, a partir da perspectiva 

dos receptores. São algumas dessas variáveis: criatividade construtiva, afirmação de valores, 

relevância e adequação, harmonia comunicativa, violência, comportamento sexual, vícios de 

linguagem e vícios. As variáveis de qualidade são ilustradas através de cores que significam o 

grau de presença de cada conteúdo considerando os elementos que acompanham e qua fazem 

variar o impacto de cada um: contexto em que se situam, grau de expopsição, frequência, 

duração e modo de tratamento. 

A Asociación a favor de lo mejor é composta por representantes da academia, do 

empresariado, da sociedade civil organizada, da igreja, do governo, da Unicef.  

 

 O Ciudadanos en Medios - Democracia e Información A. C. realiza a observação 

sistemática da mídia, sobre temas variados, e disponibiliiza para a sociedade os resultados 

dessa observação. Criado em 2008, tem como recorte temático o conteúdo jornalístico. Seu 

principal objetivo é oferecer uma análise neutra da forma como os meios de comunicação 

apresentam os conteúdos a seu público. De acordo com o grupo, para isso 

es necesario desarrollar protocolos de análisis confiables y entrenar a un equipo 
de codificadores que sean capaces de aplicarlos a lo largo del tiempo. Este es un 
trabajo meticuloso en donde la comprensión y codificación de cada variable 
requiere de un entrenamiento arduo61. 

 

 Em seu site, os responsáveis pelo observatório consideram que a consolidação e o 

desenvolvimento da democracia depende da existência da liberdade de informação e 

expressão. Com a observação, o grupo pretende contribuir no diagnóstico da democracia e 

dos direitos humanos do país.  

 O observatório também está presente no facebook e no twiter. Ele é um dos 

fundadores da Red de Observatorios de Medios y Defensores de las Audiencias de Nuestra 

América, creada em maio deste ano, em Puebla.  

                                                           
61 Tradução nossa: é necessário desenvolver protocolos de análises confiáveis e treinar uma equipe de 
codificadores que sejam capazes de aplicá-las ao longo do tempo. Este é um trabalho meticuloso em que a 
compreensão e a codificação de cada variável requer treinamento duro. 
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2.1.6 Caribe 

 

Jamaica  

 

 A Jamaica é uma democracia imperfeita e está na 43ª colocação no relatório do 

Economist Intelligence Unit 2010. Sua posição no  IDH é a 80º e ficou em 109º lugar no PIB, 

em 2010. Na pesquisa, foi analisado um observatório de mídia jamaicano. 

 O Women's Media Watch – WMW Jamaica (http://womensmediawatch.org/) é uma 

organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e comprometida com a redução da 

violência de gênero. Além disso, ela promove a equidade de gênero na mídia. É composta por 

uma associação de voluntárias e uma ampla rede de colaboradores do sexo masculino e 

feminino. O grupo trabalha com eixos múltiplos que incluem treinamento, realização de 

seminários para desenvolvimento profissional, educação para os meios, oficinas de resolução 

de conflitos, pesquisa e educação pública e de defesa. Uma de suas principais estratégias é 

aumentar a conscientização dos cidadãos sobre os diversos temas tratados.  

 O observatório foi fundado em 1987. Sua missão é: 

• Reduzir a violência de gênero na mídia e na sociedade, a fim de alcançar 
relações de gênero equilibradas e igualdade de gênero.  

• Ser uma organização dinâmica, comprometida com a redução da 
violência baseada no gênero e com a promoção da eqüidade de gênero.  

• Promover a análise de gênero da mídia, a fim de aumentar a consciência 
da influência da mídia em nossas vidas. 

 
 O Women's Media Watch colabora com agências locais e internacionais, tais como: 

CIDA, CUSO, MATCH, UNIFEM, UNESCO, World Association for Christian 

Communication (WACC) e o Caribbean Institute of Media and Communications 

(CARIMAC). No site também estão disponíveis algumas conquisatas do observatório; são 

elas:  

• Realização de mais de 1.500 eventos de formação e desenvolvimento 
profissional a nível local, regional e internacional.  

• Pioneirismo em um programa de capacitação em gênero para os líderes 
do sexo masculino.  

• Execução de treinamento e produção de um manual sobre análise e 
conscientização da mídia.  

• Criação de e ensino em um curso universitário, intitulado "Género, 
Media e Desenvolvimento".  
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• Coordenação de uma campanha interagências nacionais abordando a 
violência contra mulheres e meninas.  

• Apresentanção em simpósios internacionais, incluindo o Fórum de 
ONGs e a 4 ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Pequim.  

• Consultoria com a Jamaica Broadcasting Commission a fim de 
desenvolver orientações para as políticas de conscientização.  

• Hospedagem de Simpósios Regionais e Conferências sobre Gênero e 
Políticas de Comunicação.  

• Coordenação de investigações nacionais e pesquisas sobre representação 
da violência na mídia. 

 

 

2.1.7 Europa Ocidental 

 

Alemanha 

 

 A Alemanha é uma democracia plena, e está na 14ª colocação no relatório do 

Economist Intelligence Unit 2010. Sua posição no  IDH é a 10º e ficou em 4º lugar no PIB, 

em 2010. 

O observatório alemão estudado foi o Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse 

(Associação de Mídia-Analyse). 

 A Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Associação de Mídia-Analyse) - ag.ma 

(http://www.agma-mmc.net/01_profil/kurzportraet_agma.asp?subnav=250&topnav=8) é uma 

organização sem fins lucrativos, cuja forma jurídica é uma “organização da sociedade”. O 

grupo trabalha com pesquisa e busca atingir todos os envolvidos nos negócios dos media, 

especialmente os vendedores e compradores de serviços de mídia.  

 De acordo com o site da ag.ma, a associação é mantida unicamente pelos seus 

membros. Ainda segundo o site, o que garante a estabilidade da organização é a transparência 

de todo o sistema de geração e processamento de dados para todos os membros da associação 

- com o mesmo nível de informação para todos.  

 A ag.ma é comprometida com a geração e a análise confiável de dados. Para alcançar 

esse fim, promove a investigação com utilização de métodos e técnicas confiáveis; sendo, por 

vezes, pioneiro em novas aplicações. Segundo o grupo, os resultados de suas pesquisas, 

geralmente, influenciam o mercado publicitário da Alemanha. Além disso, algumas das 

normas de investigação da mídia desenvolvidas pelo grupo estão presentes em vários outros 

países. 
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 Fundada em 1954, para investigar os hábitos de leitura dos alemães, a ag.ma ampliou 

o leque de investigação acompanhando a crescente diversidade da mídia. Incicialmente, 

analisava um pequeno número de mídia impressa e agências. Hoje, inclui também as áreas de 

televisão e rádio, cinema, cartazes e mídia online. A ag.ma explora as formas de consumo de, 

praticamente, todos os tipos de mídia. São investigações compostas por mais de 50.000 

entrevistas extensas. A base do comportamento de consumo extraído dessas pesquisas pode 

prever o futuro da mídia no país. 

  

Espanha 

 

   A Espanha é uma democracia plena, e está na 18ª colocação no relatório do 

Economist Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é a 20º e ficou em 12º lugar no PIB, 

em 2010. Foram estudados 12 observatórios de mídia espanhóis.  

 

 O Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis – GRISS 

(http://www.griss.org/esp/home.asp) é organizado como um grupo de pesquisa da Universitat 

Autònoma de Barcelona, fundado em 1980 e ligado ao Departamento de Comunicação 

Audiovisual e Publicidade. Apesar de não se denominar como observatório de mídia, na 

pesquisa via e-mail foi indicado por seis pesquisadores espanhóis como sendo um 

observatório de mídia. Além disso, é indicado por outros observatórios como também sendo 

um.  

 O grupo estuda a comunicação nas diversas mídias, incluindo os novos formatos. 

Diferentes projetos têm enfoque nos processos de produção, difusão e recepção. Os resultados 

destes estudos são aplicáveis a estratégias de criação e ao planejamento de programas e 

atividades de comunicação em audiovisual e tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

Eles também são aplicáveis à interpretação do contexto social e na orientação das políticas de 

comunicação. Suas atividades são divididas em três observatórios permanentes: o 

Euromonitor (observatório da televisão de países europeus, desde 1988, e do mercado norte-

americano desde 1997), Radiomonitoring (observatório de rádio, desde 1996) e OIM2 (Centro 

Internacional de Aplicações da Multimídia Interativa, off-line e on-line, articulado na rede 

desde 1992). 

 

 O Observatorio de las Mujeres a los Medios de Comunicación 

(http://www.observatoridelesdones.org) é um observatorio catalão que foi criado para ser uma 
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instancia de participação popular; além de fomentar o protesto e a defesa do consumidor. Suas 

recomendações são dirigidas às empresas e aos indivíduos responsáveis pelo conteúdo. Seu 

recorte temático é a representação das mulheres nas mídias audiovisuais. Dessa forma, 

trabalha contra a comunicação degradante e sexista. De acordo com o site, o grupo é uma 

organização que fornece ferramentas para uma visão crítica em relação aos conteúdos 

discriminatórios e sexistas dos meios de comunicação. Além disso, analisa se o conteúdo 

respeita ou não os direitos do público.  

 O grupo também promove um debate público sobre essas práticas discriminatórias. 

Atualmente, o observatório tem o apoio das seguintes instituições: Institut Català de les Dones 

e Diputació Barcelona. 

 O Observatorio de las Mujeres a los Medios de Comunicación foi criado no ano 2000 

por iniciativa de cinco conselhos de mulheres de Baix Llobregat (Cornellà de Llobregat, Sant 

Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despi) e uma 

cooperativa de radiodifusão, com o objetivo de estimular o debate público sobre o papel da 

mídia na superação de estereótipos de gênero. 

 

O Observatorio Europeo de la televisión infantil - OETI (http://www.oeti.org) é uma 

organização sem fins lucrativos que, desde 1997, trabalha para garantir que os programas 

televisivos para crianças sejam, além de divertidos, também informativos e educativos. O 

OETI agrupa o Festival Internacional del Audiovisual de Barcelona, o  Foro Mundial de la 

TV Infantil e as Jornadas del Observatorio. As três seções são interligadas, mas são 

autônomas. De acordo com o site do observatório, em Barcelona, há um número crescente de 

pessoas interessadas no tema da programação infantil.  

O grupo trabalha internacionalmente na conscientização sobre a importância de uma 

programação de qualidade para crianças, que respeite seus interesses e direitos. O 

observatório foi criado para ser uma ferramenta para crianças, pais, educadores, políticos, 

produtores, diretores, responsáveis pela programação e para todos os envolvidos no complexo 

mundo da televisão para crianças. 

De acordo com o site, seus objetivos são: 

• Constituirse como un centro de observación y seguimiento de las diversas 
acciones relacionadas con la televisión infantil: legislaciones, producciones, 
consumo etc.  

• Estudiar y analizar la evolución de los contenidos de los programas de 
televisión infantil y de sus derivados multimedia, proponiendo modelos de 
análisis y realizando investigaciones sobre su evolución en el tiempo y de 
comparación entre diferentes países y televisiones.  
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• Promover una red de cooperación estable (RCE) , gabinetes de estudio, etc. 
entre los diversos grupos que desde las universidades, los centros de 
investigación y las televisiones se ocupan de estudiar la televisión infantil.  

• Crear y desarrollar temas adecuados para la formación continua en materia 
de televisión y multimedia para niños. Con esta finalidad el OETI cooperará 
con universidades, centros educativos y, en general, con entidades vinculadas 
al mundo de la formación.  

• Publicar periódicamente informes que analicen los diversos aspectos de la 
televisión infantil y propongan acciones y soluciones para el futuro: Los 
Trabajos del Naos.62.  

 

No site do Observatorio Europeo de la televisión infantil está exposta uma lista de 36 

instituições apoiadoras as quais estão divididas em “suporte institucinal” (Unicef, Unesco, 

Comissió Europea, Universidad Autonoma de Barcelona, dentre outas), patrocínio (Comissió 

Europea, 3-Televisão de Catalunya, Ethics & Media Foundation, etc) e Colaboradores 

(Conseil de l´Audiovisual de Catalunya, Catalunya Ràdio, Museo de la Xocolata, etc).  

 

O Observatorio para la Cibersociedad (http://www.cibersociedad.net/) foi criado no 

ano 2000 como um espaço de discussão e publicação de pesquisas sobre vários aspectos 

sociais que envolvem as novas tecnologias de informação e comunicação. O principal 

interesse é o cyber espaço. O Observatorio para la Cibersociedad tenta estimular a 

investigação e a curiosidade sociológica sobre o ciberespaço, que é tido como um fenômeno 

sócio-cultural e não apenas - nem tampouco principalmente - tecnológico.  

Dessa forma, o observatório se concentra nos textos sobre o cyber, abordando as 

relações entre tecnologia da informação e sociedade. Além disso, o observatório visa criar um 

espaço para pesquisa, consulta e aconselhamento sobre o cibersocial. Nesse sentido, a 

academia é o interlocutor mais importante, como meio mais comum de disseminação.  

As pessoas podem tornar-se sócias e contribuir com o grupo, para isso, é preciso 

inscrever-se através do site. O grupo também aceita contribuições institucionais ou 

corporativas. São parceiros do Observatorio para la Cibersociedad: Observatoeio Galego, 

                                                           
62 Tradução nossa:  
• estabelecer-se como um centro de observação e acompanhamento das várias ações relacionadas com a televisão 
para crianças: legislação, produção, consumo e assim por diante.  
• Estudar e analisar a evolução do conteúdo de programas infantis de televisão e derivados multimídia, propondo 
modelos de análise e realização de pesquisas sobre sua evolução ao longo do tempo e comparação entre 
diferentes países e televisões.  
• Promover uma rede de cooperação estável (CERs), salas de estudo, etc. entre os vários grupos de 
universidades, centros de pesquisa e as televisões que se ocupam de estudar a televisão para crianças.  
• Criar e desenvolver temas adequados para a educação continuada em televisão e multimídia para crianças. Para 
tal, o OETI coopera com universidades, escolas e, em geral, com entidades ligadas ao mundo da formação.  
• Publicação de relatórios periódicos que analisem os vários aspectos da televisão para crianças e proponham 
ações e soluções para o futuro: “Os trabalhos do Naos”.  
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Fundació Observatori per la Societat de la Informació de Catalunya, Fundación para o 

Formento da Calidade Industrial e o Desenvolvimento Tecnolóxico de Galícia, Secretaria de 

Telecomunicacions i Societat de la Informació. 

 

O Observatorio sobre la cobertura informativa de conflictes (OCC) 

(http://www.observatoricoberturadeconflictes.org/) nasceu em 2001 e é uma iniciativa de 

estudantes e professores da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universitad Autònoma 

de Barcelona (UAB). O grupo foi constituído para acompanhar a mídia durante o movimento 

antiglobalização, no contexto da “Campanha Contra o Banco Mundial”. O observatório 

acompanha a mídia impressa e eletrônica. Atualmente, a análise se concentra em como os 

eventos aparecem refletidos nos diferentes meios e a forma como eles são narrados em 

comparação com a forma como eles realmente  aconteceram. A monitoração e a divulgação 

dos resultados são feitas rapidamente para que os jornalistas possam contrastar e avalair o seu 

trabalho e para que os leitores tenham uma visão crítica dos acontecimentos.  

Com o monitoramento, o observatório espera transformar o jornalismo em uma 

ferramenta mais reflexiva. Como metodologia, o grupo utiliza a análise do discurso, levando 

em conta as formas subjacentes de ideologia, valores e atitudes. No princípio, o objetivo do 

grupo era analisar alguns dos conflitos que ocorreram na Catalunha e, especialmente, em 

Barcelona. Como proposta para os dois primeiros anos de pesquisa, o observatório restringiu-

se a analisar os conflitos que têm a ver com a globalização econômica. Mas, seu objectivo, a 

longo prazo, é analisar diversos conflitos, como os conflitos de racismo, lingua/cultura, etc; 

com o intuito de compreender a dimensão dos conflitos na mídia em geral e seus modos de 

posicionamento com relação a cada um. 

 

O Portal de la Comunicación do Instituto de la Comunicación de la UAB 

(http://www.portalcomunicacion.com/esp/home.asp) foi  inaugurado em Março de 2001 e 

oferece informação e documentação especializada nos diferentes âmbitos da comunicação. 

Seu público alvo são os pesquisadores, estudantes e profissionais de comunicação, 

prioritariamente, da América Latina. O Portal funciona através da difusão de conhecimento e 

do intercâmbio de idéias. Ele é formado por: Observatori de la Comunicació Local, 

Observatorio de Políticas de Comunicación e Observatorio de Comunicación y Salud. 

O objetivo do portal é ser uma plataforma de serviços de documentação, de 

informação, de análise e de pesquisas sobre a dinâmica e a evolução do setor (especialmente 

sobre a produção) à disposição da sociedade catalã e dos atores centrais do sector audiovisual. 



 104

 

Migracom (http://www.migracom.com/) é um observatório e um grupo de pesquisa 

sobre migração e comunicação da Universidad Autónoma de Barcelona - UAB. Seu recorte 

temático é a representação da cultura e da imagem das minorias étnicas nos meios de 

comunicação social. Ele busca impulsionar a proteção dessas culturas. É formado por um 

grupo de professores e pesquisadores do Departamento de Comunicação Audiovisual e 

Publicidade da Faculdade de Ciências da Comunicação da UAB, mas trabalha de forma 

interdisciplinar com professores, pesquisadores, especialistas, profissionais e técnicos da 

sociologia, educação, antropologia, demografia e política, principalmente. 

O grupo nasceu em 1995 e age como um produtor de informações sobre a mídia e a 

comunicação. Sua estratégia é servir como centro de convergência entre mídia e sociedade 

civil nas questões concernentes à representação das minorias étnicas na mídia. Através dessa 

aliança, o Migracom espera atingir a opinião pública, combatento preconceitos e esteriótipos.  
 

O Observatorio de la Producción Audiovisual - OPA 

(http://www.upf.edu/depeca/opa/) é um portal da Universitad Pompeu Fabra que visa 

oferecer serviços de documentação, estudo e debate sobre a dinâmica da produção audiovisual 

e, em geral, todo o setor audiovisual. O OPA foi criado em 1997 e se define como um espaço 

de encontro entre o mundo profissional e o mundo acadêmico. Ele oferece informação e 

ferramentas a fim de contribuir para o desenvolvimento da indústria audiovisual catalã. O 

OPA é uma iniciativa da UNICA (grupo de pesquisa da Universitad Pompeu Fabra). A 

iniciativa conta com o suporte das os três principais associações produtoras catalãs. 

 

O Observatorio de los Contenidos Audiovisuales - OCA (http://campus.usal.es/~oca/) 

foi criado em 2005, na Universidad de Salamanca. O observatório desenvolve investigações 

básicas e aplicadas, na maioria dos casos, mediante projetos financiados por organismos 

públicos como o Ministerio de Educación y Ciencia ou a Junta de Castilla y León.   

O principal objetivo do OCA é o estudo e a análise empírica dos conteúdos, usos, 

processos  e efeitos da comunicação midiática. Seus estudos podem incidir sobre qualquer 

mídia: imprensa, televisão, rádio, cinema, novas tecnologias de informação e novos meios 

interativos. Além das atividades de investigação, o OCA realiza eventos e avalia a atuação 

dos meios de comunicação.  
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 O Observatorio Galego de Medios - OM (http://observatoriodosmedios.org/) pretende 

fornecer aos cidadãos um espaço para analisar e questionar os meios de comunicação e lutar 

por um jornalismo ético no âmbito local, nacional e internacional.  Dessa forma, o 

observatório está organizado através de uma estrutura participativa, adequada às condições da 

Galícia e ao desenvolvimento da sociedade civil local.  

Vinculado à rede mundial Media Watch Global, o observatório contempla em sua 

estrutura a existência de um Conselho Consultivo, composto por nove pessoas, uma equipe 

técnica e diferentes comissões. Essas comissões podem ser de três tipos: de investigação, 

informação ou intervenção. Em sua estrutura, integra o que havia sido o Observatorio de 

Xornalismo e Novas Tecnoloxías – OXNT.   

De acordo com o site, os objetivos gerais e definidores do Observatorio Galego de 

Medios são a promoção e a defesa, a nível local e global, de um sistema de informação que 

reúna as características de liberdade, verdade, totalidade, e interatividade; integrado a um 

sistema de comunicação social adequado às necessidades de uma sociedade civil autônoma, 

em harmonia com um sistema institucional democrático.  

 Isto traduz-se em três grandes grupos de atividades e objetivos específicos:  

1. Produzir informações sobre os meios de comunicação que, por sua vez, divide-

se em:  

• Rastreamento contínuo dos meios de comunicação  

• Identificação das características permanentes de cada meio  

• Análise estrutural das causas das características detectadas 

2. Servir de foco de convergência da sociedade civil, para uma aliança estratégica 

entre os profissionais da informação, os cidadãos e os criadores/produtores do 

discurso teórico. 

