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Prefácio de Irina bokova, 
diretora-geral da UNESCO, 2014

Mudanças extraordinárias nas tecnologias e nos modelos 
econômicos têm expandido imensamente as oportunidades 
para a liberdade de expressão e para a segurança de jornalistas, 
abrindo novos caminhos para a liberdade de expressão de 
mulheres e homens em todo o mundo. Hoje, mais e mais pessoas 
são capazes de produzir, atualizar e compartilhar informações de 
forma ampla, dentro e fora das fronteiras nacionais. Tudo isso 
traz benefícios para a criatividade, o intercâmbio e o diálogo. 

Ao mesmo tempo, surgem novas ameaças. Em um contexto 
de rápidas mudanças, essas ameaças se combinam com os 

antigos meios de restrição para impor desafios à liberdade de expressão, na forma de 
controles não alinhados com os padrões internacionais de proteção a essa liberdade, 
fazendo aumentar as ameaças contra os jornalistas.

Esses desenvolvimentos levantam questões que vão ao cerne do mandato da 
UNESCO de “promover o fluxo de ideias, por meio da palavra e da imagem”, entre 
todos os povos do mundo. Para a UNESCO, a liberdade de expressão é um direito 
humano fundamental que alicerça todas as outras liberdades civis. Ela é vital para o 
Estado de Direito e para a boa governança, além de ser uma base para sociedades do 
conhecimento inclusivas e abertas. A liberdade de expressão está no cerne da liberdade 
midiática, assim como da prática do jornalismo, como uma forma de expressão que 
aspira ser de interesse público.

Na 36ª sessão da Conferência Geral da UNESCO (novembro de 2011), os Estados-
membros ordenaram que a UNESCO investigasse o impacto da mudança na liberdade 
de impressa e na segurança de jornalistas. Com esse propósito, este relatório adotou 
quatro ângulos de análise, traçando, em 1991, a Declaração de Windhoek para 
revisar as tendências emergentes sobre as condições da liberdade, do pluralismo e da 
independência da mídia, bem como a segurança de jornalistas. Em cada nível, o relatório 
examinou as tendências com vistas à igualdade de gênero. 
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O resultado é um retrato de mudança – em todo o mundo, em todos os níveis, caracterizando 
as oportunidades assim como os desafios. A área de mídia passa por uma revolução com o 
surgimento de redes digitais, plataformas online, internet e mídia social. Novos atores estão 
emergindo, incluindo jornalistas cidadãos, que estão redesenhando as fronteiras da mídia. 
Ao mesmo tempo, o relatório mostra que as instituições tradicionais de notícias continuam 
a ser os formuladores da agenda para a mídia e para as comunicações públicas em geral, 
até mesmo por serem também engajados na revolução digital. O relatório destaca, ainda, 
a mistura de desafios antigos e novos para a liberdade midiática, incluindo o aumento de 
casos de ameaças contra a segurança de jornalistas.

O ritmo dessas mudanças levanta questões sobre como promover a liberdade de expressão 
por meio das mídias impressas, de radiodifusão e da internet, e sobre como garantir a 
segurança dos jornalistas. Este relatório se baseia em uma rica variedade de pesquisas e 
não é prescritivo – ao contrário, ele transmite uma mensagem clara sobre a importância da 
liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, em todas as plataformas.

Para esses fins, a UNESCO trabalha de forma generalizada, em todo o mundo, começando 
com o aumento da conscientização e da defesa global dessas causas por meio do Dia 
Mundial da Liberdade de Imprensa. Isso implica no apoio dos países no reforço dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares e na capacitação, e significa clamar por justiça 
cada vez que um jornalista é morto, para eliminar a impunidade. Essa é a importância do 
“Plano de Ação das Nações Unidas sobre a Segurança dos Jornalistas e a Questão da 
Impunidade”,1 publicado pela UNESCO e aprovado pelo Conselho de Chefes-executivos 
das Nações Unidas em abril de 2012. A UNESCO trabalha com os países para levar 
esse plano adiante e colocá-lo em prática. Procura também compreender melhor os 
desafios que estão surgindo – mais recentemente, por meio de uma pesquisa global 
sobre a violência contra mulheres jornalistas, em parceria com o International News 
Safety Institute, a Fundação Internacional de Mulheres de Mídia e o governo austríaco.

Atualmente, respeitar a liberdade de expressão e a mídia é essencial, já que buscamos 
por sociedades do conhecimento inclusivas e um século mais justo e pacífico diante 
de nós. Estou confiante que este relatório encontrará ampla audiência nos Estados-
membros, nas organizações internacionais e regionais, na sociedade civil e no meio 
acadêmico, bem como na mídia e entre os jornalistas; e eu desejo agradecer à Suécia 
por apoiar essa iniciativa. Essa é uma contribuição importante para o entendimento do 
mundo em mudança, em um tempo em que a comunidade internacional tem definido 
uma nova agenda mundial de desenvolvimento sustentável, que deverá ser sustentada e 
dirigida pelos direitos humanos, com particular atenção à liberdade de expressão.