3. Atuar como porta-voz dessa aliança e chegar à opinião pública para:  

• Sensibilizá-la de forma geral, permanente e crescente sobre a importância 

do sistema informativo e da necessidade de uma vigilância cívica sobre o 

mesmo.  

• Mobilizá-la quando relevante, a favor de possíveis melhorias concretas, 

soluções, correção de deficiências ou rejeição de abusos.  

 

O Observatorio Iberoamericano de la liberdad de prensa 

(http://www.infoamerica.org/) é mantido pela Revista Iberoamericana de Comunicación, 
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“Inforamérica”. A Infoamérica é uma revista acadêmica nascida como extensão do Portal 

Infoamérica, criado em 2002 na Universidade de Málaga, Espanha.  

O observatório, assim como a revista, está orientado ao estudo da comunicação e dos 

meios no cenário latinoamericano. Atualmente, a Infoamérica está associada à Cátedra 

UNESCO de Comunicação da Universidad de Málaga. 

 

França  

 

   Segundo o relatório do Economist, a França passou da categoria “democracia plena”, 

em 2008, para “democracia imperfeita”, em 2010. No relatório, a diminuição da confiança 

nos partidos políticos e no governo é apontada como um dos motivos para essa queda da 

França. A diminuição da participação do cidadão na política, a distância entre os cidadãos e 

os políticos e a pressão governamental em relação à mídia e aos jornalistas foram outros 

motivos apontados. Ainda de acordo com o Economist, a França faz parte da listagem de 36 

países em que houve “deterioration in scores for media freedom between 2008 and 2010”, e 

está na 18ª colocação no relatório do Economist Intelligence Unit 2010. Sua posição no  

 IDH é a 20º e ficou em 12º lugar no PIB, em 2010. Foram estudados três observatórios de 

mídia franceses.  

 Observatoire des Médias – ACRIMED (http://www.acrimed.org/) é uma associação 

que nasceu do movimento social francês a favor de grevistas, em 1996. Seu objetivo inicial 

era acompanhar a cobertura da mídia em relação aos grevistas. Hoje, o monitoramento busca 

a defesa da qualidade do conteúdo midiático. A associação reúne jornalistas, profissionais de 

mídia, pesquisadores, acadêmicos, atores do movimento social e usuários da mídia. Destina-

se a compartilhar o conhecimento profissional, conhecimentos teóricos e experiências do 

ativismo a serviço de uma crítica independente, radical e intransigente. 

 O ACRIMED propõe a transformação da ordem estrutural da mídia existente 

atualmente. Um de seus slogans é “Outros meios para um outro mundo”. Em seus trabalhos, 

defende a apropriação democrática dos meios de comunicação. 

 

 O que impulsionou a criação do Observatoire Français des Médias 

(http://www.observatoire-medias.info) foi a concentração mundial dos meios de 

comunicação. Em seu site, o grupo afirma que, nos Estados Unidos, cinco empresas gigantes 

mantêm a maioria das estações de rádio e canais de televisão; e na França, três ou quatro 

traficantes de armas e empresários da construção civil detêm o controle sobre a maioria dos 
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meios de comunicação. O observatório foi criado em 2003 e está associado ao Media Watch 

Global, lançado em 2002 no Fórum Social Mundial de Porto Alegre e criado efetivamente em 

2003, em Paris. Toda a rede agregada ao Media Watch Global tem posicionamento contrário à 

concentração da mídia acentuada pela globalização neoliberal.  

 O Observatoire Français des Médias realiza o monitoramento dos principais meios de 

comunicação franceses. Seu objetivo é proteger a sociedade contra o abuso, a manipulação e 

as campanhas de desinformação ocorridos na grande mídia. Além disso, defende a informação 

como bem público e reivindica o direito à informação.  

 Tanto na fundação, como no conselho administrativo, o observatório agrega 

acadêmicos, profissionais da área e usuários. Dentre os pesquisadores, encontram-se grandes 

nomes da comunicação social como Armand e Michele Mattelart, Bernard Miège, dentre 

outros.  

 

 O Observatoire de la presse sur la palestine (http://www.presse-palestine.org/) foi 

criado em 2006.  

 O site do Observatoire de la presse sur la palestine tem como objetivo reunir 

informações sobre a cobertura da mídia a respeito da questão israelense-palestina. O 

observatório centra-se especificamente em um tipo de mídia: a mídia imprensa francesa. Suas 

principais ações é o estudo e o comentário sobre as declarações feitas nos jornais por 

jornalistas, intelectuais e políticos sobre a Palestina e, especialmente, sobre as relações entre 

Israel e os palestinos.  

 

Grécia 

 

  A Grécia é outro país europeu que passou de democracia plena, em 2008, para 

democracia imperfeita, em 2010; principalmente devido às categorias government functioning 

e political culture. Segundo o relatório do Economist, o aumento da corrupção e a crise 

econômica são motivos do declínio da democracia grega.  A Grécia está na 28ª colocação no 

relatório do Economist Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é a 22º e ficou em 31º 

lugar no PIB, em 2010. O observatório de mídia grego estudado foi o Audiovisual Institute.  

 O Audiovisual Institute63 - IOM (http://www.iom.gr/) é um exemplo emblemático de 

como as estruturas e os modos de funcionamento dos observatórios podem ser diversificados. 

Ele foi criado em 1994 como uma entidade jurídica privada e é supervisionado pelo ministro 
                                                           
63  Em grego: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων 
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do Interior, Administração Pública e Descentralização. Porém, é gerido por profissionais do 

setor de audiovisual. Ele é uma organização grega criada para a investigação em comunicação 

audiovisual.  

 Rotineiramente analisa as produções gregas destinadas à veiculação no rádio, 

televisão, cinema e tecnologias multimídias. Além disso, acompanha a evolução da indústria 

audiovisual, em nível nacional e internacional. O objetivo é apoiar entidades públicas e 

estruturas privadas do setor audiovisual grego em direção a uma comunicação mais ampla e 

com o uso de dados confiáveis.  

 O Instituto também desenvolve iniciativas em educação para os media (media 

literacy) visando à proteção ativa e passiva de crianças e jovens em relação à exposição à 

mídia. Sua pesquisa e intervenções educativas objetivam melhorar o ambiente audiovisual 

para crianças e jovens na era digital. O Instituto é o especialista nacional em media literacy, a 

qual se baseia nas necessidades da indústria e da academia.  

 Outro campo específico de ação do Instituto são os programas europeus de 

fortalecimento e apoio à indústria audiovisual, o que, por sua vez, trabalha também a 

representação nacional grega.  

 O Audiovisual Institute contribui na educação para a mídia, através da realização de 

seminários, que são formulados a partir da perspectiva dos participantes (jovens profissionais 

ou estudantes), da abordagem das tecnologias de comunicação na era digital e do 

desenvolvimento da relação de crianças e jovens com a comunicação audiovisual.  O 

Audiovisual Institute funciona como uma organização de pesquisa e é apoiado pela Biblioteca 

Pública do Centro de Documentação, Comunicação e Informação. Ele é uma fonte aberta de 

informação para jornalistas, pesquisadores, sociedade civil, profissionais do meio, estudantes 

e qualquer pessoa interessada na mídia.  
 

Holanda 

 

  A Holanda é uma democracia plena, e está na 10ª colocação no relatório do 

Economist Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é a 7º e ficou em 16º lugar no PIB, em 

2010. Foram estudados dois observatórios de mídia holandeses.  

 Camera@VU – Center for Advanced Media Research Amsterdam 

(http://camera.vu.nl/) fornece um ambiente para o estudo e o desenvolvimento de aplicativos 

de mídia, com foco no impacto no bem-estar físico e mental das pessoas. O Camera@VU tem 

como missão o desenvolvimento de investigações e de projetos socialmente responsáveis.  
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 O Centro foi criado em 2007 com o objetivo de estudar os mecanismos e os efeitos da 

mídia, para melhorar os processos de comunicação, mas também para desenvolver a teoria da 

comunicação e a metodologia, bem como o design de novas tecnologias. O Center for 

Advanced Media Research Amsterdam é um observatório de origem acadêmica e que 

pretende estudar o impacto que a mídia e a tecnologia têm na vida dos indivíduos, isto é, em 

seu pensamento, sentimento e comportamento, em sua comunicação e interação, em sua 

aprendizagem e entretenimento, e em sua saúde. Ele tem como instituição base a VU 

University Amsterdam. 

 

 O holandês Netherlands News Monitor - DNN (http://www.nieuwsmonitor.net/) é um 

instituto científico de jornalismo. Desde o início do projeto, em março de 2005, analisa 

cientificamente o conteúdo da cobertura jornalística. Ele fornece evidências empíricas, 

publicadas na forma de relatórios, que podem ser usadas para reflexão e discussão sobre a 

qualidade do jornalismo na Holanda. 

 A cada ano, o Netherlands News Monitor produz relatórios sobre a cobertura de 

políticos e de partidos políticos no noticiário. Além disso, relata também a cobertura midiática 

de acontecimentos nacionais e internacionais de relevância.  

 De 2005 a 2009, o projeto foi apoiado por um fundo da “imprensa corporativa” 

voltado para pesquisas na área. Além dele, também apoiavam o projeto o jornal holandês 

Press - NDP e a Associação Holandesa de Jornalistas - NVJ.  

 O trabalho do Netherlands News Monitor é conduzido por uma equipe de 

pesquisadores permanentes. Eles são apoiados por estudantes de Ciências da Comunicação, 

Ciência Política e Jornalismo, os quais precisam ter experiência direta com a pesquisa 

científica. O membro do grupo recebe gratuitamente os estudos realizados.  
 

Itália 

 

 A Itália também passou de democracia plena, em 2008, para democracia imperfeita, 

em 2010. De acordo com o relatório do Economist, 

Since the prime minister, Silvio Berlusconi, returned to power in 2008, the media 
situation has deteriorated significantly. In addition to owning and controlling 
Mediaset, which comprises three national television channels, Mr Berlusconi also 
has indirect control over RAI, the state broadcaster. RAI 1, the state channel with 
the largest audience, has repeatedly chosen to limit coverage of, or completely 
ignore, negative news about Mr Berlusconi or his close associates. There has also 
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been political pressure on RAI to cancel or curtail several popular left-leaning 
programmes for their criticism of Mr Berlusconi and his government64. 
  
 

 A Itália está na 29ª no índice das democracias do Economist Unit 2010. Sua posição 

no IDH é 23º e ficou em 7º lugar no PIB, em 2010. Foram analisados seis observatórios de 

mídia italianos.  

 

 O Centro di ricerca sui media e la comunicazione – Osscom 

(http://centridiricerca.unicatt.it/osscom) foi criado em 1994 na Università Catolica del Sacro 

Cuore. Ele foi criado para desenvolver pesquisas teóricas e aplicadas no campo do sistema 

midiático e das indústrias culturais italianas. O objetivo primário do Centro é fornecer um 

suporte à imprensa e às empresas da área da comunicação. Para isso, acompanha as 

estratégias comunicativas empregadas pelos produtores e a oferta de conteúdo; analisa o 

consumo e a definição das políticas. Estuda os processos de inovação no consumo 

desencadeados pelo avanço tecnológico das mídias digitais e de rede. 

 A atividade de pesquisa do Osscom cobre uma ampla gama de temas e emprega 

diferentes metodologias. Os principais tipos de pesquisa desenvolvidos são: análise de 

produto e oferta; análise da audiência; e análise do cenário e do contexto comunicativo. 
 

 O Osservatorio di Pavia - CARES (http://www.osservatorio.it/) também foi criado em 

1994 dentro da Cooperativa di analisi e rilevazione economiche e sociali. Desenvolveu-se 

como instituto de pesquisa e análise da comunicação. Seu objetivo fundamental é a proteção 

do pluralismo social, cultural e político nos meios de comunicação. E é nesta perspectiva que 

se enquadram as diferentes atividades, as estratégias e as áreas de ação do instituto.  

 O grupo se declara autônomo e profissionalmente independente. Tem como parceiro 

de trabalho a Università degli Studi di Pavia, a qual contribui com o fornecimento das 

metodologias de análise. O observatório monitora a programação da RAI, televisão italiana 

estatal. O grupo utiliza tanto a pesquisa quantitativa, como também a qualitativa. São 

parceiros do observatório: IULM, l’Università Cattolica di Milano, il Ministero del Tesoro, il 

Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Superiore di Sanità, l’ENI, il CNEL, l’Abacus. 

                                                           
64 Tradução nossa: Desde que o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, voltou ao poder em 2008, a situação da 
mídia deteriorou-se significativamente. Além de possuir e controlar Mediaset, que compreende três canais 
nacionais de televisão, Berlusconi também tem controle indireto sobre a RAI, a emissora estatal. RAI 1, o canal 
estatal de maior audiência, tem repetidamente optado por limitar a cobertura de, ou ignorar completamente, as 
notícias negativas sobre Berlusconi ou seus colaboradores mais próximos. Também houve pressão política sobre 
RAI para cancelar ou reduzir vários programas populares de esquerda por suas críticas a Berlusconi e a governo. 
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 O Osservatorio di Pavia também atua na área de interseção entre a liberdade de 

expressão, a mídia de massa e a democracia. Atua em nível nacional e internacional. E conta 

também com o apoio de organizações não governamentais.  

 

 O Osservatorio Isimm Richerche (http://www.isimmricerche.it/Joombla/) atua no 

estudo e na pesquisa do campo da informação, da comunicação e da inovação tecnológica. 

Estão envolvidas em suas atividades de análise 50 pessoas, dentre pesquisadores, monitores, 

analistas, consultores científicos de universidades, meio profissional e outras instituições. 

Porém, seu apoio principal vem mesmo da academia, principalmente da Università della 

Tuscia e da Università di Perugia.  

 Foi criado em 2005 com o objetivo de garantir o cumprimento do pluralismo político e 

social, as obrigações da programação e a legislação sobre a proteção dos menores. 

 O Osservatorio Isimm Richerche realiza o monitoramento da mídia televisiva italiana 

cotidianamente (24h por dia). Os canais monitorados são: Raiuno, Raidue, Raitre, Rete4, 

Canale5, Italia 1, La7, MTV, All Music, Rainews24, SkyTg24. 

 

 O Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva (http://www.centrodiascolto.it/) 

foi criado em 1981 como o primeiro observatório de mídia italiano. Sua origem remonta a um 

movimento parlamentar radical. Foi criado para monitorar a informação radiotelevisiva 

italiana. Seu objetivo inicial era demonstrar a utilidade de um sistema de monitoramento 

televisivo à Comissão Parlamentar que acompanhava a RAI – televisão “pública” italiana. 

 De acordo com o site, “dagli inizi degli anni '80 ad oggi, il Centro d'Ascolto ha 

ininterrottamente schedato e archiviato tutti i notiziari e le trasmissioni di informazione delle 

televisioni nazionali65”. Para isso, o centro conta com a colaboração de jornalistas, centros de 

pesquisas e com a universidade. No início dos anos 1990, o Centro d'Ascolto 

dell'Informazione Radiotelevisiva tornou-se autônomo do movimento parlamentar radical. 

Também realiza o monitoramento em áreas específicas do campo político-social e a respeito 

do cumpriemento das cotas européias na programação de ficção, por parte dos 

concessionários da televisão nacional.  

 

 O Political Communication Monitor – 

(http://www.politicalcommunicationmonitor.eu/) nasceu em 2009 como um portal do 

                                                           
65 Tradução nossa: do início dos anos 1980 até hoje, o Centro d'Ascolto tem continuamente armazenado e 
arquivado todos os noticiários e transmissões de informação da televisão nacional. 
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Osservatorio sulla comunicazione politica da Università di Torino. Foi desenvolvido como 

um instrumento de pesquisa e análise da comunicação. O observatório estuda e monitora as 

campanhas eleitorais nacionais e propõe um aprofundamento sobre os principais 

acontecimentos da política italiana.  

 O Portal funciona com recursos da Fondazione CRT e é uma iniciativa do 

Departamento de Estudos Políticos da Università degli Studi di Torino. 

 

 O Campo ou Osservatorio sulla fiction italiana - OFI (http://www.campo-

ofi.it/chi_siamo/chisiamo.php) foi criado em 1986 como um centro de estudos sociológicos, 

que realiza pesquisas, análises e serviços de consultoria e formação no setor de mídias e 

comunicação. Sua atenção está voltada principalmente para a indústria televisiva italiana e 

européia.  

 Em seu trabalho, o observatório realiza pesquisas quantitaitvas e qualitativas da 

produção, da oferta e do consumo da televisão. Seu público alvo são os tomadores de opinião, 

os profissionais, os acadêmicos e o público. Em sua diretoria, o Campo conta com professores 

das universidades de Florença, Roma e Molise. A instituição base do observatório é a 

Università di Roma. 

 

Polônia 

 

 A Polônia é uma democracia imperfeita, e está na 48ª colocação no relatório do 

Economist Unit 2010. O relatório afirma que  

in Poland, the government has made efforts to subjugate public broadcasters 
directly to the minister of finance and to limit their market share for the benefit of 
government-friendly private media corporations. There have been controversial 
court decisions infringing on the freedom of expression as well as ongoing 
harassment of investigative journalists by the Internal Security Agency66. 
 

 

 Sua posição no IDH é 41º e ficou em 22º lugar no PIB, em 2010. Dos quatro 

observatórios poloneses indicados por pesquisadores daquele país, três são empresas: Monitor 

Media (http://www.instytut.com.pl/english/), Media intelligence (http://www.press-

                                                           
66 Tradução nossa: na Polônia, o governo tem feito esforços para subjugar as emissoras públicas diretamente ao 
ministro das Finanças e limitar a sua quota de mercado em benefício das corporações de mídia privada amigas 
do governo. Tem havido decisões judiciais controversas infringindo a liberdade de expressão, bem como o 
assédio de jornalistas investigativos em andamento pela Agência de Segurança Interna. 
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service.com.pl/) e NewsPoint - Media Monitoring (http://www.newspoint.pl/). O observatório 

de mídia polonês estudado foi o Observatory Freedom of Media in Poland.  

 

 O Observatory Freedom of Media in Poland 

(http://www.hfhrpol.waw.pl/obserwatorium/english/) foi lançado em 2008, pela Helsinki 

Foundation for Human Rights. O principal objetivo do observatório é garantir o cumprimento 

das normas de liberdade de expressão nos meios de comunicação. Ele age tanto nos jornais 

impressos, como também na radiodifusão e na internet. As organizações parceiras do grupo 

são Human Rights House Foundation de Oslo (Noruega) e Article 19 de Londres. São 

objetivos específicos do Observatory Freedom of Media in Poland: 

1. Acompanhar a liberdade de imprensa em todas as 16 regiões administrativas 

da Polônia e analisar eventuais violações de tal liberdade; 

2. Proporcionar assistência jurídica em casos estratégicos perante os tribunais 

nacionais e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos; 

3. Conduzir e auxiliar o debate público sobre diferentes aspectos da liberdade de 

expressão.  
 

Portugal 

 

 Portugal é uma democracia plena, e está na 26ª colocação no relatório do Economist 

Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é a 40º e ficou em 37º lugar no PIB, em 2010. 

Foram estudados dois observatórios de mídia portugueses.  

 

 O OberCom - Observatório da Comunicação (http://www.obercom.pt/) nasceu em 

2006 e é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo central é "a produção e difusão de 

informação, bem como a realização de estudos e trabalhos de investigação que contribuam 

para o melhor conhecimento da área da Comunicação" (art.º 3º do Estatuto). De acordo com o 

grupo, ele foi constituído com o objetivo estratégico de tentar suprir uma dificuldade no 

recolhimento e no tratamento da informação no setor dos media e da comunicação. 

 O observatório é formado por uma equipe multidisciplinar e está estruturado como um 

núcleo de investigação. Tem como associados e parceiros instituições públicas e privadas, 

academia e grande público. 
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 O OberCom mantém uma revista científica, promove e participa de palestras, 

conferências e outros eventos.  Suas ações são voltadas para a produção e disseminação do 

saber e do conhecimento em comunicação. 

 

 O Obciber – Observatorio do Ciberjornalismo (http://obciber.wordpress.com/) é um 

núcleo de investigação constituído em 2008 para observar e analisar, regularmente, a 

evolução do ciberjornalismo em Portugal e no Mundo. 

 Ele está sediado na Universidade do Porto, no Centro de Estudos das Tecnologias e 

Ciências da Comunicação - CETAC. No site do grupo, existem indicações de livros e sites 

sobre o assunto. Também disponibiliza links para matérias sobre o assunto. O grupo já 

desenvolveu pesquisas sobre o controle nos meios digitais em países latinoamericanos e sobre 

a cobertura das eleições na mídia. Em 2010, organizou o II Congresso Internacional de 

Ciberjornalismo. Anualmente, também organiza uma premiação chamada “Prémios de 

Ciberjornalismo”, a qual visa avaliar a produção na área do ciberjornalismo em Portugal. 

 

Reino Unido67   

 

 O Reino Unido está classificado como uma democracia plena, e está na 19ª colocação 

no relatório do Economist Intelligence Unit 2010. Porém, segundo o relatório,  

the UK’s political participation score is among the worst in the developed world. 
Problems are reflected across many elements—voter turnout, political party 
membership, the willingness of citizens to engage in, and their attitudes towards, 
politics68. 

 

 Ainda de acordo com o relatório, a diminuição da participação política estaria levando 

a um declínio das liberdades civis.  Sua posição no IDH é a 26º e ficou em 6º lugar no PIB, 

em 2010. Foram estudados três observatórios de mídia ingleses.  
 

 O bbcwatch (http://www.bbcwatch.com/) foi criado no ano 2000 com o objetivo de 

realizar estudos e gerar estatísticas sobre a cobertura da BBC sobre acontecimentos no 
                                                           
67 O Reino Unido não apresenta muitos grupos no “formato” de observatórios, mas, apresenta outras iniciativas 
interessantes que buscam a democratização da comunicação e o controle social dos meios 
(http://www.pcc.org.uk/); (http://www.cpbf.org.uk/); Voice of The Listener & Viewer (http://www.vlv.org.uk/); 
além da agência estatal de regulação (http://www.ofcom.org.uk/). Todos esses foram indicados por 
pesquisadores como observatórios de mídia, mas não são; principalmente porque não têm a observação da mídia 
como atividade principal. 
68 Tradução nossa: a pontuação da participação política no Reino Unido está entre as piores no mundo 
desenvolvido. Problemas são refletidos através de muitos elementos – influência do eleitor, a adesão a partidos 
políticos, a vontade dos cidadãos de participar de, e suas atitudes em relação a, política. 
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Oriente Médio. De acordo com o site, relatórios do bbcwatch demonstraram que a BBC não 

cumpre suas obrigações legais na veiculação de noticias imparciais e precisas. Segundo a 

avaliação do grupo, BBC frequently displays marked and consistent pro-Palestinian bias in 

their coverage of the Israeli-Palestinian dispute”; e ainda, “their inability to report on this 

subject in an impartial way raises questions over their ability to report on all other politically 

sensitive issues”.  

 Em sua página da internet, o grupo segue contrário a BBC e diz que o pagamento da 

taxa de licença é inapropriado já que a BBC estaria praticando um “partial and inaccurate 

news service”. De acordo com o bbcwatch, “if the BBC cannot provide impartial news 

coverage it has no legitimate call on public funds simply to promote its own prejudices”.  

 O bbcwatch foi criado por um advogado israelense, que trabalhou por 20 anos no 

Reino Unido. O grupo nasceu como uma iniciativa privada. De acordo com o site, seu 

fundador, Trevor Asserson, é sócio sênior da Morgan Lewis, um dos maiores escritórios de 

advocacia do mundo, cuja lista de clientes inclui Estados Soberanos, empresas multinacionais 

e bancos.  

 Em 2000, o observatório produziu seu primeiro relatório sobre a cobertura da BBC no 

Oriente Médio. De lá para cá, eles publicaram quatro relatórios sobre o assunto, e continuam 

monitorando o trabalho da BBC.  

 

 O Mediawatch-uk (http://www.mediawatchuk.org.uk/) é um observatório bem 

diferente do anterior. Ele foi estruturado como uma campanha permanente pelos “family 

values in the media”. Além disso, nasceu em 1960, quando só existiam dois canais de 

televisão na Inglaterra. O Mediawatch-uk atua em campanhas para a transmissão responsável 

e contra o conteúdo ofensivo e prejudicial; por exemplo, a violência, os palavrões e a 

pornografia. Os objetivos do grupo são: 

1. Ajudar a criar bons valores na mídia. 

2. Ajudar telespectadores e ouvintes a fazerem ouvir a sua voz sobre os 

programas, de forma mais eficaz. 

 Algumas ações e metas alcançadas: 

• Alcançou, em 1978, a legislação vigente sobre a pornografia infantil.  
• Aplicação de pressão sobre o órgão regulador, Ofcom, para garantir que os 

programas de TV cumpram a legislação. 
• Publicação de relatórios regulares sobre uma variedade de questões da 

mídia. 
• Participação regular em programas de televisão e rádio na imprensa 

nacional, regional e local. 
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• Prática do lobby junto ao primeiro-ministro e a outros ministros do 
governo. 

• Pressão por um acordo internacional sobre normas de programação e 
conteúdo de mídia. 

 
 O Mediawatch-uk substituiu a antiga Associação Nacional de Espectadores e 

Ouvintes, fundada em 1965.  
 

 O Media Standards Trust (www.mediastandardstrust.org/) está registrado como uma 

instituição de caridade independente. Ele depende de doações para sobreviver. Em sua página 

de internet, autodenomina-se como um “think-and-do-tank” que realiaza pesquisas em áreas 

importantes da mídia. Seu principal objetivo é, “em nome do público”, promover a elevação 

dos padrões da mídia. Para isso, defende a qualidade, a transparência e a responsabilidade na 

produção e veiculação das notícias. O grupo também é comprometido com a liberdade de 

imprensa e afirma não estar alinhado com nenhum partido político ou empresa de mídia.  

 Contudo, trabalha em conjunto com a academia, profissionais da área, sociedade civil 

e organizações de comunicação. O Media Standards Trust surgiu em 2006. Desde a sua 

criação, o observatório produziu relatórios sobre o sistema de auto-regulação da imprensa no 

Reino Unido; desenvolveu um site (www.journalisted.com) com a finalidade de ajudar o 

público a navegar nas notícias da imprensa inglesa; lançou a “Transparency Initiative”, para 

tornar a pesquisa e a avaliação de notícias on-line mais fácil e mais eficaz; realizou 

premiações para imprensa política escrita e organizou uma série de eventos sobre jornalismo.  

 

 Word Association for Christian Communication – WACC 

(http://www.waccglobal.org/) (http://www.whomakesthenews.org/) é uma organização 

ecumênica profissional internacional, com sede em Londres. Foi criada em 1975 na forma 

como funciona hoje. Atualmente, conta com mais de mil membros em 100 países. 

 Os últimos projetos de observação da mídia realizados são “Global Media Monitoring 

Project” e o “Who Makes the News”. O grupo defende a comunicação como um direito 

básico do ser humano e que ela “defines people's common humanity, strengthens cultures, 

enables participation, creates community, and challenges tyranny and oppression69”. 

 O recorte temático da WACC é a democratização do acesso à comunicação e ao 

conhecimento; e as relações entre mídia e poder.  O grupo promove o direito à comunicação 

                                                           
69 Tradução nossa: define a humanidade comum das pessoas, fortalece culturas, permite a participação, cria 
comunidade, e desafia a tirania e a opressão. 
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para a mudança social. Para isso, desenvolve ações na área de advocacy, políticas públicas, 

pesquisa e formação de redes.  

 De acordo com o site, a WACC acredita que: 

• communication creates community  
• communication is participatory  
• communication liberates  
• communication supports and develops cultures  
• communication is prophetic70 

 

 

2.1.8 Escandinávia 

 

 

Dinamarca 

 

 A Dinamarca é uma democracia plena, e está na 3ª colocação no relatório do 

Economist Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é a 19º e ficou em 32º lugar no PIB, 

em 2010.  

 O Danish Oplagskontrol (www.do.dk) foi criado em 1994 como uma organização 

independente e sem fins lucrativos. Ele tem a incubência de preparar anualmente o relatório 

sobre os padrões da publicidade dinamarquesa. Ele monitora e analisa a publicidade impressa. 

O monitoramento desenvolvido pelo grupo é permanente.  

 Participam do observatório profissionais da mídia, anunciantes e publicitários. É, 

portanto, oriundo do meio profissional. Porém, suas análises não são valorativas. O 

observatório apenas apresenta os dados sem avaliá-los.   

 

 

Noruega 

 

                                                           
70 Tradução nossa: 
• comunicação cria comunidade 
• comunicação é participativa 
• comunicação liberta 
• comunicação apoia e desenvolve culturas 
• comunicação é profética 



 118

 A Noruega é uma democracia plena e está na 1ª colocação no relatório do Economist 

Intelligence Unit 2010. Na pesquisa do Economist, obteve nota máxima nos quesitos  

electoral process, Political participation and pluralism e Civil liberties71. Sua posição no 

IDH é também é a primeira; e ficou em 25º lugar no PIB, em 2010.  Foram analisados dois 

observatórios de mídia dinamarqueses. 

 

 O Medienorge (http://medienorge.uib.no/) é uma iniciativa incomum, porém 

interessante para ser levada em consideração no presente trabalho. Foi criado em 1994 pelo 

Ministério da Cultura dinamarquês e fuinciona com financiamento do mesmo. Porém, após 

sua criação, ficou sob a responsabulidade do Departamento de Informação e Estudos da Mídia 

da University of Bergen, onde é alocado.  

 Ele foi criado para fornecer dados unificados e oficiais sobre a mídia norueguesa. As 

estatísticas geradas são analisadas pelo grupo que é considerado uma fonte central de 

informação e documentação. O trabalho é desenvolvido através de coleta sistemática e 

posterior documentação dos dados sobre os meios de comunicação. As informações coletadas 

no decorrer dos anos estão disponibilizadas no website do observatório. O grupo também 

realiza publicações em revistas científicas e especializadas. O Medienorge coorpera com e faz 

parte da rede escandinava de informações sobre a mídia, NORDICOM. A rede, por sua vez, é 

financiada pelo Nordic Council of Ministers.  

 

 Barnevakten (http://www.barnevakten.no/) quer dizer babysitter, em inglês, ou babá, 

em português. O grupo observa o conteúdo da programação, analisa-o e emite opiniões sobre 

o mesmo. Observa todos os tipos de mídia, inclusive os jogos eletrônicos, e funciona através 

da contribuição dos membros.  

 Seu objetivo é proteger as crianças da exposição a conteúdos depreciativos. O 

observatório convida os pais para “participate actively in their children's media consumption 

through the dissemination of balanced information, advice and useful tools72”. O grupo 

também trabalha com professors e outros profissionais que estão envolvidos com crianças e 

adolescentes.  Além disso, trabalha em conjunto com a sociedade civil, o setor público 

governamental e a mídia comercial, afim de ajudar na produção de melhores produtos 

midiáticos. Seus trabalhos são divulgados através de um boletim semanal enviado aos mebros 

                                                           
71 Tradução nossa: processo eleitoral, participação política e pluralismo e liberdades civis. 
72 Tradução nossa: participar ativamente no consumo de mídia de seus filhos através da divulgação de 
informações equilibradas, conselhos e ferramentas úteis.  
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do grupo e a outros interessados. 

 O Barnevakten funciona através da contribuição dos membros. Os membros do 

observatório contribuem com uma quantia anual de 325 kroner ou, aproximadamente, R$ 

95,00.  

 

Suécia 

 

 A Suécia é uma democracia plena, e está na 4ª colocação no relatório do Economist 

Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é 9ª; e ficou em 21º lugar no PIB, em 2010.  O 

observatório sueco analisado foi o  Quick Response. 

 O Quick Response (http://www.quickresponse.se/) foi criado em 1998 e observa como 

a imigração, a integração e a xenofobia aparecem nos meios de comunicação. O observatório 

se autodefine como uma equipe editorial independente e sem fins lucrativos. O grupo revisa 

as notícias a respeito da imigração. Ele é formado por jornalistas que analisam as imagens da 

sociedade transmitidas na impresa, no rádio e na televisão. 

 O objetivo do grupo é contribuir com a discussão de como a imigração, a integração e 

a xenofobia aparecem na mídia; além de tentar melhorar essa cobertura. As análises dão 

origem a artigos, os quais são publicados no site do observatório e apresentados em palestras 

e em universidades. De acordo com o site do observatório, “Quick Response has been chosen 

as one of Europe's top 30 best initiatives for elimination of discrimination and encouragement 

for diversity in media73”.  

 

 

2.1.9 Europa Oriental 

 

Eslováquia 

 

 A Eslováquia é uma democracia imperfeita, e está na 38ª colocação no relatório do 

Economist Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é a 31º e ficou em 60º lugar no PIB, 

em 2010. O observatório eslovaco analisado foi o Memo98.  

 O Memo 98 (www.memo98.sk) é uma instituição especializada no monitoramento e 

pesquisa na área da mídia. Criado em 1998, declara-se como organização independente e sem 

                                                           
73 Tradução nossa: Quick Response foi escolhido como uma das 30 melhores iniciativas da Europa para a 
eliminação da discriminação e o estímulo à diversidade na mídia. 
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fins lucrativos. Além da observação da mídia, um de seus principais trabalhos é o 

assessoramento de grupos da sociedade civil, em questões da comunicação. De acordo com o 

site da instituição, o Memo 98 já realizou mais de 70 trabalhos de monitoramento, em mais de 

30 países.  

 Observa, sobretudo, a cobertura midiática das eleições e outros processos importantes 

para a democracia. Após o monitoramento, o grupo redige relatórios e encaminha 

recomendações tanto para o público, quanto para as autoridades responsáveis pelas políticas 

públicas de comunicação e pelo processo eleitoral. Sua missão está exposta no slogan: 

"Ensure that all citizens have free access to balanced public information".  

 A observação é realizada através da análise de conteúdo, levando em consideração o 

equilíbrio, imparcialidade, exatidão, clareza, colocação dos fatos, a matéria de fato, a 

relevância e as tentativas de manipulação. São ações do Memo 98:  

• Monitoramento, investigação e análise da conduta da mídia; 

• Oferta de consultoria para monitoramento, pesquisa e análise de mídia; 

• Dar assistência e capacitação para grupos de observadores nacionais; 

• Proporcionar conhecimentos sobre mídia e legislação eleitoral, incluindo as 

normas internacionais para a mídia e as eleições; 

• Desenvolvimento e gerenciamento de cursos de formação ou fornecimento de 

treinadores; 

• Promove e realiza reuniões e conferências; 

• Serve como meio de comunicação e imprensa para funcionários designados em 

“Missões de Observação Eleitoral”; 

• Troca experiências e relatos sobre melhores práticas entre os membros das redes. 

 

Ucrânia 

 

 A Ucrânia protagonizou o maior declínio no índice das democracias dentre  2008  e 

2010. Segundo o Economist Intelligence Unit 2010, os avanços alcançados através da 

“Orange Revolution” estão sob ameaça e o país desceu da 53ª para a 67ª colocação no período 

considerado. A Ucrânia é uma democracia imperfeita. Sua posição no IDH é a 69º e ficou em 

52º lugar no PIB, em 2010. O observatório ucraniano analisado foi o Ucranian Monitor. 

 O Ucranian Monitor (http://prostir-monitor.org/) acompanha a cobertura das eleições. 

Criado em 1995, tenta ser uma central de informação sobre o poder público. Defende a 
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exibição dos processos políticos de forma transparente e honesta, exibindo seus planos e 

atividades.  

 Foi fundado por uma associação cujo nome, em português, significa “Espaço 

Comum”. A finalidade da associação é desenvolver a informação na Ucrânia. Dentre suas 

atividades está a implementação das normas européias de jornalismo e o auxílio na 

implementação de reformas democráticas. Para isso, busca o desenvolvimento da mídia e a 

proteção dos jornalistas e outros profissionais do meio. Um dos parceiros do Ucranian 

Monitor é o Memo 98, observatório eslovaco analisado acima.  

 

 

2.1.10 Oceania 

 

Austrália 

 

 A Austrália é uma democracia plena, e está na 6ª colocação no relatório do Economist 

Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é 2ª; e ficou em 13º lugar no PIB, em 2010.  O 

observatório australiano analisado foi o  Media Watch. 

 De acordo com o site do Media Watch (http://www.abc.net.au/mediawatch/), o 

observatório é “leading forum for media analysis and comment74”. Ele é estruturado como um 

programa de televisão da emissora australiana ABC 1; mas também está presente no rádio e na 

internet. Foi criado em 1989 e atua em meio aos conflitos de interesses, a manipulação, o 

abuso de poder e a fraude deflagrada na grande mídia da Austrália. 

 O grupo ressalta a importância das notícias veiculadas pela mídia para a tomada de 

decisões, mas questiona o quão confiáveis são essas notícias. Ainda de acordo com o site, o 

Media Watch vira os holofotes para aqueles que fazem a notícia: repórteres, editores, sub-

editores, produtores, operadores de câmera e som e fotógrafos. O grupo também acompanha o 

trabalho de lobistas da área da comunicação, relações públicas e publicitários. Sua equipe é 

formada por profissionais e pesquisadores da área da comunicação.  

 

 

2.1.11 Oriente Médio 

 

Israel 
                                                           
74 Tradução nossa: fórum líder em análise e comentário da mídia. 
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 Israel é uma democracia imperfeita, e está na 37ª colocação no relatório do Economist 

Intelligence Unit 2010. Sua posição no IDH é 15ª; e ficou em 43º lugar no PIB, em 2010.  O 

observatório israelense analisado foi o Keshev. 

 Keshev – The center for the protection of democracy in Israel 

(http://www.keshev.org.il/siteen/default.asp) é uma associação civil que pesquisa e reúne 

informações sobre ameaças à democracia e incitação à violência, ideologicamente baseada, na 

conduta dos meios de comunicação de Israel. O observatório mantém o projeto “Media 

Monitoring” que acompanha a cobertura da questão Israel – Palestina. É um projeto de 

monitoramento de longo prazo, cujo objetivo é mudar os padrões de cobertura da mídia em 

Israel. De acordo como o site do grupo, as autoridades palestinas incitam o preconceito, a 

difamação, a falsidade ideológica e de legitimação e a desumanização do lado israelense. 

Apartir de 2010, o projeto passou a ser desenvolvido com apoio da Palestinian civil society 

organiztion -IPCC.  

 O centro foi criado como um grupo de acadêmicos, advogados e ativistas, afim de 

proteger e promover os valores democráticos em Israel. Ele nasceu em 1998, logo após o 

assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. As informações recolhidas pelo grupo são 

analisadas e divulgadas em relatórios públicos. Ainda segundo sua página de internet, Keshev 

não é afiliado a nenhum partido político e suas atividades são mantidas exclusivamente 

através de contribuições e doações.  
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CAPÍTULO 3: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS 
 

 Este capítulo é fruto da análise dos objetivos e missões dos 104 observatórios de mídia 

que compuseram a pesquisa. A análise foi desenvolvida de forma a tentar identificar uma 

ideologia comum entre os observatórios de mídia existentes e entre estes e outros grupos que 

atuam a favor da democratização da comunicação. Além disso, tentou-se verificar a relação 

existente entre a missão e os objetivos dos observatórios, ou seja, sua ideologia, e os ideais 

democráticos. 

 

3.1 Os observatórios de mídia e a ideologia da democratização da comunicação 

 

Em 1999, em sua obra Arsenal da Democracia, Claude Jean Bertrand, apresentou uma 

lista de iniciativas na área da crítica da mídia.  O autor francês agrupou essas iniciativas sob o 

conceito de media accountability sistems – MAS. Os MAS formam um conjunto de iniciativas 

de responsabilização da mídia postas em prática no mundo inteiro. Assim, ao lado dos 

observatórios de mídia, outras resistências também são realizadas com o intuito de atingir 

uma comunicação mais democratizada. São exemplos: 

a) Pedagogia crítica da mídia: é realizada junto a espectadores, membros de 

movimentos sociais e em grupos focais (mulheres, negros, crianças e adolescentes, 

profissionais da mídia, trabalhadores, etc)75.  

                                                           
75 Como relato de atuação da pedagogia crítica junto a trabalhadores, tem-se o livro de Carlos Eduardo Lins – 
“Muito Além do Jardim Botânico” – que é fruto de um estudo desenvolvido através do método da pesquisa 
participante. Na pesquisa, Carlos Eduardo analisou a recepção do “Jornal Nacional” em duas comunidades de 
trabalhadores em São Paulo e no Rio Grande do Norte. Porém, ao mesmo tempo em que desenvolvia o estudo, 
praticava a pedagogia crítica da mídia junto aos trabalhadores, instigando-os para uma leitura crítica de suas 
representações no telejornal. A pedagogia dos meios é uma atividade educativa e preparatória, antecedendo a 
democratização do acesso, da gestão e do conteúdo. 
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b) Mídia cidadã: são os produtos midiáticos que, a despeito de fazerem parte da 

estrutura mercadológica, dão prioridade ao interesse público e ao desenvolvimento 

humano. É a democratização do conteúdo realizada pelos próprios profissionais 

dos meios de comunicação de massa ou pelas agências que vendem conteúdos para 

esses meios. 

c) Mídia ativismo: é, sobretudo, a democratização do acesso aos meios e às 

tecnologias. Pode ocorrer através da mídia estratégica (cuida da regulamentação) 

e/ou da mídia tática (cuida de usos “livres” das mídias). Pode também ser 

considerado como uma categoria maior englobando todas as outras.  

d) Ombudsman: é o mais controverso por ser um canal instituído pelos próprios 

meios de comunicação. O primeiro apareceu nos EUA em 1967. É um espaço de 

diálogo do público com o meio de comunicação. A característica de resistência do 

ombudsman localiza-se na reivindicação de sua existência e na sua utilização por 

parte do público. 

e) Agências, conselhos e órgãos governamentais: também são controversos. Não são 

atividades de resistência, mas sim, locais de disputas para a formulação e 

implementação das políticas públicas. Aqui a democratização pode ser 

maximizada ou minimizada, dependendo do nível de participação (e das decisões 

daí decorrentes). É onde agem alguns grupos de mídia ativismo, lobistas e outros 

grupos de interesse. Aqui, a democratização da comunicação pode ser maximizada 

ou minimizada através das políticas públicas. O ponto máximo a ser alcançado 

pela democratização está corporificado na democratização do sistema 

comunicacional como um todo e o seu oposto, o ponto mínimo, suscita a censura. 

 

As iniciativas e locais de resistência citados acima surgiram antes dos observatórios de 

mídia e lhes serve como modelo. A análise dos observatórios de mídia não pode ser realizada 

sem a consideração de seus precedentes. E mais: sem a consideração do conjunto de 

iniciativas que vêm se agrupando em torno da temática da comunicação social e de sua 

democratização. Essas iniciativas trabalham com idéias a concretizar e ideais a serem 

defendidos. Mas, a democratização da comunicação não é apenas um ideal pensado para um 

futuro distante, pois, já há muito e por meio de diversos grupos, ela tem sido materializada em 

ações e conquistas.  

O presente capítulo é resultado de uma análise sobre os objetivos e as missões de 104 

observatórios de mídia localizados em 39 países. Neste estudo, buscou-se mapear os 
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fundamentos ideológicos que norteiam e impulsionam a criação e a ação dos diversos 

observatórios de mídia. A partir da análise de seus fundamentos, foi verificada também a 

correspondência dos objetivos dos observatórios com os ideais democráticos. Além disso, foi 

trabalhada a questão da inserção deles em um grupo maior que seria composto por diversas 

entidades e órgãos, os quais partilham, em alto grau, os mesmos ideais. Eles têm como 

característica comum o objetivo de alcançar uma comunicação mais democrática, valendo-se 

de práticas variadas. Alguns desses grupos assumem o locus da participação e do controle 

popular de forma mais pacata. Porém outros, criados tanto pela sociedade civil como pelo 

Estado e ou mercado, são palcos de disputas e conflitos entre interesses antagônicos.  

Ao invés de chamá-los de MAS, considerando cada sistema em sua particularidade, o 

presente trabalho reuniu as iniciativas. Dessa forma, esse grupo de entidades e órgãos foi 

considerado como fazendo parte de um movimento pela democratização da comunicação. 

Esse movimento está presente na busca comum por uma comunicação democratizada a qual, 

por sua vez, baseia-se, sobretudo, nas prerrogativas do direito humano à informação e à 

comunicação, além de tratados e leis democraticamente assumidos.     

 

3.2 Uma “ideologia” para os observatórios de mídia  
 

Terry Eagleton em sua obra Ideologia faz um apanhado dos diversos usos do conceito 

de ideologia e acaba elencando 16 definições atualmente em circulação. Essas definições não 

são excludentes e, das 16, nove são aplicáveis ao conceito de ideologia adotado por este 

trabalho. Abaixo seguem as definições e as formas específicas que elas assumem nos 

observatórios de mídia em geral. São elas, a ideologia como: 

1) “processo de produção de significados, signos e valores na vida social”: ocorre 

quando os observatórios se constituem como veículos alternativos de informação e 

comunicação;  

2) “um corpo de idéias característico de um determinado grupo ou classe social”: são 

os ideais do grupo de resistência contra a prioridade da lógica da maximização do 

lucro nos meios de comunicação social;  

3) “aquilo que confere certa posição a um sujeito”: os proprietários são considerados 

na posição de dominantes; os excluídos do acesso, na posição de dominados; 

4) “formas de pensamento motivadas por interesses sociais”: a reflexão advinda do 

interesse em uma comunicação democratizada;  
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5) “pensamento de identidade”: seria a identidade que mantém o grupo social unido, 

é a semelhança ideológica existente entre os indivíduos que compõem o grupo; é 

exteriorizada através dos vários discursos mobilizados.  

6) “a conjuntura de discurso e poder”: constitui os símbolos, os significados e os 

discursos utilizados para se contrapor ao e para ganhar poder. Conforme Eliseo 

Verón (1980, p. 60), “uma parte essencial da constituição do sentido da ação passa 

pelo discurso”. Além disso, “o discurso (...) constitui um dos ‘vínculos’ mais 

importantes de produção de sentido no interior de uma sociedade”.  

7) “o veículo pelo qual atores conscientes entendem o seu mundo”: seria como um 

mapa a guiar os indivíduos no mundo complexo; ajuda a definir a relação dos 

atores com “seu” mundo social. Pode ser decorrente de correntes científicas, 

morais, políticas, religiosas, etc. Nos observatórios de mídia, é a forma de enxergar 

a comunicação (e sua democratização) como prioritária na sociedade atual. Como 

exemplo disso, pode-se assinalar a afirmação presente no site do observatório 

uruguaio “Foro de Comunicación y Participación Ciudadana” 

 

La importancia que tienen los Medios de Comunicación en la actualidad, no se 
corresponde con la capacidad de análisis, reflexión, opinión y propuesta de la 
sociedad civil, la cual advierte la necesidad de crear un espacio para reflexionar e 
incidir en la definición de las Políticas Públicas en materia de Comunicación76.  
 

8) “conjunto de crenças orientadas para a ação”: é conseqüência do ponto anterior, 

porém, a relação entre crença e ação é mais direta. São os próprios fundamentos 

que orientam as ações dos observatórios;  

9) “o meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura 

social”: é a relação conflitante existente entre aqueles que formam os grupos de 

resistência, que são a favor de uma sociedade mais democrática, e a estrutura 

econômico-social mercadológica.    

 

 Uma forma mais eficaz e produtiva de se entender os observatórios de mídia é 

ligando-os a uma totalidade. Não se pode entender suas ações e nem os fundamentos que 

impulsionam essas ações – aqui tomados como ideologia – sem relacioná-los com seus 

                                                           
76 Tradução nossa: A importância que têm os meios de comunicação na atualidade, não se corresponde com a 
capacidade de análise, reflexão, opinião e proposta da sociedade civil, na qual se constata a necessidade de criar 
um espaço para refletir e influenciar na definição das Políticas Públicas em matéria de Comunicação. 
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referenciais sociais. Os observatórios de mídia podem ser considerados, portanto, como 

integrantes de um movimento maior. Os observatórios de mídia não são importantes apenas 

para um possível movimento pela democratização da comunicação, mas também para outros 

movimentos articuladores de direitos humanos, como o movimento feminista, o movimento 

negro, o movimento em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, o movimento 

indígena, das pessoas especiais etc. Em relação a esses grupos, os observatórios podem 

assumir função de fornecimento de material especializado sobre suas respectivas 

representações sociais na mídia.  

 Assim, eles não só integram um movimento pela democratização da comunicação, 

como têm um papel de suporte para esse movimento e outros, através do fornecimento de 

informações sobre a mídia. Por exemplo, o mexicano Observatorio de los Medios de 

Comunicación del Instituto Nacional de las Mujeres, que 

se trata de un foro de observación, análisis y canalización de las denuncias 
formuladas por la población mexicana respecto a imágenes y contenidos sexistas, 
discriminatorios y con estereotipos de género femeninos y 
masculinos, que aparezcan en cualquier medio de comunicación (electrónico e 
impreso)77. 
 

Ao estudar os observatórios de mídia integrando-os a um movimento maior, é possível 

visualizar mais nitidamente sua característica de prática de resistência contra a prioridade da 

lógica comercial nos meios de comunicação de massa e a favor da democratização da 

comunicação. É segundo essa conceituação que os observatórios de mídia podem ser 

considerados sob a temática dos estudos sobre práticas de resistência dentro da Teoria da 

Economia Política da Comunicação.  

 Depois da análise da missão e dos objetivos, realizada nos sites da Internet de 104 

observatórios de mídia em 39 países diferentes, foi constatado que a maioria deles partilha 

fundamentos comuns, não só entre eles, mas também entre outros grupos que defendem uma 

comunicação democratizada. De todos analisados, apenas quatro observatórios se colocaram 

como non partisan, non ideological ou non political78. São eles: Open Media (Canadá), 

Journalism.org (EUA), Center for media and democracy’s (EUA) e Fact Check.org (EUA). 

Dos 104 observatórios presentes na pesquisa, 75, ou seja, 72% apresentaram como 

parte dos fundamentos algumas das 20 referências indicadas abaixo: 

1) comunicação como direito humano;  
                                                           
77 Tradução nossa: Se trata de um fórum de observação, análise e encaminhamento das denúncias feitas pela 
população mexicana sobre as imagens e conteúdos sexistas, discriminatórias e com estereótipos de gênero 
feminino e masculino, que aparecem em qualquer meio de comunicação (eletrônico e impresso). 
 
78 Tradução nossa: não partidário, não ideológico ou não político.   
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2) visualização de uma sociedade mais democrática com uma comunicação de 

qualidade;  

3) o direito à comunicação como direito meio para se garantir outros direitos;  

4) a importância da comunicação para a mudança / melhoria social, através de sua 

prerrogativa de influenciar, através da cultura, a vida das pessoas e a 

sociedade;  

5) a função social e a finalidade pública dos meios de comunicação;  

6) o jornalismo ético e confiável;  

7) a informação livre e o acesso à informação;  

8) a importância da qualidade no jornalismo para a democracia;  

9) liberdade de expressão como direito básico da democracia;  

10) o impacto dos meios de comunicação nas sociedades democráticas;  

11) busca de representações sociais honestas e justas;  

12) a importância da mídia na formação da opinião pública  e / ou na formulação 

das políticas;  

13) a educação para a mídia como forma de fomentar o respeito às diferenças;  

14) defesa do respeito e da participação de grupos minoritários;  

15) o jornalismo como serviço público com função social;  

16) preocupação com a formação de uma consciência crítica no público e nos 

profissionais da área;  

17) o combate à concentração da mídia;  

18) a contraposição à prioridade do mercado nos meios de comunicação;  

19) a importância do controle social da mídia;  

20) a contraposição às práticas discriminatórias em relação ao gênero, raça, etnia, 

idade etc.  

 

A despeito de a mídia muitas vezes apropriar-se desses discursos de forma indevida, 

eles canalizam e externam o que seria o interesse público nos meios de comunicação de 

massa. Todos eles servem, de alguma forma, à melhoria do nível da democracia. E esses 

fundamentos não são excludentes. Não raro, as idéias de vários desses enunciados aparecem 

em um mesmo observatório e acabam formando uma certa unidade nas reivindicações.  

Os fundamentos ideológicos ajudam a entender as motivações que originam e que 

ajudam a manter os observatórios. Pela análise conjunta dos objetivos, das missões e das 

propostas aglutinados em uma só categoria, é possível conceber uma ideologia dos 
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observatórios de mídia. Essa ideologia, porém, é considerada como sendo partilhada também 

por um possível movimento pela democratização da comunicação. Lembrando que a 

ideologia aqui é pensada como “conjunto de crenças orientadas para a ação”, segundo 

Eagleton (1997). 

Em outra definição, Eagleton considera a ideologia como sendo desenvolvida na 

“conjuntura de discurso e poder”. Nesse sentido, os objetivos e a missão dos observatórios 

acabam expressando o significado que eles dão a suas ações. E esse significado mostrou-se 

coeso entre a maioria deles (72%). Por outro lado, tal significado, pode levar à conformidade 

e articulação das ações entre os diversos observatórios. E, a partir disso, é possível especular a 

respeito da ampliação de uma rede e da concretização de um movimento.  

Ao identificar uma concordância entre os discursos empregados nos objetivos e na 

missão da maioria dos observatórios, foi possível identificar a ideologia que lhes serve de 

pano de fundo. Essa ideologia é caracterizada pela crítica à ordem sócio-econômica e política, 

pela reivindicação de direitos, pela crença na igualdade, na pluralidade e na ampliação e no 

aprofundamento dos fundamentos democráticos. Nesse contexto, a participação, a educação e 

o conhecimento assumem papéis preponderantes. É principalmente nas práticas de pedagogia 

crítica da mídia, na participação nas discussões sobre a formulação e implementação das 

políticas públicas e na produção de conhecimento especializado sobre a mídia que a ideologia 

da democratização da comunicação ultrapassa a condição de idéia ou consciência de um 

grupo e é materializada em práticas concretas para a sociedade.   

A ideologia é um dos elementos essenciais à existência e à manutenção dos 

movimentos sociais. Os outros dois são: base demandatária (ou participação social) e 

articulação (ou rede de mobilização e apoio). A ideologia pode ser considerada tanto como o 

que origina, como o que dá suporte à identidade e às ações dos grupos. Só com a existência e 

o amadurecimento desses três elementos é que se pode pensar em práticas políticas de 

impacto. Uma identidade fortalecida e uma ideologia bem definida permitem uma maior 

articulação entre as diversas práticas de resistência dentro da sociedade. E é a articulação que 

permite a passagem das práticas pontuais, localizadas e efêmeras para um planejamento mais 

abrangente e duradouro. Stuart Hall coloca a possibilidade de 

efetuar articulações entre grupos sociais, práticas políticas e formações ideológicas 
que possam criar, como resultado, as rupturas históricas ou mudanças que não mais 
vemos inscritas ou garantidas nas próprias estruturas e leis do modo capitalista de 
produção. (HALL, 2003, p. 167). 
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Essa articulação é facilitada por meio de uma ideologia comum. Segundo, Maria da 

Glória Gohn, 

a ideologia inclui a definição do ator, a identificação do adversário e a indicação de 
fins / objetivos e metas para os quais se luta. Ela preenche a função de integração para 
os movimentos sociais como um todo. (GOHN, 1997, p. 160). 
 

Além disso, é o estudo da ideologia que permite aos movimentos sociais responderem 

à questão: que idéias os grupos mobilizam para formular as representações de si mesmos? 

Essa pergunta pode ser respondida considerando “contra o que lutam”, “com que finalidade” e 

“através de quais estratégias”. Ainda segundo Gohn, 

Ela [a ideologia] fornece os marcos que os atores usam para representar suas ações e é 
uma das principais ferramentas para garantir a integração, além de consolidar a 
identidade do grupo. (GOHN, 1997, p. 160). 
 

De acordo com Maria da Glória Gohn, esse modo de pensar a ideologia 

Não se trata da vertente marxista ortodoxa (...), mas da vertente marxista-gramsciana 
que trata a ideologia no campo das práticas, como conjunto de idéias que dão suporte a 
projetos estratégicos de mudança da ordem das coisas na realidade social. (GOHN, 
1997, p.235). 

 

Estudiosos dos movimentos sociais urbanos da década de 1980 utilizaram o 

pensamento gramsciano sobre construção da contra-hegemonia, ou hegemonia popular. 

Porém, essa acepção deve ser empregada aqui com algumas ressalvas. Devido à origem 

diversificada, os observatórios de mídia são compostos por diferentes classes sociais e grupos 

profissionais. Sua composição é heterogênea e por isso é preciso cuidado ao  considerá-los 

como formuladores de uma hegemonia integralmente popular.  

A origem dos observatórios de mídia varia, basicamente, entre três tipos principais: 

movimentos sociais, meio profissional ou meio acadêmico. A consideração da origem é um 

importante dado para se pensar a respeito de algumas diferenças nos fundamentos que 

impulsionam suas ações. Contudo, o que se observou na pesquisa foi que, mesmo nos 

observatórios do meio acadêmico (onde podem ser encontrados integrantes das classes mais 

abastadas e onde a tendência para cientificidade é mais forte), são apresentadas proposições e 

posicionamentos normativos, progressistas e até revolucionários. É comum encontrar em seus 

objetivos referências à “ética na informação”, a “informações que atendam ao interesse 

público”, “igualdade de acesso” etc. Esses observatórios acadêmicos podem ser vistos como 

desempenhando os papéis assumidos pelos intelectuais junto aos movimentos sociais: de 

análise, reflexão, formulação e suporte teórico. Por exemplo, o observatório da Universidade 

de Brasília, “Mídia e Política”, que “pretende se relacionar permanentemente com 
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organizações não governamentais, movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil”. 

Além disso, se propõe a “publicar críticas, análises e comentários dessas entidades sobre o 

comportamento da mídia e orientá-las para posicionar-se criticamente em relação às 

coberturas dos assuntos de seus interesses”. Já os observatórios com origem nos movimentos 

sociais parecem expor mais incisivamente a defesa de uma comunicação democratizada; por 

exemplo, o Observatorio de Medios de la Asociación a Favor de lo Mejor que busca 

incentivar la reflexión y participación del público, ofrecerles un espacio de expresión, así 

como la promoción de productos de calidad en los diferentes medios de comunicación79. 

Já os do meio profissional são formados, prioritariamente, por jornalistas e ora 

defendem a liberdade de expressão dos mesmos (exemplo: Freedom of Expression Institute – 

África do Sul), ora defende a objetividade no jornalismo (exemplo: Accuracy in Media - 

EUA). 

 

3.3 A ideologia do movimento pela democratização da comunicação 

 

 Grosso modo, a existência do movimento pela democratização da comunicação está 

concentrada em práticas e estudos na área das políticas públicas de comunicação e no 

desenvolvimento de ações junto ao público e aos profissionais da área. Ele almeja, 

prioritariamente, maior participação social na formulação e implementação das políticas 

voltadas para o setor das comunicações; além de um público consumidor ativo e crítico; e 

uma melhor qualidade das produções midiáticas. Essas demandas, adotadas por considerável 

número de organizações, são capazes de serem desenvolvidas sob uma ideologia comum, 

fomentando identidade de grupo e gerando práticas coletivas. A partir desse conjunto de 

elementos, é possível pensar em um movimento pela democratização da comunicação e sua 

articulação com outros movimentos.  

 Para trabalhar a ideologia do movimento pela democratização da comunicação, o 

presente trabalho tomou como pressuposto a sinceridade das intenções e dos objetivos 

expressos pelos observatórios em suas páginas de internet. São demandas legítimas, de 

direitos garantidos por leis e tratados nacionais e internacionais, como o Plano Nacional de 

Direitos Humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

 Porém, de certa forma, muitos dos objetivos propostos pelos observatórios, juntamente 

à ideologia emancipadora a eles agregada, só poderiam ser alcançados através de uma total 

                                                           
79 Tradução nossa: incentivar a reflexão e participação do público, oferecer-lhes um espaço de expressão, assim 
como a promoção de produtos de qualidade nos diferentes meios de comunicação.  
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reestruturação de toda a sociedade. Nessa acepção, somente uma total “desprivatização” das 

concessões públicas e do Estado poderia alcançar a democratização da comunicação. As 

práticas de parceria e cooperação postas em prática por muitos observatórios seriam 

ineficientes. E é aqui que se coloca a problemática da autonomia financeira dos projetos, em 

relação ao mercado e ao Estado. Muitos projetos são financiados por agências do governo 

(Capes, CNPq) ou por fundações mantidas pelo empresariado (Fundação Abrinq, Fundação 

Ford, Fundação Kellog, etc). Esse tipo de parceria impediria as mudanças mais extremas e as 

ações voltadas para o longo prazo. Um exemplo de que tal crítica não é descabida, é a 

declaração do observatório De Olho Na Mídia: “De Olho Na Mídia é uma organização 

independente e apartidária, não se manifestando em nome de nenhum grupo, entidade ou 

pessoas a não ser aquelas que o mantêm”. 

 Os recursos destinados à manutenção é algo imprescindível para qualquer órgão, 

entidade ou movimento. Mas, tanto podem interferir na sobrevivência, quanto na autonomia e, 

conseqüentemente, nas ações dos grupos.   

 É preciso levar em consideração as sugestões a favor do estabelecimento de ações 

cada vez mais articuladas entre os diversos observatórios, a fim de concretizar, manter e 

ampliar as redes. Essas práticas podem ser desenvolvidas dentro de um plano de ações, 

fortalecendo a rede que tem se construído não apenas pelos observatórios, mas também por 

todos aqueles que almejam a uma comunicação com parâmetros humanísticos e democráticos. 

Em geral, os três caminhos - o da privatização (por parcerias com o empresariado), o da 

institucionalização (por parcerias com o Estado) e o da articulação (por meio da rede) – têm 

sido seguidos, muitas vezes de forma conjunta. Mas, no sentido político, é somente através do 

planejamento articulado que os diversos atores do campo da comunicação e também de outros 

campos, como o movimento das mulheres, dos negros, dos índios, em defesa dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, das pessoas especiais etc, poderão partir das análises e 

intervenções pontuais e limitadas para uma prática que congrega as diversas ações em um 

programa progressista e possivelmente emancipador.  

 Por isso, a reflexão sobre, a identificação e o fortalecimento de um conjunto de idéias 

e objetivos comuns se mostra tão importante. Segundo Stuart Hall: 

O intuito de uma prática política teoricamente informada deve certamente ser o de 
provocar ou construir a articulação entre as forças sociais e econômicas e aquelas 
formas de política e ideologia que possam levá-las, na prática, a intervir na história de 
forma progressista – uma articulação que deve ser construída pela prática, justamente 
porque não é garantida pela forma como essas forças se constituem a priori. (HALL, 
2003, p. 166). 
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Mesmo Marx e Engels (2006), que não admitiam a autonomia das motivações ou 

ideologias (as quais, segundo eles, estão sempre atreladas às “forças motrizes” econômicas da 

luta de classes) admitiam sua importância. De acordo com os autores, ao pesquisar as “forças 

motrizes” econômicas que estão por trás das “motivações dos homens atuantes 

historicamente”, ou seja, os líderes, “não se pode tratar das motivações em indivíduos”, mas 

daquelas que “colocam em movimento grandes massas” e também isso “não 

momentaneamente, mas em ação duradoura”. Ainda segundo Marx e Engels: 

Fundamentar as causas propulsoras que aqui se refletem nas cabeças das pessoas 
atuantes e dos seus condutores como motivações conscientes, este é o único caminho 
que pode conduzir-nos para o rastro das leis que dominam a história universal e a dos 
diferentes períodos e países. (MARX e ENGELS, 2006). 

 

 Apesar dessas formulações envolverem “questões epistemológicas – questões 

relacionadas com o nosso conhecimento do mundo” (EAGLETON, 1997), é importante 

empregá-las aqui. Pois, o que está sendo discutido, no final das contas, são as diferentes 

formas de se entender e/ou modificar a sociedade atual, a natureza humana e os possíveis 

mundos futuros.   

 A ideologia do movimento pela democratização da comunicação é fragmentada e 

desarticulada. Está, portanto, ainda longe de ser algo como a que se referiu Clifford Geertz 

(1989, p.107): “afirmações, teorias e objetivos integrados que constituem um programa 

político-social, muitas vezes com uma implicação de propaganda convencional”. Tanto as 

“afirmações, teorias e objetivos integrados”, quanto a “propaganda convencional” são pontos 

problemáticos em um possível movimento pela democratização da comunicação. 

Mas, a adoção de um conjunto de idéias que sirva como parâmetro para as ações 

continua sendo importante para qualquer grupo, inclusive para os observatórios de mídia. 

Uma maneira fácil de constatar essa importância é acessando sites de empresas, entidades, 

organizações governamentais ou não governamentais; na maioria deles, encontram-se 

referências aos objetivos, missão e/ou visão dessas instituições.  Isso ocorre porque a 

legitimidade das ações de qualquer grupo depende, em alto grau, de sua justificação no campo 

das idéias. E a própria existência da resistência depende desse norte orientador que acaba 

impulsionando a criação de novas iniciativas e dando forças para a continuidade dos 

veteranos. No caso dos observatórios de mídia, esse conjunto de idéias encontra-se sob a 

bandeira da comunicação democratizada. 

Com o estudo e análise dos objetivos e missões dos observatórios de mídia, chegou-se 

à conclusão de que os conceitos listados a cima já são compartilhados por diversos grupos do 
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mundo inteiro. Os próximos passos a serem tomados em direção a uma comunicação de usos 

e finalidades públicos é, então, a divulgação desses conceitos e o fortalecimento da unidade 

de propósitos. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS DA ANÁLISE 
 

Como foi demonstrado pela pesquisa, os observatórios não são estruturas bem 

definidas; ao contrário disso, são grupos amorfos e extremamente variados em sua estrutura, 

modo de funcionamento, composição e ações praticadas. Neste capítulo, serão expostos os 

resultados do levantamento que tomou como base alguns dos “elementos internos” citados por 

Maria da Glória Gohn (1997): demandas e reivindicações; repertórios de ações coletivas que 

geram; composição social; articulações; valores, crenças, ideologias e projeto.  

 Os valores, crenças, ideologias e projeto foram considerados em uma etapa separada 

do estudo, a qual deu origem ao capítulo anterior. As demandas e reivindicações foram 

consideradas, aqui, como o recorte temático assumido por cada observatório. As ações, não 

foram consideradas de forma coletiva, mas foi possível construir uma tipologia das principais 

práticas desenvolvidas pelos observatórios. As articulações foram consideradas em relação à 

participação ou não dos observatórios em redes. A composição social também está presente 

neste capítulo e foi denominada simplesmente de “composição”. Além dessas, as seguintes 

variáveis foram incluídas: país de origem/região geográfica, regime de governo; ano de 

criação. Portanto, foram analisadas as seguintes variáveis: país de origem/região geográfica, 

regime de governo, ano de fundação, recorte temático, ações, composição e participação em 

rede. 

 
 
Resultados 
 
 
Regiões Geográficas 
 

A fim de facilitar o manuseio dos dados, os observatórios foram divididos em regiões 

geográficas. Para ver a divisão em países, consultar Anexo I.  
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Em relação às regiões geográficas, os observatórios estão distribuídos da seguinte 

forma:  

 

 
 

África: seis observatórios em cinco países diferentes; 

Ásia: quatro observatórios em três países diferentes; 

América Central: dois observatórios em dois países; 

América do Sul: 30 observatórios em nove países; 

América do Norte: 22 observatórios em três países; 

Caribe: um observatório em um país; 

Europa Ocidental: 31 observatórios em nove países; 

Escandinávia: quatro observatórios em três países; 

Leste Europeu: dois observatórios em dois países; 

Oceania: um observatório em um país; 

Oriente Médio: um observatório em um país.  

 

 Ao todo, foram analisados 104 observatórios de mídia localizados em 39 países 

diferentes. A região com mais observatórios foi a Europa Ocidental, com 31. Porém, a região 

que atingiu o maior índice observatório/país foi a América do Norte, que apresentou uma 

média 7,33 observatórios por país. Índice bem acima da média da pesquisa que foi de 2,66 

observatórios por país. Isso aconteceu porque Estados Unidos e Canadá foram o segundo e o 
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quarto país, respectivamente, com maior quantidade de observatórios de mídia. Os Estados 

Unidos apresentaram 12 observatórios de mídia; o Canadá, seis. O país com mais 

observatórios foi o Brasil80 (com 14); em terceiro lugar, apareceu a Espanha (11 observatórios 

de mídia) e em quarto, empatado com o Canadá, está a Itália.     

 

 

Regime de Governo 

 

O Democracy Index 2010 da instituição inglesa Economist Intelligence Unit distribuiu 

os países nas seguintes categorias, com suas respectivas definições:  

• Democracia Plena81: São países onde não só liberdades políticas básicas e 

liberdades civis são respeitadas, como também tendem a ser marcados por uma 

cultura política que conduz ao florescimento da democracia. O funcionamento do 

governo é satisfatório. A mídia é independente e diversificada. Existe um sistema 

eficaz de freios e contrapesos. O poder judiciário é independente e as decisões 

judiciais são impostas. Existem apenas pequenos problemas no funcionamento da 

democracia. 

• Democracia Imperfeita: Esses países também têm eleições livres e justas e, 

mesmo se houver problemas (como infrações sobre a liberdade de imprensa), as 

liberdades civis básicas são respeitadas. No entanto, existem deficiências 

significativas em outros aspectos da democracia, incluindo problemas na 

governança, uma cultura política subdesenvolvida e baixos níveis de participação 

política. 

• Regimes Híbridos: As eleições têm irregularidades substanciais, as quais muitas 

vezes as impede de serem livres e justas. A pressão do governo em relação aos 

candidatos e aos partidos da oposição podem ser comuns. Deficiências graves são 

mais constantes do que em democracias imperfeitas - na cultura política, no 

funcionamento do governo e na participação política. A corrupção tende a ser 

generalizada e o Estado de Direito é fraco. A sociedade civil é fraca. Tipicamente 

há perseguição e pressão sobre jornalistas, e o judiciário não é independente. 
                                                           
80 É preciso ressaltar que o Brasil é o país onde foi realizada a pesquisa. Fatores como proximidade geográfica, 
facilidade de fontes bibliográficas e idioma podem ter tido influência no número de observatórios brasileiros 
encontrados na pesquisa. 
81 A autora da pesquisa considera que, atualmente, nenhuma democracia no mundo pode ser considerada plena. 
O termo utilizado na pesquisa é, portanto, uma tradução daquele empregado no relatório do Economist 
Intelligence Unit, que foi flawed democracies. 
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• Regimes Autoritários: Nestes estados o pluralismo político é ausente ou muito 

circunscrito. Muitos países nesta categoria são ditaduras antigas. Algumas 

instituições formais da democracia podem existir, mas estas têm pouca substância. 

Eleições, se ocorrerem, não são livres e justas. Nesses países, há desrespeito, 

abusos e violações em relação às liberdades civis. A mídia comumente é estatal ou 

controlada por grupos ligados ao regime no poder. Há repressão da crítica ao 

governo e censura generalizada. Não há judiciário independente. 

 

 Na pesquisa, foi constatado que dos 104 observatórios de mídia analisados, 97, ou 

93,27%, foram criados em países democráticos. Desses, 46, ou 44,23%, nasceram em 

democracias plenas e os outros 51, ou 49,04% dos observatórios analisados, estão em 

funcionamento em democracias consideradas imperfeitas pelo relatório do Economist 

Intelligence Unit. Apenas seis observatórios (5,77%) estão localizados em regimes híbridos. 

Já em relação ao regime autoritário, apenas o observatório do país de Zimbábue foi 

considerado.  

 

 

Ano de Fundação 

 

 Para trabalhar com o ano de criação dos observatórios, a pesquisa considerou a 

constatação de Suzana Herrera (2006) de que os observatórios de mídia surgiram em “flechas 

recientes” (Herrera, p. 16, 2006). A autora afirmou também que, os observatórios de mídia 

apareceram na “Latinoamérica a mediados de los 1990” (Herrera, p. 17, 2006). Contudo, no 

decorrer da pesquisa, foi verificado que observatórios de mídia foram criados em momentos 

diversos daquele indicado por Herrera. Desta forma, dividiu-se a criação de observatórios de 

mídia nos seguintes períodos:  

• Anterior a 1979. Contexto: início da reação à Nomic82; o caso Watergate, 

ocorrido na década de 1970, reativou o reconhecimento da importância do 

jornalismo, nos EUA; a ditadura na América Latina impulsiona lutas pela 

liberdade de expressão e direito à informação. 

• De 1980 a 1995. Contexto: reação à globalização, desregulamentação e 

privatização dos meios; na América Latina e na África pós-ditadura: busca pela 

                                                           
82 Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação. 
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efetivação da liberdade de expressão e direito à informação; influência do 

Relatório MacBride publicado pela Unesco em 1981. 

• A partir de 1995. Contexto: Difusão da internet e das facilidades das ferramentas 

digitais; pluralismo político, a cultura pós moderna e a evidência das minorias 

(sexo, idade, etnia, etc), questões da diversidade são valorizadas; mercantilização 

do jornalismo ao extremo; o despertar de alguns setores da academia; alguns 

movimentos sociais começaram a responder à privatização e à desregulamentação 

uma década depois, exigindo e propondo políticas públicas de comunicação; as 

discussões sobre o direito humano à comunicação, a ascensão das esquerdas na 

América Latina. 

 

 Não foi possível verificar o ano de criação de doze dos 104 observatórios estudados. 

Apenas cinco (4,81%) observatórios de mídia foram criados antes de 1979. No período 

compreendido entre 1980 e 1995, foram criados 23 observatórios de mídia, ou seja, 22,11% 

dos considerados na pesquisa. A maioria dos observatórios surgiu mesmo depois de 1996. 

Eles representam 61,54% dos observatórios, formando um total de 64 grupos.  

 

 

Práticas 

 

 As práticas dos observatórios foram divididas em dois grandes grupos em relação a 

sua incidência na sociedade e no campo da comunicação: ação e reflexão. Como ação foi 

considerada toda maneira de atuar incidente, de forma direta, em outros setores da sociedade 

buscando modificá-los. Já a reflexão foi considerada como o ato de refletir teoricamente sobre 

o que acontece na sociedade; são práticas realizadas sem a necessidade absoluta da 

participação de outros setores. São ações reflexivas no sentido de que seus efeitos podem 

recair apenas sobre os próprios observatórios. A ação e a reflexão foram subdivididas da 

seguinte maneira:  

1. ação: agência de notícias; capacitação; think a tank ativismo (passeatas, 

protestos, advocacy, lobbying);  assessoria / consultoria;  fiscalização – 

observação que busca a punição. 

2. reflexão: think a tank - propostas políticas públicas; espaço de discussão; 

laboratório de pesquisas; documentação.  
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 Além da observação da mídia, comum a todos os observatórios, a prática mais comum 

encontrada foi o espaço de discussão. A prática da discussão ocorre quando o observatório 

atua como um fórum, on-line ou presencial, levantando e debatendo questões sobre a mídia 

com pessoas interessadas. Essa prática está presente em 82 observatórios, ou seja, 78,85%. 

Em segundo lugar, vem a prática de laboratório de pesquisa; presente em 65 (62,5%) dos 

grupos analisados. Esta prática é muito comum, principalmente, entre os observatórios 

acadêmicos.  

 Ao todo, 52 (50%) observatórios de mídia estão envolvidos na promoção de práticas 

de capacitação. A capacitação, por sua vez, é desenvolvida tanto entre o público, como 

também junto aos profissionais da comunicação. 15 (14,42%) observatórios de mídia atuam 

também como agência de notícias; produzindo e distribuindo notícias sobre seus respectivos 

recortes temáticos. A Assessoria / consultoria é desempenhada por 13 (12,5%) observatórios e 

ela ocorre através da contratação do mesmo por ONGs, empresas privadas ou Estado. 

Geralmente, são pesquisas encomendadas e foi constatado que todos os observatórios que 

atuam como consultores também atuam como laboratórios de pesquisas. No presente trabalho, 

o Canadá foi o país que apresentou um maior número de observatórios consultores. Ao todo, 

foram três, de seis analisados.  

 Observatórios Fiscal são todos aqueles que, além de monitorar a mídia, buscam a 

punição dos responsáveis pelas violações deflagradas. Essa punição pode se dar tanto por 

meios jurídicos, como também através da pressão sobre anunciantes. Na presente pesquisa, 

foram encontrados apenas 19 (18,27%) observatórios que praticam a fiscalização.  

 Os observatórios think tank podem ser de ação ou de reflexão. Os primeiros podem ser 

caracterizados pelo ativismo que é exercido através de passeatas, protestos, do advocacy e do 

lobbying. Já o segundo, reflete sobre as políticas públicas podendo também fazer sugestões 

quando solicitados. Foram analisados 18 (17,31%) observatórios think tank (ativismo) e 30 

(28,87%) observatórios think tank (políticas públicas). Seis observatórios (5,77%) agem como 

centro de documentação reunindo legislação da área, estudos, análises e notícias sobre a mídia 

e seus respectivos recortes temáticos. 

 Na maioria dos casos, essas diversas formas dos observatórios agirem não são 

excludentes; elas se acumulam. Em um mesmo grupo, várias práticas diferentes podem vir a 

ser desenvolvidas. Apenas 12 observatórios de mídia parecem desempenhar uma única 

prática; sendo oito como espaço de discussão, três como laboratório de pesquisa e um como 

fiscal.   
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Participação em redes: 

 

No site de 22 (21,15%) observatórios analisados existiam referências a sua 

participação em redes de observatórios e/ou outros grupos da área da comunicação. As redes 

detectadas foram:  International Freedom of Expression eXchange (IFEX); Renoi; ANDI 

Brasil; Rede ANDI America Latina; Observatorios en Red; Media Channel; Red de Alerta y 

Proteción a Periodistas – RAP; Alianza Regional para la Libertad de la Expresión e 

Información; Global Forum for Media Development; Red Latinoamericana de Observatorio 

de Medios;  Coalición por una Comunicación Democrática; Media Watch Global (MWG); 

MISA; OpenMedia; Red de Observatorios de Medios y Defensores de las Audiencias de 

Nuestra América; NORDICOM; Coalición por una Comunicación Democrática e Red de 

Observatorios de Medios y Defensores de Audiencias de Nuestra América – Rodana. 

 

 

Composição 

 

 A análise desse campo foi embasada na constatação de Suzana Herrera (2006) de que 

os observatórios de mídia advêm da academia, dos movimentos sociais e do meio 

profissional. Porém, no decorrer da pesquisa foi necessário acrescentar outras variáveis em 

relação à composição dos observatórios de mídia. Desta forma, foi constatado que os 

observatórios são compostos por: 

1. Acadêmicos (inclui estudantes e professores). Estão presentes em 56 (53,85%) 

observatórios de mídia. 

2. Jornalistas. Estão presentes em 21 (20,19%) observatórios de mídia. 

3. Profissionais da comunicação (além dos jornalistas, abrange outras funções 

como roteiristas, produtores, editores, radialistas, fotógrafos, etc). Estão 

presentes em 24 (23,08%) observatórios de mídia. 

4. Profissionais diversos (profissionais de outras áreas como, por exemplo, 

advogados, psicólogos, médicos, sociólogos, etc). Estão presentes em 13 

(12,5%) observatórios de mídia. 

5. Público (observatório aberto à participação de qualquer pessoa interessada no 

tema). Está presente em 20 (19,23%) observatórios de mídia. 

6. Representantes do público (subentende-se um processo de seleção, seja por 
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parte do público, seja por parte do observatório, para participação apenas de 

pessoas escolhidas dentre o público). Estão presentes em 01 (0,96%) 

observatório de mídia. 

7. Movimentos Sociais (é a parte da sociedade civil organizada envolvida em 

questões da mídia). Estão presentes em 46 (42,31%) observatórios de mídia.  

 

 

Recorte Temático 

 

 Na pesquisa, foram catalogadas 27 temáticas diferentes adotadas pelos observatórios 

de mídia. Elas também não são excludentes e estão dispostas da seguinte forma:  

• Qualidade das Produções (qualidade técnica e qualidade do conteúdo): 

defendida por 30 (28,85%) observatórios. 

• Objetividade / Credibilidade no Jornalismo: 24 (23,1%) observatórios. 

• Mídia e democracia (democratização dos meios e papel da mídia na 

democracia): 18 (17,31%) observatórios. 

• Liberdade de Expressão (público): 15 (14,42%) observatórios. 

• Liberdade de Imprensa (jornalistas e meios): 08 (7,69%) observatórios. 

• Processo Comunicacional (usos, efeitos e consumo): 05 (4,81%) observatórios. 

• Mídia e política (representação midiática de eleições, políticos e partidos): 11 

(10,58%) observatórios. 

• Cumprimento Legislação (por parte dos meios): 07 (6,73%) observatórios. 

• Etnia (questões de raça, migração, xenofobia, etc): 04 (3,85%) observatórios. 

• Gênero: 06 (5,77%) observatórios. 

• Direitos dos trabalhadores: 1 (0,96%) observatório. 

• Direitos da criança e dos adolescentes: 06 (5,77%) observatórios. 

• Questão palestina-israelense: 05 (4,81%) observatórios. 

• Diversidade (representação midiática de minorias e respeito das diferenças): 08 

(7,69%) observatórios. 

• Direitos Humanos: 03 (2,88%) observatórios. 

• Políticas Públicas de Comunicação: 14 (13,46%) observatórios. 

• Concentração da mídia (sistemas de comunicação e relações de poder): 06 

(5,77%) observatórios. 
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• Direito à Informação (público): 06 (5,77%) observatórios. 

• Influência esquerdista (manipulação de viés esquerdista): 02 (1,92%) 

observatórios. 

• Direito à Comunicação (público): 04 (3,85%) observatórios. 

• Novas tecnologias (distribuição/inclusão e uso): 04 (3,85%) observatórios. 

• Produção Nacional ou regional: 01 (0,96%) observatório. 

• Religião (em geral): 01 (0,96%) observatório. 

• Interesse Público (meios de comunicação públicos e jornalismo com função 

social; função fiscalizadora da mídia): 06 (5,77%) observatórios. 

• Negócios da Mídia: 04 (3,85%) observatórios. 

• Ciberjornalismo: 01 (0,96%) observatório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A relação que os observatórios de mídia mantêm com o conceito e a instituição da 

democracia pode ser analisada sob diferentes enfoques. Um deles diz respeito ao próprio 

surgimento dos observatórios de mídia que é decorrente de regimes democráticos. Essa 

afirmação foi alcançada depois da realização de estudo com 104 observatórios de mídia, 

localizados em 39 países diferentes. Após a análise, constatou-se que 93,27% dos 

observatórios considerados foram estruturados e desenvolvidos em regimes democráticos – 

mesmo que o grau e a qualidade da democracia sejam variáveis. Alguns fatores podem ser 

apontados como causa dessa ligação.  

Em primeiro lugar, há características dos observatórios que são quase impossíveis de 

ocorrer em regimes não democráticos: são as liberdades de pensamento, de associação, de 

expressão e de informação. Em segundo lugar, a reflexão sobre e a divulgação da 

preponderância da comunicação na esfera pública só são realmente realizadas em regimes 

mais abertos; já que, em regimes autoritários, o controle da comunicação por parte do governo 

é inseparável da manutenção desses regimes. E, se nas democracias já é difícil estabelecer o 

direito humano à comunicação e à informação como algo importante e de certa prioridade, 

nos regimes fechados, o assunto é tabu e a própria importância da comunicação acaba não 

sendo ressaltada. Por outro lado, nos regimes autoritários, a comunicação como propaganda é 

essencial para o arregimento de adeptos e é controlada de perto pelos governos. Segundo 

Walter Lippmann (2008, p. 51), “sem alguma forma de censura, a propaganda no sentido 

estrito da palavra é impossível. Para a propaganda conduzir, deve haver alguma barreira entre 

o público e o evento”. Nas democracias, essa intervenção é menor, as fontes são mais 

variáveis, o número de argumentos contra e a favor de alguma questão é ampliado e as novas 

ferramentas tecnológicas permitem maior fiscalização do poder.  

Em terceiro lugar, algumas práticas e a crítica inerente à maioria dos observatórios 

também só são possíveis em regimes democráticos.  
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Outra maneira de se tratar a afinidade existente entre observatórios de mídia e a 

democracia é pensando-se na dependência desta em relação à comunicação livre. Arend 

Lijphart (2003, p. 69), citando Robert Dahl83, expõe oito critérios para se definir e avaliar uma 

democracia. Destes critérios, dois remetem diretamente à comunicação; são eles: “a liberdade 

de expressão” e “as fontes alternativas de informação”. Além disso, em todos os outros 

critérios está implícita a presença do direito à comunicação como direito meio de garantia e 

efetivação dos outros direitos. Isso ocorre, principalmente, nos itens “eleições livres e 

honestas” e “instituições capazes de fazer com que as medidas do governo dependam do voto 

e de outras manifestações da vontade popular” – sendo que essas manifestações muitas vezes 

são realizadas e percebidas através dos meios de comunicação de massa ou alternativos.  

O cientista político, Macpherson, também enfatizou o papel da comunicação como 

direito meio. Segundo ele, 

Há um grau suficiente de liberdades civis (liberdade de fala, de imprensa, de 
associação, e garantia quanto à detenção ou prisão arbitrárias) de modo a tornar 
eficaz o direito de escolha” (MACPHERSON, 1978, p.14).  

  

Mas, se por um lado, a comunicação livre permite a construção de um ambiente mais 

diversificado e transparente; por outro, o sucesso de candidaturas e de governos são cada vez 

mais condicionados às estratégias de comunicação. Assim, as democracias de hoje, com 

ampla extensão geográfica, grande contingente populacional e alto grau de complexidade, 

tornaram-se dependentes dos meios de comunicação de massa.  

As representações veiculadas pela mídia definem eleições, governos e políticas. 

“Trata-se do poder da mídia de criar e sustentar significados; de persuadir, endossar, reforçar. 

O poder de minar e reassegurar” (SILVERSTONE, 2005, p. 263). A comunicação está tão 

ligada à democracia que existe uma corrente na Teoria da Democracia - a deliberativa - que 

defende a efetivação e o aprofundamento dos regimes democráticos através do processo 

deliberativo, que, por sua vez, seria possibilitado através da ação comunicativa.  

 Por outro lado, de acordo com o Observatório de Imprensa, uma reunião da Sociedade 

Interamericana de Imprensa, realizada em San Diego, na Califórnia, terminou com uma triste 

conclusão: a liberdade de expressão está em risco em toda a América Latina. Segundo o 

relatório do encontro, que ocorreu de 6 a 9 de abril de 2011, jornalistas continuam a ser 

mortos, seqüestrados, ameaçados e levados à justiça por conta de seu trabalho. Em muitos 

                                                           
83 DAHL, Robert. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971. 
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países há ainda o agravante da impunidade diante de crimes contra a imprensa. Segundo o 

relatório84,  

O triste registro de jornalistas sendo mortos continuou a crescer durante os últimos 
seis meses na América Latina, onde o estado da liberdade de expressão deteriorou 
enormemente em quase todos os países, particularmente na Argentina e no 
Equador. 
 

 No relatório do Economist Intelligence Unit utilizado na produção da pesquisa, a 

liberdade da mídia aparece como uma variável utilizada na avaliação do “nível” das 

democracias praticas em cada país. Na página 10 do relatório, é feita uma grande referência 

em relação ao declínio da liberdade da mídia ocorrido em 3685 países. De acordo com o 

Economist Intelligence Unit (2010, p.10), 

The reasons for this decline are complex and varied. Underlying negative trends 
appear to have been exacerbated by the post-2008 economic crisis86.  

 

 O relatório cita as cinco razões principais para a crise no campo da comunicação: 

1. Muitos governos têm se sentido cada vez mais vulneráveis e ameaçados e 

reagiram, intensificando seus esforços para controlar a mídia e impedir a liberdade 

de expressão. 

2. O aumento do desemprego e a insegurança no emprego têm fomentado um clima 

de medo e auto-censura entre os jornalistas em muitos países. 

3. A concentração da propriedade dos meios tendeu a aumentar, o que tem tido um 

impacto negativo sobre a diversidade de pontos de vista e a liberdade de 

expressão. 

4. As nações avançadas tornaram-se mais introspectivas e, portanto, menos 

interessadas e capazes de monitorar e pressionar governos de países emergentes 

para garantir a liberdade de imprensa. 

5. Em regimes autoritários - os quais muitas vezes têm se tornado mais fortes e 

confiantes -  controle estatal e repressão das mídias independentes são fato e têm 

sido postos em prática sempre que alguma coisa dá errado para os governos, com 

crescentes ataques contra jornalistas independentes. 
                                                           
84 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=638MON003   
85 Três países na Europa Ocidental (França, Itália, Turquia), oito na Europa de Leste (Albânia, Azerbaijão, 
Hungria, Macedónia, Montenegro, Romênia, Rússia e Sérvia), nove na América (Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Equador, Guiana, México, Honduras, Nicarágua e Peru), quatro no Oriente Médio e Norte da África (Irã, Egito, 
Territórios Palestinos e Arábia Saudita), quatro da Ásia e Australásia (Fiji, Malásia, Sri Lanka e Tailândia), e 
oito na África Subsaariana (Angola, Burundi, Camarões, Congo Brazzaville, República Democrática do Congo, 
Guiné Equatorial, Madagascar e no Ruanda). 
86 Tradução nossa: As razões para este declínio são complexas e variadas. Subjacentes tendências negativas 
parecem ter sido exacerbadas pela crise econômica pós-2008.  
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 Essa depreciação mundial da comunicação social demonstra o descaso - intencional ou 

não - dos governos com a área. No presente trabalho, os observatórios de mídia foram 

estudados dentro da Teoria da Economia Política da Comunicação, como práticas de 

resistência. Muitos deles nasceram como resposta a políticas públicas deficientes ou à falta 

delas na área da comunicação. Porém, de acordo com Hansen et al. (1998, p. 68), “Sometimes 

policies are not visible or set down. Inaction is a policy; an absence of policy is therefore a 

positive decision in favour of non-intervention in media industries”87. 

 A partir dessas constatações, é possível vislumbrar a importância das iniciativas 

sociais que defendem o controle da mídia por parte do público. Para que o povo seja soberano 

é imprescindível que ele participe. Contudo, hoje, a participação é um dos pontos mais 

problemáticos da democracia. As grandes dimensões territoriais dos países, a diversidade e a 

quantidade da população, além dos assuntos transnacionais, dificultam essa participação. 

Porém, esses mesmos fatores, acabam colocando os meios de comunicação de massa como 

protagonistas no centro da questão. E não apenas como canal de informação, mas também 

como meio de propagar as idéias e as vontades do povo.  

 Mas, tanto em relação a uma finalidade, quanto à outra, os meios de comunicação 

precisam ser democratizados. Primeiramente, melhorando a qualidade da informação e do 

entretenimento veiculados (tomando a educação e o desenvolvimento humano como 

parâmetros). Segundo, abrangendo uma maior quantidade de fontes e abrindo espaços para 

veiculação das diversas identidades e pontos de vista presentes na sociedade. E essa é uma 

questão cultural e educativa. Pois, educando para a diversidade - cuja base comum é a 

humanidade - é possível atingir a compreensão do e o respeito ao outro.  

 Essa diversidade que precisa ser aceita e respeitada desemboca em outra grande 

questão da ciência política: a representação. Em uma sociedade na qual a importância e a 

repercussão da ação política dependem muitas vezes da capacidade de voltar para si os 

holofotes da mídia, a representação política passa a depender da representação midiática. Para 

um grupo de pessoas “existir”, ser considerado importante e ser politicamente representado, 

ele precisa ser notado, visto e ouvido. E os meios de comunicação de massa são 

imprescindíveis para isso.  

                                                           
87 Tradução nossa: Às vezes, as políticas não são visíveis ou estabelecidas. Inação é uma política; uma ausência 
de política é, portanto, uma decisão positiva em favor da não-intervenção nas indústrias da comunicação.  
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Se a representação política em uma sociedade pluralista se mostra problemática devido 

à quantidade de grupos e subculturas existentes, esse problema é agravado pela desigualdade 

da representação midiática. Essa desigualdade se dá de forma quantitativa, mas também, 

qualitativa, uma vez que muitas representações de minorias e grupos marginalizados são 

voluntariamente distorcidas pelos meios de comunicação de massa. No Brasil, é o que ocorre, 

não raro, com os índios, os negros, os sem-terra.  

As condições democráticas de governo também deveriam garantir maior acesso da 

população aos meios de comunicação contribuindo para o seu desenvolvimento. Mais isso 

não ocorre, pois, dentre outros motivos, as democracias atuais não abrangem os meios de 

informação e comunicação.  

Segundo Robert Dahl (1989, p. 75), 

Certamente em todos os grandes grupos sobre os quais dispomos de dados, o 
controle sobre as comunicações é tão desigualmente distribuído que alguns 
indivíduos exercem muito mais influência sobre a designação de alternativas 
programadas para a votação do que outros.  

 

Walter Lippmann foi um visionário vislumbrando, já em 1922, algumas conseqüências 

da desigualdade no exercício do direito à comunicação. Sobre a real condição da comunicação 

na democracia, ele declara que 

os líderes estabelecidos de qualquer organização têm grandes vantagens naturais. 
Acredita-se que possuam melhores fontes de informação. Os livros e os documentos 
estão em seus escritórios. (...) Persuasão tornou-se um órgão regular do governo 
popular. (...) O conhecimento de como criar consenso alterará todo cálculo político e 
modificará toda premissa política. (...) Não é mais possível acreditar no dogma 
original da democracia, de que o conhecimento necessário para a administração dos 
assuntos humanos surge espontaneamente do coração humano (LIPPMANN, 2008, 
p. 218 - 219). 

 

Os observatórios de mídia e as iniciativas que buscam uma comunicação 

democratizada tentam modificar essa situação. Mas, como pensar em práticas eficientes, 

comprometidas com a realidade, sem cair no idealismo, e, ao mesmo tempo, não perdendo de 

vista a utopia que serve de estímulo para a própria existência? Os observatórios de mídia 

parecem resolver esse problema através da diversificação das práticas, as quais se constituem 

de curto prazo (fiscalização, cobrança da legalidade nas produções da mídia, exigência de 

retaliação), médio prazo (participação na formulação das políticas públicas) e longo prazo 

(educação, pedagogia crítica da mídia).  

Eles proporcionam um canal de participação imediato nas questões que envolvem os 

meios de comunicação, mas também oferecem um meio de participação política - ainda que 
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mediada por assembléias, delegados e conferências - na formulação das políticas públicas na 

área de comunicação. Além disso, educam não só para a participação política, mas também, 

para o desenvolvimento do pensamento crítico libertador, o qual estimula e fomenta as 

mudanças que a sociedade precisa. Essa é a etapa utópica na prática dos observatórios, mas 

nem por isso a menos importante. É que sem esse foco na mudança distante - mas nem por 

isso impossível - todas as outras etapas “mais concretizáveis” tornam-se sem sentido.  

 Para tornar essa participação mais eficaz, os próximos passos dos observatórios devem 

ser tomados em direção à divulgação da comunicação como direito, ao fortalecimento da 

unidade de propósitos e ao conseqüente desenvolvimento de ações coletivas.  

Já para a presente pesquisa – que faz parte de um projeto de longo prazo, agora na 

metade do caminho – fica a tarefa de verificar como (e se) os conceitos de “democratização 

da comunicação” e “comunicação como direito humano” têm facilitado a articulação entre os 

grupos; além da verificação e análise dos “elementos externos” (GOHN, 1997) que compõem 

os observatórios de mídia: o contexto do cenário sóciopolítico e cultural; os opositores; as 

articulações e as redes externas em relação aos militantes e às lideranças; relações do 

movimento com outros movimentos e lutas sociais; relações com os órgãos estatais e demais 

agências da sociedade política; relações com a mídia em geral. 

 

A existência e a ação dos observatórios na democracia 

 

Após identificar as características dos diversos tipos de observatórios em vários 

países, é possível pensar nas possibilidades por eles criadas através de suas práticas. Essas 

possibilidades são criadas através de três caminhos básicos que podem ser desenvolvidos 

simultaneamente: a ação, a reflexão e a informação. O primeiro subdivide-se em fiscalização 

(investigação com finalidade de produzir provas visando à punição), intervenção (com 

finalidades de capacitação e educação) e mobilização (voltada para o ativismo na área das 

comunicações). A reflexão, por sua vez, pode ser pensada como análise (análises científicas 

com finalidade de produzir material especializado com pretensões de objetividade), discussão 

(traz os temas de forma assistemática; trabalha introduzindo pessoas na temática da 

comunicação social) e propostas políticas (grupos com finalidade de proposição a respeito das 

políticas de comunicações e sobre as condições atuais dos conteúdos, de sua produção, 

veiculação e distribuição). Já a informação é, geralmente, resultado das práticas de ação e 

reflexão. Aqui, há uma mudança na direção do fluxo informativo. A prática de informar 

corresponde ao canal de comunicação do observatório com a sociedade (compreende a 
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produção e publicação de conteúdo especializado, a organização de congressos e seminários, 

etc). Essa prática de informar é comum a todos os observatórios, já que a própria página da 

internet serve como veículo informativo.  

Cada uma dessas categorias cria um raio específico de possibilidades de 

democratização a serem concretizadas. Elas são tanto preparatórias, com finalidades de 

capacitar e educar; como, também, são mecanismos de participação em questões da mídia no 

Estado, o que muitas vezes é o objetivo da mobilização.  

Todas as práticas desembocam na informação, na produção de material especializado 

sobre a estrutura, o conteúdo ou o funcionamento dos meios de comunicação. Dessa maneira, 

considerando-se que a produção de conhecimento descentralizado sobre a mídia é por si só 

uma forma de possibilitar a democratização da informação, é possível pensar os observatórios 

como agentes da e para a democracia. Mas, que tipo de democracia os observatórios 

almejam? E em que tipo de democracia os observatórios estão realmente avançando?   

A consideração do tipo de democracia na qual os observatórios estão sendo 

desenvolvidos é muito importante para se avaliar suas práticas. Muitas vezes essa reflexão é 

suprimida e a democracia acaba sendo assumida irrefletidamente como um lema em nome do 

qual são mobilizados os mais diversos enunciados de forma arbitrária, segundo a 

conveniência de cada um. A partir dessa elasticidade do conceito, ocorrem distorções de 

várias características que acompanham o sentido normativo do termo. É quando, por exemplo, 

a liberdade de expressão vira liberdade de expressão comercial e a cidadania é corporificada 

predominantemente no direito do consumidor, como ocorre nas sociedades modernas.   

Macpherson assinala que o problema central com o conceito de democracia está no 

fato dela ter como requisito uma sociedade de classe única. Nos dias de hoje - ainda segundo 

o autor - “o pressuposto do mercado sobre a natureza do homem e da sociedade penetraram a 

teoria da democracia” (MACPHERSON, 1978, p. 27). E as leis do mercado, por sua vez, 

implicam em uma sociedade desigual: dividida em classes produtoras e assalariadas. 

Por outro lado, a participação política passou a restringir-se, grosso modo, ao voto 

secreto, o qual é objeto de disputa entre políticos profissionais. Por isso, novos canais de 

participação são necessários e, por sua vez, as articulações são importantes para manter e 

fortalecer esses novos canais.  

O problema da participação política está intrinsecamente ligado à representação. É 

uma premissa da ciência política que, em países de grandes dimensões e grande contingente 

populacional a representação política se torna algo indispensável. Tanto na Grécia Antiga, 
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quanto na democracia pensada por Rousseau (1991), a democracia direta dependia de 

dimensões pequenas e população reduzida.  

A representação é uma instituição da aristocracia (aristol = melhor; cracia = governo) 

que surgiu na Idade Média, no conselho dos lordes. Seria a escolha dos melhores para 

governar. Dessa forma, existe um embate entre a democracia direta, considerada pelos 

participacionistas como a verdadeira democracia, e a democracia exercida nos dias de hoje, 

através da representação. 

De uma forma ou de outra, sob as considerações dos mais variados teóricos e 

cientistas políticos, o papel da comunicação e, especificamente, da informação é 

imprescindível para a existência da democracia. É através da comunicação que a população 

pode se manter informada das questões públicas e é também através da comunicação que ela 

pressiona os governos por melhorias.  

Hoje, a questão de garantir os direitos políticos em relação ao Estado vai além da 

exigência de ampliação da franquia ou de processo eleitoral transparente. Nas sociedades 

complexas, a representação política tornou-se o mecanismo de governo mais comum e é 

acompanhada pela representação midiática. Seguindo a tendência da sociedade em geral, a 

política se tornou mais complexa e a cidadania passou a depender da defesa de direitos 

coletivos - e não apenas individuais - frente ao mercado dominado por grandes 

conglomerados. É que os interesses de grandes grupos econômicos se infiltraram no Estado 

acabando por influenciar e até definir as políticas; seja através de ações mais 

institucionalizadas (como a força da influência do investimento industrial e financeiro 

externo), informais (como uma parte do lobby e a troca de favores), ou através de ações 

ilegais (como o pagamento de propina e a corrupção).  

David Held chama atenção para o fato de que a política democrática ocidental depende 

de recursos acumulados privadamente. Ele afirma que,  

A democracia está incrustada em um sistema sócio-econômico que sistematicamente 
garante uma ‘posição privilegiada’ aos interesses comerciais. (...) Os grupos de 
interesse não podem ser tratados como necessariamente iguais e o Estado não pode 
ser considerado como um árbitro neutro de todos os interesses: as corporações 
possuem influência desproporcionada sobre o Estado e, portanto, sobre a natureza 
dos resultados democráticos (HELD, 1987, p. 185). 

 

Esse problema atinge também a comunicação. A força dos conglomerados 

internacionais de infoentretenimento é desproporcional à força dos grupos que lutam pela 

democratização da comunicação. Sem falar dos grupos de mídia nacional como Globo, Folha 

de S. Paulo e Abril; e dos regionais: RBS, Grupo JC, Sistema Verdes Mares etc. Além disso, 
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as ações desses grupos são dificultadas ainda mais pela presença de políticos nos meios de 

comunicação.  

Portanto, a busca, hoje, é por direitos e interesses sociais frente às determinações 

econômicas do mercado que se impõem como prioritárias e não mais - ou talvez, não apenas - 

por direitos políticos frente a um estado opressor. Diante dessa conjuntura, torna-se 

imprescindível o aumento da participação, já que a representação política tem falhado na 

defesa dos interesses sociais. 

A crise da representação foi intensificada com o processo de globalização, quando o 

setor industrial e o financeiro-especulativo, ou seja, o poder econômico, minou o poder 

político, principalmente o poder político local.  A crise da representação, por sua vez, colocou 

a questão da participação política no centro das atenções. O parlamento deveria ser o lugar 

dos representantes responsáveis pela fiscalização da efetivação dos direitos da população. 

Contudo, essa estrutura foi subvertida e a corrupção e outros problemas instalaram-se, 

soterrando as finalidades ideais iniciais. E assim a crise da representação vem sendo 

intensificada. Na medida em que isso ocorre, são criadas outras instituições de representação 

e controle advindas principalmente da sociedade civil organizada88. Essas instituições 

trabalham através da mobilização política e da educação voltada para a emancipação e para o 

empoderamento possibilitado através da criação de canais de participação nas questões do 

Estado. Esses canais incrementam sua importância na medida em que agregam mais 

participantes. Ou seja, além dos recursos econômicos organizacionais, o peso político de cada 

grupo depende da elevação da representatividade que é conseguida através do aumentando da 

base social. A representação, aqui, não diz respeito a pessoas e nem a grupos, mas a causas 

coletivas. Geralmente, essas entidades compartilham as mesmas temáticas do Ministério 

Público. Ou seja, o que existe é a representação do interesse público. Mas não o interesse 

público schumpeteriano, que é manufaturado e manipulado por lideranças.  

Schumpeter acreditava que grupos de políticos profissionais, expoentes de interesses 

econômicos, podiam  

modelar e, dentro de limites muito largos, até mesmo criar a vontade do povo. 
Amiúde, esse produto é o que realmente corresponde a volunté gênêrale da doutrina 
clássica. E, na medida que assim é, a vontade do povo é o resultado e não a causa 
primeira do processo político. As maneiras em que os fatos e a vontade popular 
sobre qualquer assunto são manipuladas correspondem exatamente aos métodos da 
publicidade. Descobrimos as mesmas tentativas de entrar em contato com o 
subconsciente. Encontramos as mesmas técnicas de criar associações favoráveis e 

                                                           
88 No caso dos observatórios de mídia, verificou-se que 62,5% deles contam com movimentos sociais ou o 
público em sua composição. 
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desfavoráveis, que são mais eficientes quanto menos racionais (SCHUMPETER, 
1961, p. 320). 

 

Nessa passagem, pode-se perceber, novamente, a incoerência entre o conceito clássico 

de democracia e uma comunicação controlada por interesses econômicos e políticos privados. 

Mesmo entendendo-se a democracia como um sistema para o povo e não do povo - como o 

queria Lippmann - continua existindo a necessidade de se respeitar os direitos 

democraticamente estabelecidos; e o direito à comunicação é um deles. Dessa forma, é 

necessário, ainda, refletir sobre o que realmente é e como pode ser efetivado o direito humano 

à comunicação; dando atenção ao profundo entrelaçamento entre a mídia e a formação do 

senso comum.   

Tomando-se, porém, a vontade geral e o interesse público sob a ótica rousseauniana, 

como algo a mais do que o produto de algumas vontades privadas ou a soma dos interesses 

individuais, é possível pensá-la como tudo o que pode desenvolver o ser humano no sentido 

da autonomia, da emancipação e da humanidade89.  

Pensado dessa forma, o interesse público só deixou de ser a causa do processo político 

para os profissionais da política. Enquanto isso, o restante da população entende-o como 

causa e quer vê-lo concretizado em resultados. E é nesse cenário que os observatórios de 

mídia desenvolveram um importante papel.  

A criação de observatórios em vários países do mundo tem refletido a vontade de 

melhorar a democracia através da efetivação da comunicação como direito. Os observatórios 

de mídia são instrumentos para uma maior democratização da comunicação e da sociedade e 

caminham na direção do interesse público. Ao mesmo tempo em que o defende, tenta 

identificá-lo através de pesquisas junto aos espectadores, ouvintes, e leitores. Nas 

democracias recentes, eles se fortalecem como criadores de canais de participação para 

definição de questões relacionadas à mídia e às políticas públicas do setor. Já nas democracias 

mais tradicionais e avançadas, eles comumente são caracterizados como instrumentos de 

fiscalização, mas que possibilitam a participação nas questões da mídia, além de produzir 

material especializado que serve como base para defesa das demandas sociais.  

 Porém, é preciso problematizar essa participação e pensar nos tipos, meios e 

impedimentos. Existem, por exemplo, espaços participativos criados institucionalmente por 

governos e que são utilizados como forma de distrair a ação de grupos de resistência. Alguns 

observatórios compartilham desses espaços. Como avaliar, por exemplo, o caso do 

                                                           
89 Humanidade, aqui, como antônimo de animalidade, bestialidade. 
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observatório Corporación Medios para la Paz da Colômbia, o qual faz parte do Comitê de 

Proteção aos Jornalistas do Ministério do Interior? Maria da Glória Gohn analisa esse 

fenômeno. Conforme a autora, 

A partir de 1982, com as mudanças no cenário político os movimentos foram 
convidados a participar de mesas, câmaras e conselhos de negociações. Num 
primeiro momento, autonomia redefiniu-se em termos de autodeterminação” 
(GOHN, 1997, p. 287).  

 

A questão sobre o tipo de democracia que está sendo construída converge diretamente 

para o questionamento do tipo de participação possível de ser realmente praticada. É 

necessário, inclusive, pensar na função da participação e do indivíduo participante: 

legitimação das decisões, interação com outros participantes, educação, desenvolvimento da 

auto-estima, desenvolvimento da possibilidade de novas participações, etc. Pois, a 

participação também é um meio de legitimar a representação e, conseqüentemente, os atos 

políticos. Por isso, muitas vezes o seu formato institucionalizado é estimulado pelos governos.  

 Por outro lado, a inserção de grupos reformistas no âmbito do Estado, para tratar de 

questões de seus interesses, corresponde a uma importante etapa no planejamento dos grupos 

que defendem a democratização da comunicação. Ela não pode ser descartada por ser 

imprescindível para que esses grupos possam assumir uma parte nas tomadas de decisões. 

Contudo, é fundamental também dimensioná-la da maneira correta, vislumbrando caminhos 

alternativos que possibilitem a formulação e a implementação de avanços mais ousados, como 

querem os observatórios de mídia que agem na área da concentração da mídia. No Brasil, isso 

corresponde, em curto prazo, à criação e fortalecimento de meios de comunicação 

comunitários e, em médio prazo, a uma televisão pública de qualidade e realmente controlada 

pela sociedade.  

É preciso ficar claro que o accountability horizontal, desenvolvido nas agências 

reguladoras e nos mecanismos institucionalizados, é tão importante quanto o accountability 

vertical, constituído pelo controle social da mídia. Nas condições atuais, não é possível que a 

sociedade controle a mídia sem audiências públicas para definir as concessões; e também não 

é possível medir forças com as grandes corporações sem um órgão regulador autônomo e sem 

a regulação da propriedade privada.  

 Portanto, o que se quer alcançar é uma democracia mais participativa, seja no âmbito 

das empresas de comunicação, seja no âmbito estatal da formulação de políticas. A 

participação, a ampliação da esfera pública deve soterrar os limites impostos à sociedade 

civil. Dessa forma, tanto o Estado, quanto o mercado tornar-se-iam acessíveis às demandas da 
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sociedade. E os observatórios preconizam isso agindo como meios de participação no Estado 

e de controle social das empresas de comunicação. 
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• Observatori sobre la cobertura informativa de conflictes (OCC) 

(http://www.observatoricoberturadeconflictes.org/) 
• Portal de la Comunicación do Instituto de la Comunicación de la UAB 

(http://www.portalcomunicacion.com/esp/home.asp) 
• Migracom (http://www.migracom.com/) 
• Observatorio de la Producción Audiovisual - OPA (http://www.upf.edu/depeca/opa/) 
• Observatorio de los Contenidos Audiovisuales - OCA (http://campus.usal.es/~oca/) 
• Observatorio Galego de Medios - OM (http://observatoriodosmedios.org/) 
• Observatorio Iberoamericano de la liberdad de prensa (http://www.infoamerica.org/) 
• Observaotire des Médies – ACRIMED (http://www.acrimed.org/) 
• Observatoire Français des Médias (http://www.observatoire-medias.info) 
• Observatoire de l apresse sur la palestine (http://www.presse-palestine.org/) 
• Audiovisual Institute - IOM (http://www.iom.gr/) 
• Camera@VU – Center for Advanced Media Research Amsterdam (http://camera.vu.nl/) 
• Netherlands News Monitor – DNN (http://www.nieuwsmonitor.net/) 
• O Centro di ricerca sui media e la comunicazione – Osscom 

(http://centridiricerca.unicatt.it/osscom) 
• Osservatorio di Pavia - CARES (http://www.osservatorio.it/) 
• Osservatorio Isimm Richerche (http://www.isimmricerche.it/Joombla/) 
• Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva (http://www.centrodiascolto.it/) 
• Political Communication Monitor – (http://www.politicalcommunicationmonitor.eu/) 
• Campo ou Osservatorio sulla fiction italiana - OFI (http://www.campo-

ofi.it/chi_siamo/chisiamo.php) 
• Observatory Freedom of Media in Poland 

(http://www.hfhrpol.waw.pl/obserwatorium/english/) 
• OberCom - Observatório da Comunicação (http://www.obercom.pt/) 
• Obciber – Observatorio do Ciberjornalismo (http://obciber.wordpress.com/) 
• bbcwatch (http://www.bbcwatch.com/) 
• Mediawatch-uk (http://www.mediawatchuk.org.uk/) 
• Media Standards Trust (www.mediastandardstrust.org/) 
• Word Association for Christian Communication – WACC (http://www.waccglobal.org/)  
• Danish Oplagskontrol (www.do.dk) 
• Medienorge (http://medienorge.uib.no/) 
• Barnevakten (http://www.barnevakten.no/) 
• Quick Response (http://www.quickresponse.se/) 
• Memo 98 (www.memo98.sk) 
• Ucranian Monitor (http://prostir-monitor.org/) 
• Media Watch (http://www.abc.net.au/mediawatch/) 
• Keshev – The center for the protection of democracy in Israel 

(http://www.keshev.org.il/siteen/default.asp) 
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ANEXO I - RELAÇÃO OBSERVATÓRIOS ANALISADOS 
 
 

 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

 África        
Freedom of Expression Institute - FXI (http://www.fxi.org.za/) África do 

Sul 
Imperfeita 1994 Ação (Agência de notícias), 

Ação (capacitação), Ação (think 
a tank ativismo – passeatas, 
protestos) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
 
É membro da rede International 
Freedom of Expression 
eXchange (IFEX) 

Políticas Públicas
 
Liberdade de 
Expressão 
 
Qualidade das 
produções 

Movimentos 
sociais 

 

2. Media Monitoring Africa – MMA (http://www.mediamonitoringafrica.org/)  África do 
Sul 

Imperfeita 1993 Ação (Agência de notícias), 
Ação (capacitação), Reflexão 
(think a tank propostas políticas 
públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Mídia e 
Democracia 
 
Objetividade e 
Credibilidade 
 
Qualidade das 
produções 

Movimentos 
Sociais 

 

3. Elections Project Scope (http://www.africanelections.org/ghana/media.php) Gana Imperfeita  Ação (capacitação), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Novas 
Tecnologias 
 
Mídia e Política 

Academia e 
Movimentos 

sociais 

 

4. Malawi Electoral Commission Independent Media Monitoring Unit
(http://www.mec.org.mw/Operations/MediaMonitoringUnitMMU/tabid/91/Default.aspx
) 

Maláui Regime 
Híbrido 

2008 Reflexão (espaço de discussão) 
 

Mídia e Política 
 
Objetividade e 
Credibilidade 

Profissionais 
diversos e 
Academia 

 

5. Media Institute of Souithern Africa – MISA (http://www.misa.org/index.html) Namibia 
 

Imperfeita 1992 Ação (Agência de notícias), 
Ação (capacitação), Reflexão 
(think a tank propostas políticas 
públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 

Liberdade de 
Imprensa 
 
Liberdade de 
Expressão 
 

Movimentos 
sociais 
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

pesquisas); Reflexão 
(documentação) 
 
Faz Parte da Rede MISA 

Diversidade 

6. Media Monitoring Project (http://www.mmpz.org/) Zimbábue Regime 
Autoritário 

 Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos, advocacy, 
lobbying); Reflexão (espaço de 
discussão); Reflexão 
(laboratório de pesquisas) 

Liberdade de 
Expressão 
 
Objetividade e 
Credibilidade 
 
Mídia e Plítica 

Movimentos 
sociais 

 

 Ásia        
7. Thehoot.org - Watching media in the subcontinent

(http://www.thehoot.org/web/home/index.php) 
Índia Imperfeita 2001 Ação (Agência de notícias), 

Ação (capacitação), 
Ação (assessoria / consultoria), 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Liberdade de 
Expressão 

Jornalistas e 
público 

 

8. Wakaba – Intercultural Communication Institute – Media Watch Group
(http://www.kuis.ac.jp/icci/english/media.htm) 

Japão Plena 1995 Reflexão (espaço de discussão) Objetividade e 
Credibilidade 

Acadêmico  

9. Campaign for Media Reform (http://www.twmedia.org/index.php) Taiwan Imperfeita 2003 Ação (capacitação), Ação (think 
a tank ativismo – passeatas, 
protestos, advocacy, lobbying) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão) 

Direitos dos 
trabalhadores 
 
Políticas Públicas

Acadêmicos, 
profissionais de 
comunicação, 
movimentos 

sociais e 
representantes do 

público 

 

10. Media Watch Taiwan (www.mediawatch.org.tw) Taiwan Imperfeita 1999 Ação (capacitação), Ação (think 
a tank ativismo – passeatas, 
protestos, advocacy, lobbying) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão) 

Diversidade 
 
Políticas Públicas

Acadêmicos, 
profissionais de 
comunicação e 

público 

 

 América Central        
11. Observatorio de los Periodistas (http://cerigua.org/la1520/index.php/observatorio-

periodistas) 
Guatemala Imperfeita 2006 Ação (Fiscal – observação que 

busca a punição) 
Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos) 
Reflexão (think a tank 

Liberdade de 
expressão  
 
Liberdade de 
imprensa 

Jornalistas e 
movimentos 

sociais 
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),

12. Centro de Investigación de la Comunicación – CINCO (http://www.cinco.org.ni) Nicarágua Regime 
híbrido 

 Ação (capacitação), Reflexão 
(espaço de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Mídia e 
democracia 
 
Interesse Público

Acadêmicos 
profissionais da 
comunicação e 

público 

 

 América do Sul        
13. Observatorio de Medios de la Agencia de Prensa MercoSur – APM 

(http://www.prensamercosur.com.ar/apm/tapa.php) 
Argentina Imperfeita 2003 Ação (Agência de notícias), 

Ação (capacitação), 
Ação (assessoria / consultoria), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Objetividade e 
Credibilidade 

Acadêmico  

14. Foro de Periodismo Argentino – FOPEA (http://www.fopea.org/) Argentina Imperfeita 1991 Ação (capacitação), Reflexão 
(espaço de discussão) 

Liberdade de 
Expressão 

Jornalistas  

15. Observatorio Político, Social y Cultural de Medios - UTPBA
(http://www.observatorio.org.ar) 

Argentina Imperfeita  Reflexão (espaço de discussão) Qualidade 
Produções 
 
Diversidade 

Movimentos 
Sociais 

 

16. Observatorio Nacional de Medios - ONADEM (http://www.unirbolivia.org) Bolívia Regime 
híbrido 

2005 Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), 
Ação (capacitação), Reflexão 
(espaço de discussão) 

Objetividade e 
Credibilidade 
 
Mídia e 
democracia 

Academia e 
Movimentos 

Sociais 

 

17. Agência Unama (www.agencia.unama.br) Brasil Imperfeita 2004 Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), Ação 
(Agência de notícias), 
Ação (capacitação) 
 
Faz parte do Renoi 

Direitos da 
criança e dos 
adolescentes 

Academia e 
profissionais da 

comunicação 

 

18. Canal da Imprensa (www.canaldaimprensa.com.br) Brasil Imperfeita 2002 Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), 
Ação (Agência de notícias) 
 
Faz parte do Renoi 

Qualidade 
produções 
 
Interesse Público

Academia e 
profissionais da 

comunicação 

 

19. De Olho na Mídia (http://www.deolhonamidia.org.br/) Brasil Imperfeita  Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), 
Ação (Agência de notícias), 
Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos, advocacy, 
lobbying) 

Questão 
palestna-
israelense 
 
Objetividade e 
Credibilidade 

Jornalistas  
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 

20. Monitor de Mídia (http://www.univali.br/monitor; 
http://monitordemidia.wordpress.com/) 

Brasil Imperfeita 2001 Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
Faz parte do Renoi 

Qualidade das 
produções 

Acadêmico  

21. Mídia e Política (www.midiaepolitica.unb.br) Brasil Imperfeita 2005 Ação (Agência de notícias), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
Faz parte do Renoi 

Mídia e política Academia e 
profissionais 

diversos 

 

22. Observatório da Imprensa (http://www.observatoriodaimprensa.com.br/) Brasil Imperfeita 1996 Ação (capacitação), 
Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), Reflexão 
(espaço de discussão) 
 
Faz parte do Renoi 

Objetividade e 
Credibilidade 
 
Cumprimento 
Legislação 

Profissionais da 
comunicação e 

público 

 

23. Observatório de Economia e Comunicação – OBSCOM 
(http://www2.eptic.com.br/eptic_es/interna.php?c=56) 

Brasil Imperfeita 1999 Reflexão (espaço de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Diversidade 
Mídia e 
democracia 
Políticas Públicas

Acadêmico  

24. Observatório da Mídia Regional: direitos humanos, políticas e sistemas 
(http://www.ufes.br/observatoriodamidia/) 

Brasil Imperfeita 2007 Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas) 
 
Faz parte do Renoi 
Faz parte da Red de 
Observatorios de Medios y 
Defensores de Audiencias de 
Nuestra América - Rodana 

Direitos 
Humanos 
 
Políticas Públicas 
Comunicação 
 
Concentração da 
mídia 

Academia, 
profissionais 

diversos, 
jornalistas, 

movimentos 
sociais 

 

25. Observatório do Direito à Comunicação (http://www.direitoacomunicacao.org.br) Brasil Imperfeita 2007 Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), 
Ação (Agência de notícias), 
Ação (capacitação), Ação (think 
a tank ativismo – passeatas, 
protestos, advocacy, lobbying) 
Reflexão (think a tank 

Políticas Públicas 
de Comunicação 
 
Direito à 
Comunicação 

Movimentos 
Sociais 
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

26. Renoi Vale do Paraíba (www.csonlineunitau.com.br/renoi/index.html) Brasil Imperfeita 2005 Ação (Agência de notícias), 
Reflexão (espaço de discussão) 
 
Faz parte do Renoi 

Qualidade das 
produções 
Objetividade e 
Credibilidade 

Academia, 
profissionais da 
comunicação e 

público 

 

27. Mídia sem Máscara (http://www.midiasemmascara.org/home/quem-somos.html) Brasil Imperfeita 2002 Reflexão (espaço de discussão) Influência e 
manipulação 
esquerdista 
 
Objetividade e 
Credibilidade 

Público  

28. ANDI (http://www.andi.org.br/) Brasil Imperfeita 1993 Ação (Agência de notícias), 
Ação (capacitação) 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
Rede ANDI Brasil 
Rede ANDI America Latina 
Faz parte do Renoi 

Direitos da 
criança e dos 
adolescente 
 
 
Políticas de 
Comunicação 

Academia, 
jornalistas, 

profissionais 
diversos, 

movimentos 
sociais 

 

29. SOS Imprensa (http://vsites.unb.br/fac/sos/site/index.htm) Brasil Imperfeita 1996 Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
Reflexão (espaço de discussão) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas) 
 
Faz parte do Renoi 

Objetividade e 
Credibilidade 
 
Mídia e 
Democcracia 
 
Cumprimento 
Legislação 

Academia  

30. OmbudsPE (http://www.ombudspe.org.br/) Brasil Imperfeita 2004 Reflexão (espaço de discussão) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas) 

Direito à 
Comunicação 

Movimentos 
sociais 

 

31. Observatorio de Medios FUCATEL (http://www.observatoriofucatel.cl/) Chile Imperfeita 2003 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas), 
Ação (capacitação) 
 
Faz parte da Observatorios en 
Red 

Mídia e 
Democracia 

Academia e 
Jornalistas 

 

32. Corporación Medios para la Paz - MPP (http://www.mediosparalapaz.org) Colômbia Imperfeita 1998 Ação (Fiscal – observação que Direito à Jornalistas  
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

busca a punição), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
Ação (capacitação) 
 
Faz parte da rede Media 
Channel 

informação 
 
Liberdade de 
Expressão 
 
Liberdade de 
Imprensa 

33. Observatorio de Medios y de Opinión Pública
(http://www.uninorte.edu.co/observatorio_medios/) 

Colômbia Imperfeita 2006 Ação (capacitação) 
Reflexão (espaço de discussão),

Diversidade Academia  

34. Proyecto Antonio Nariño - PAN (http://www.pan.org.co/) Colômbia Imperfeita 2001 Ação (capacitação) 
Reflexão (espaço de discussão 

Direito à 
informação 
 
Liberdade de 
Expressão 
 
Liberdade de 
Imprensa 

Movimentos 
Sociais e 

Jornalistas 

 

35. Fundación para la liberdad de prensa – flip
(http://www.flip.org.co/secciones/basicas/quienes.html) 

Colômbia Imperfeita 1999 Ação (capacitação) 
Reflexão (espaço de discussão) 
 
Faz parte da  Red de Alerta y 
Proteción a Periodistas – RAP 

Direito à 
informação 
 
Liberdade de 
Expressão 
 
Liberdade de 
Imprensa 

Movimentos 
Sociais e 

Jornalistas 

 

36. Fundamedios - Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 
(http://www.fundamedios.org) 

Equador Regime 
Híbrido 

2007 Ação (capacitação), Reflexão 
(espaço de discussão) 
 
Faz parte da  Alianza Regional 
para la Libertad de la 
Expresión e Información, do 
Global Forum for Media 
Development e da Red 
Latinoamericana de 
Observatorio de Medios 

Liberdade de 
Imprensa  
 
 

Movimentos 
Sociais e Público 

 

37. Observatorio CIESPAL (http://www.ciespal.net/ciespal/index.php/quienes-somos-obser) Equador Regime 
Híbrido 

 Ação (capacitação); 
Reflexão (espaço de discussão); 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas); Reflexão 
(Documentação) 

Direito à 
Comunicação  
 
Mídia e 
democracia  

Academia  
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

 
Faz parte da Red de 
Observatorios de Medios y 
Defensores de Audiencias de 
Nuestra América - Rodana 

 
Interesse Público

38. Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social (http://www.veeduria.org.pe/) Peru Imperfeita 2001 Ação (capacitação) 
Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão) 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
 
Faz parte da Red 
Latinoamericana de 
Observatorio de Medios 

Liberdade de 
Expressão  
 
Qualidade das 
produções 
 
Mídia e 
Democracia 

Movimentos 
Sociais e público 

 

39. O Observatorios en Red – Medios de Comunicación em América Latina

(http://observatoriosenred.calandria.org.pe/index.php) 

Peru Imperfeita  Ação (capacitação) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
Red Latinoamericana de 
Observatorio de Medios 

Mídia e 
Democracia 
 
Políticas Públicas

Academia, 
profissionais 

comunicação e 
Movimentos 

Sociais 

 

40. Foro de Comunicación y Participación Ciudadana (http://www.forocom.org.uy/) Uruguai Plena 2004 Ação (capacitação) 
Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão) 
 
Faz parte da Coalición por una 
Comunicación Democrática. 

Qualidade das 
Produções 
 
Políticas Públicas

Movimentos 
Sociais 

 

41. Observatorio del Instituto del Tercer Mundo (ITeM) y el Grupo Medios y Sociedad -
Infoycom (www.infoycom.org.uy) 

Uruguai Plena  Ação (capacitação); Ação (think 
a tank ativismo – passeatas, 
protestos, advocacy, lobbying); 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 

Qualidade das 
Produções 

Movimentos 
Sociais 
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

Reflexão (espaço de discussão); 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
Faz parte da rede Coalición por 
una Comunicación 
Democrática. 
 

42. Observatorio Global de Medios (http://www.observatoriodemedios.org.ve) Venezuela
 

Regime 
Híbrido 

2005 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
 
É afiliado ao Observatorio 
Global Internacional de los 
Medios (MWG) 

Objetividade e 
Credibilidade 
 
Liberdade de 
Expressão 
 
Direito à 
Informação 

Movimentos 
Sociais e Público 

 

 

 América do Norte        
43. Acacia (http://publicwebsite.idrc.ca/EN/Pages/default.aspx) Canadá Plena  Ação (capacitação) 

Reflexão (espaço de discussão) 
Novas 
Tecnologias 
 
Políticas Públicas

Academia e 
Movimentos 

sociais 

 

44. Media Awareness Network - MNET (http://www.media-awareness.ca/) Canadá Plena 1996 Ação (capacitação), 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
 

Objetividade e 
Credibilidade 
 
Qualidade 
Produções 
 
Concentração da 
Mídia 

Público 
 

Profissionais da 
comunicação 

 

45. FRIENDS of Canadian Broadcasting (http://www.friends.ca/) Canadá Plena 1985 Ação (capacitação), 
Ação (assessoria / consultoria), 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 

Qualidade nas 
produções 
 
Produtos 
culturais 
nacionais 
 
Políticas Públicas
 
Concentração da 
Mídia 

Público  

46. OpenMedia (http://openmedia.ca/) Canadá Plena 2004 Ação (capacitação), Políticas Públicas Movimentos  
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

Ação (assessoria / consultoria), 
Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
É formador da rede OpenMedia

 
Produção 
Nacional / 
Regional 
 
 

sociais 
 

47. Media Action (www.media-action-media.com/) Canadá Plena  Ação (capacitação), 
Ação (assessoria / consultoria), 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Gênero Movimentos 
sociais 

 

48. MediaSocial.ca (http://www.MediaSocial.ca) Canadá Plena 2009 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas), 
Ação (capacitação) 

Religião Academia  

49. Accuracy in Media 
(http://www.aim.org/) 

Estados 
Unidos 

 

Plena 1969 Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição) 
Ação (capacitação) 
 

Credibilidade e 
objetividade  

Academia, 
movimentos 

sociais, 
jornalistas 

 

50. Fairness & Accuracy in Reporting – FAIR (http://www.fair.org/index.php) Estados 
Unidos 

 

Plena 1986 Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), 
Ação (Agência de notícias), 
Ação (capacitação) 
Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Diversidade 
 
Interesse Público

Movimentos 
sociais 

 

51. Journalism.org (http://journalism.org/) Estados 
Unidos 

 

Plena 1998 Ação (capacitação) 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Objetividade e 
Credibilidade 
 
Negócios dos 
Media 

Academia e 
Jornalistas 
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 Observatório / Endereço Eletrônico País Tipo de 
Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

52. Media Watch (http://www.mediawatch.com/) Estados 
Unidos 

 

Plena 1985 Reflexão (espaço de discussão),
Ação (capacitação) 

Mídia e 
democracia 
 
Direitos da 
criança e dos 
adolescentes 
 
Gênero 
 
Objetividade e 
Credibilidade 

Movimentos 
sociais 

 

53. Media Channel (http://www.mediachannel.org/) Estados 
Unidos 

 

Plena 2000 Reflexão (espaço de discussão) Mídia e 
democracia 
 

Academia, 
Profissionais 

diversos 

 

54. freedominfo.org (http://www.freedominfo.org/about-us/) Estados 
Unidos 

 

Plena 2002 Reflexão (espaço de discussão);
Ação (documentação); 
Reflexão (documentação); 

Qualidade 
Produções 
 

Profissionais 
diversos, 

Profissionais 
comunicação 

 

 

55. Center for Media and Democracy’s (http://www.prwatch.org/) Estados 
Unidos 

 

Plena 1993 Ação (Agência de notícias), 
Ação (capacitação), Reflexão 
(espaço de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Mídia e 
democracia 
 
Mídia e Política 

Academia e 
Público 

 

56. Media Monitors Network (http://world.mediamonitors.net/) Estados 
Unidos 

 

Plena 2000 Reflexão (espaço de discussão);
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
É formado por uma rede de 
voluntários 

Questão Israel-
Palestina 

Jornalistas e 
Público 

 

57. FactCheck.org (http://factcheck.org/about/) Estados 
Unidos 

Plena 2005 Reflexão (espaço de discussão);
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Mídia e Política Academia  

58. Media Research Center - “America's Media Watchdog” 
(http://www.mrc.org/public/default.aspx) 

Estados 
Unidos 

 

Plena 1987 Ação (capacitação), Reflexão 
(espaço de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Influência 
esquerdista 
 
Objetividade e 
Credibilidade 

Movimentos 
sociais 

 

59. Center for Media Justice (http://centerformediajustice.org/) Estados 
Unidos 

 

Plena 2002 Ação (capacitação), Ação (think 
a tank ativismo – passeatas, 
protestos, advocacy, lobbying) 

Questão étnica –
negros (racismo) 
 

Movimentos 
sociais 
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Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Direitos 
Humanos 

60. Chicago Media Action – CMA (http://www.chicagomediaaction.org) Estados 
Unidos 

 

Plena 2003 Ação (capacitação), Reflexão 
(espaço de discussão) 

Políticas Públicas
 
Concentração da 
Mídia 
 
Negócios 
(propriedade) dos 
media 

Movimentos 
sociais, 

jornalistas 

 

61. Observatorio Ciudadano de los Medios – AMEDI (http://www.amedi.org.mx/index.php) México Imperfeita 1977 Ação (Fiscal –observação que 
busca a punição), 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão) 

Políticas Públicas
 
Liberdade de 
Expressão 
 
Direito à 
Informação 

Movimentos 
sociais 

 

62. Observatorio de los Medios de Comunicación del Instituto Nacional de las Mujeres
(http://observatoriomedios.inmujeres.gob.mx) 

México Imperfeita 2006 Ação (Fiscal –observação que 
busca a punição), Ação 
(capacitação), Reflexão (espaço 
de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Gênero Movimentos 
sociais 

 

63. Observamedios  (www.observamedios.com) México Imperfeita 1998 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Direitos da 
criança e do 
adolescente 

Movimentos 
sociais 

 

64. Ciudadanos en Medios Democracia e Información A. C.
(http://ciudadanosenmedios.org.mx/) 

México Imperfeita 2008 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
Faz parte da Red de 
Observatorios de Medios y 
Defensores de las Audiencias 
de Nuestra América 

Objetividade e 
Credibilidade 
 
Mídia e 
Democracia 
 
Direitos 
Humanos 

Academia, 
movimentos 

sociais e 
jornalistas 

 

 Caribe        
65. Women's Media Watch – WMW Jamaica (http://womensmediawatch.org/) Jamaica Imperfeita 1987 Ação (Agência de notícias), 

Ação (capacitação), Reflexão 
(think a tank propostas políticas 

Gênero Movimentos 
sociais 
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Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

 Europa Ocidental        
66. Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Associação de Media-Analyse) - ag.ma 

(http://www.agma-mmc.net/01_profil/kurzportraet_agma.asp?subnav=250&topnav=8) 
Alemanha Plena 1954 Ação (assessoria / consultoria), 

Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 

Negócios dos 
media 

Profissionais 
diversos 

 

67. O Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis – GRISS 
(http://www.griss.org/esp/home.asp) 

Espanha 
 

Plena 1980 Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Qualidade das 
produções 

Academia  

68. Observatorio de las Mujeres a los Medios de Comunicación
(http://www.observatoridelesdones.org) 

Espanha Plena 2000 Reflexão (espaço de discussão), 
Ação (Fiscal –observação que 
busca a punição), Ação (think a 
tank ativismo – passeatas, 
protestos, advocacy, lobbying) 

Gênero Movimentos 
sociais e 

profissionais da 
comunicação 

 

69. O Observatorio Europeo de la televisión infantil  - OETI (http://www.oeti.org) Espanha Plena 1997 Reflexão (espaço de discussão), 
Ação (capacitação) 

Direitos da 
criança*  
 
Qualidade 
produções 

Público, 
profissionais 

diversos 

 

70. Observatorio para la Cibersociedad (http://www.cibersociedad.net/) Espanha Plena 2000 Reflexão (espaço de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Novas 
Tecnologias 

Academia e 
público 

 

71. O Observatori sobre la cobertura informativa de conflictes (OCC) 
(http://www.observatoricoberturadeconflictes.org/) 

Espanha Plena 2001 Reflexão (espaço de discussão), 
Ação (capacitação) 

Etnia (Catalunha)
 
Objetividade e 
credibilidade 

Academia  

72. O Portal de la Comunicación do Instituto de la Comunicación de la UAB 
(http://www.portalcomunicacion.com/esp/home.asp) 

Espanha Plena 2001 Reflexão (Documentação) 
Reflexão (espaço de discussão) 

Qualidade das 
produções 

Academia  

73. Migracom (http://www.migracom.com/) Espanha Plena 1995 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

 
Etnia 

Academia e 
Profissionais 

diversos 

 

74. O Observatorio de la Producción Audiovisual - OPA (http://www.upf.edu/depeca/opa/) Espanha Plena 1997 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
Reflexão (Documentação) 

Qualidade 
Produções 

Academia e 
Profissionais da 
Comunicação 

 

75. Observatorio de los Contenidos Audiovisuales - OCA (http://campus.usal.es/~oca/) Espanha Plena 2005 Reflexão (espaço de discussão), Processo Academia  
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Democracia 

Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

Reflexão (laboratório de 
pesquisas) Ação (assessoria / 
consultoria) 

Comunicacional 
 
Qualidade das 
produções 

76. Observatorio Galego de Medios - OM (http://observatoriodosmedios.org/) Espanha Plena  Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas) 
 
Faz parte da rede Media Watch 
Global 

Liberdade de 
Expressão 
 
Objetividade e 
credibilidade 

Movimentos 
sociais 

 

77. Observatorio Iberoamericano de la liberdad de prensa (http://www.infoamerica.org/) Espanha Plena 2002 Reflexão (espaço de discussão) 
 

Qualidade 
Produções 

Academia  

78. Observaotire des Médies – ACRIMED (http://www.acrimed.org/) França Imperfeita 1996 Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos) 
Reflexão (espaço de discussão),
 

Qualidade das 
Produções 

Academia, 
Profissionais 
diversos e da 

Comunicação, 
Movimentos 

sociais e Público 

 

79. Observatoire Français des Médias (http://www.observatoire-medias.info) França Imperfeita 2003 Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão) 
 
Faz parte da rede Media Watch 
Global 

Concentração da 
Mídia 
 
Objetividade e 
credibilidade 
 
Qualidade 
Produções 

Academia, 
profissionais da 
comunicação e 

público 

 

80. Observatoire de l apresse sur la palestine (http://www.presse-palestine.org/) França Imperfeita 2006 Reflexão (espaço de discussão) Questão 
israelense-
palestina 

Movimentos 
sociais 

 

81. Audiovisual Institute90 - IOM (http://www.iom.gr/) Grécia Imperfeita 1994 Ação (capacitação), 
Ação (assessoria / consultoria), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Qualidade 
produções 

Profissionais da 
comunicação 

 

82. Camera@VU – Center for Advanced Media Research Amsterdam (http://camera.vu.nl/) Holanda 
 

Plena 2007 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 

Qualidade 
produções 
 
Processo 

Academia  

                                                           
90  Em grego: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων 
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Ano de 
Fundação

Ações / Práticas Recorte 
Temático 

Composição  

Comunicacional 
 
Novas 
Tecnologias 

83. Netherlands News Monitor – DNN (http://www.nieuwsmonitor.net/) Holanda 
 

Plena 2005 Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Objetividade e 
credibilidade 
 
Mídia e Política 

Academia  

84. O Centro di ricerca sui media e la comunicazione – Osscom
(http://centridiricerca.unicatt.it/osscom) 

Itália 
 

Imperfeita 1994 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 

Qualidade 
produções 
 
Processo 
Comunicacional 
 
Políticas Públicas

Academia  

85. Osservatorio di Pavia - CARES (http://www.osservatorio.it/) Itália Imperfeita 1994 Ação (assessoria / consultoria) 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 

Diversidade 
 
Liberdade de 
Expressão 
 
Mídia e 
Democracia 

Profissionais 
diversos e 
Academia 

 

86. Osservatorio Isimm Richerche (http://www.isimmricerche.it/Joombla/) Itália Imperfeita 2005 Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 

Diversidade 
 
Mídia e 
Democracia 
 
Cumprimento 
Legislação 

Profissionais 
diversos e 
Academia 

 

87. Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva (http://www.centrodiascolto.it/) Itália Imperfeita 1982 Ação (assessoria / consultoria), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
Reflexão (Documentação) 
 

Mídia e Política 
 
Cumprimento 
Legislação 

Movimentos 
sociais, academia 

e jornalistas 

 

88. Political Communication Monitor – (http://www.politicalcommunicationmonitor.eu/) Itália Imperfeita 2009 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Mídia e Política 
 

Academia  

89. Campo ou Osservatorio sulla fiction italiana - OFI (http://www.campo-
ofi.it/chi_siamo/chisiamo.php) 

Itália Imperfeita 1986 Ação (capacitação), Ação 
(assessoria / consultoria), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 

Processo 
Comunicacional 

Academia  
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Ações / Práticas Recorte 
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pesquisas) 
90. Observatory Freedom of Media in Poland 

(http://www.hfhrpol.waw.pl/obserwatorium/english/) 
Polônia Imperfeita 2008 Ação (Fiscal – observação que 

busca a punição), 
Ação (capacitação), Ação (think 
a tank ativismo – passeatas, 
protestos) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Liberdade de 
Expressão 
 
Cumprimento 
Legislação 

Movimetos 
sociais 

 

91. OberCom - Observatório da Comunicação (http://www.obercom.pt/) Portugal 
 

Plena 2006 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 

Processo 
Comunicacional 

Academia e 
profissionais da 

comunicação 

 

92. Obciber – Observatorio do Ciberjornalismo (http://obciber.wordpress.com/) Portugal Plena 2008 Ação (capacitação), Reflexão 
(laboratório de pesquisas) 

Ciberjornalismo Academia e 
jornalistas 

 

93. bbcwatch (http://www.bbcwatch.com/) Reino 
Unido 

Plena 2000 Reflexão (espaço de discussão) 
 

Questão Israel-
Palestina 

Profissionais 
diversos 

 

94. Mediawatch-uk (http://www.mediawatchuk.org.uk/) Reino 
Unido 

Plena 1960 Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos, advocacy, 
lobbying) 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Qualidade das 
produções 
 
Cumprimento 
Legislação 

Público  

95. Media Standards Trust (www.mediastandardstrust.org/) Reino 
Unido 

Plena 2006 Ação (capacitação); Reflexão 
(espaço de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Qualidade das 
produções 
 
Objetividade e 
Credibilidade  
 
Liberdade de 
Imprensa 

Academia, 
profissionais da 
comunicação e 

movimentos 
sociais 

 

96. Word Association for Christian Communication – WACC (http://www.waccglobal.org/) Reino 
Unido 

Plena 1975 Ação (Fiscal – observação que 
busca a punição), 
Ação (capacitação), 
Ação (think a tank ativismo – 
passeatas, protestos) 
Reflexão (think a tank 

Mídia e Política 
(relações de 
poder) 
 
Mídia e 
Democracia 

Movimentos 
sociais e 

profissionais da 
comunicação 
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propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

 
Gênero 
 
Qualidade das 
produções 
 
Direito à 
comunicação 

 Escandinávia        
97. Danish Oplagskontrol (www.do.dk) Dinamarca Plena 1994 Ação (assessoria / consultoria), 

Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Publicidade Profissionais da 
comunicação 

 

98. Medienorge (http://medienorge.uib.no/) Noruega Plena 1994 Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 
 
Faz parte da rede NORDICOM 

Qualidade das 
produções 

Academia  

99. Barnevakten (http://www.barnevakten.no/)91 Noruega Plena  Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Qualidade das 
produções 
 
Direito crianças e 
adolescentes 

Profissionais da 
comunicação 

100 Quick Response (http://www.quickresponse.se/) Suécia Plena 1998 Ação (capacitação), Reflexão 
(espaço de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Etnia (migração) Jornalistas 

 Europa Oriental        
101 Memo 98 (www.memo98.sk) Eslováquia Imperfeita 1998 Ação (capacitação), 

Ação (assessoria / consultoria), 
Reflexão (think a tank 
propostas políticas públicas), 
Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Mídia e Política 
 
Mídia e 
Democracia 
 
Direito à 
Informação 

Movimentos 
sociais e 

profissionais da 
comunicação 

                                                           
91  Babysitter, em inglês, ou babá, em português. 
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102 Ucranian Monitor (http://prostir-monitor.org/) Ucrânia Imperfeita 1995 Reflexão (espaço de discussão),
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Mídia e Política 
 
Mídia e 
Democracia 

Movimentos 
sociais e público 

 Oceania        
103 Media Watch (http://www.abc.net.au/mediawatch/) Austrália Plena 1989 Ação (Fiscal – observação que 

busca a punição) 
Objetividade e 
Credibilidade  
 
Publicidade 

Profissionais da 
Comunicação 

 Oriente Médio        
104 Keshev – The center for the protection of democracy in Israel 

(http://www.keshev.org.il/siteen/default.asp) 
Israel Imperfeita 1998 Ação (Fiscal –observação que 

busca a punição), Ação 
(capacitação), Reflexão (espaço 
de discussão), 
Reflexão (laboratório de 
pesquisas) 

Questão Israel – 
Palestina 

Academia, 
profissionais em 

geral e 
movimentos 

sociais 

 
 