Irina Bokova,
diretora-geral da UNESCO

1 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002207/220700por.pdf>.
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RESUMO ExECUTIvO

A liberdade de expressão, em geral, e o desenvolvimento de mídia, em particular, estão 
no cerne do mandato constitucional da UNESCO, para avançar no “conhecimento e 
entendimento mútuos dos povos, por todos os meios de comunicação de massa” e 
promover “o livre fluxo de ideias, por palavras e imagens”. Para a UNESCO, a liberdade de 
imprensa é um corolário do direito geral de liberdade de expressão. Desde 1991, o ano da 
produtiva Declaração de Windhoek, que foi aprovada pelos Estados-membros da UNESCO, 
a Organização entende a liberdade de imprensa como indicadora das condições da liberdade 
midiática, do pluralismo e da independência, bem como da segurança dos jornalistas. É 
nesse quadro que o presente relatório analisa os progressos realizados quanto à liberdade 
de imprensa, inclusive no que diz respeito à igualdade de gênero, e mostra a evolução dos 
atores da mídia, das instituições de notícias e das funções jornalísticas ao longo do tempo.

Este relatório foi preparado como base para um relatório resumido sobre a situação mundial 
da liberdade de imprensa e da segurança de jornalistas, apresentado na Conferência Geral 
dos Estados-membros da UNESCO em novembro de 2013, em resposta à decisão dos 
Estados-membros tomada na 36ª sessão da Conferência Geral da Organização.2 

Ao longo dos últimos anos, a tendência mundial abrangente com relação à liberdade de 
imprensa, ao pluralismo, à independência e à segurança dos jornalistas diz respeito às 
rupturas e às mudanças provocadas pela tecnologia e, em menor medida, à crise financeira 
mundial. Essas tendências têm causado impacto nas estruturas tradicionais econômicas e 
organizacionais da imprensa, nos quadros legais e regulatórios, nas práticas de jornalismo e 
nos hábitos de consumo e produção de mídia. A convergência tecnológica tem expandido 
o número de plataformas de mídia e o acesso a elas, assim como o potencial para a 
expressão/manifestação. Isso tem possibilitado o surgimento do jornalismo cidadão e de 
espaços para a mídia independente; contudo, ao mesmo tempo, tem reconfigurado a 
essência das práticas jornalísticas e econômicas na área de notícias.

Os amplos padrões mundiais identificados neste relatório são acompanhados por uma 
extensa irregularidade dentro do todo. As tendências resumidas acima, no entanto, 
andam juntas com variações substanciais entre e nas regiões, bem como nos países.

2 37 C/INF.4 16 September 2013. Information regarding the implementation of decisions of the governing 
bodies. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002230/223097e.pdf>; <http://unesdoc.
unesco.org/images/0022/002230/223097f.pdf>.
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LIbERDADE

A convergência das normas internacionais de liberdade de expressão – em todas 
as regiões do mundo – pode ser vista na prevalência de garantias constitucionais e 
declarações regionais sobre liberdade de imprensa, na adoção de legislações, como leis 
de proteção à liberdade de informação e de fontes jornalísticas, e na descriminalização 
da difamação. Por outro lado, também continuam a existir deficiências na prática e na 
implementação dessas leis, pelo surgimento de novos desafios, como a censura na 
internet e o uso da segurança nacional, além das leis antiterrorismo.

Existe uma clara tendência para a adoção da liberdade de informação (LDI) ou de leis 
de acesso à informação, mesmo quando parece haver um reconhecimento crescente 
de que o controle da informação tornou-se um aspecto cada vez mais importante nos 
conflitos mundiais e nas disputas locais. Uma tendência lenta para a descriminalização da 
difamação foi parcialmente compensada pelo aumento do uso da difamação civil, com 
danos e multas desproporcionais, em particular contra alguns meios de comunicação 
que são críticos de indivíduos ou grupos poderosos.

Em regiões que experimentaram transições democráticas, o progresso em direção a 
uma maior liberdade de imprensa perdeu a força em alguns casos, e as leis respectivas 
nem sempre têm sido efetivamente implementadas. A segurança nacional, as leis 
antiterroristas e as leis antiextremistas têm sido utilizadas, em alguns casos, para limitar o 
debate legítimo e para minimizar pontos de vista divergentes nos meios de comunicação, 
além de possibilitar maior vigilância, o que pode ser visto como uma violação do direito 
à privacidade e pode colocar em risco a liberdade de expressão.

A censura direta e a autocensura permanecem como desafios para jornalistas em todo o 
mundo, e até como uma tendência para a censura do setor privado; além disso, surgiu 
a privatização da censura, com a crescente importância das empresas de tecnologia e 
outros intermediários no ambiente de mídia. A tendência de leis, políticas e tecnologias 
filtrarem ou bloquearem o acesso a conteúdos online, e a ampliação paralela da 
legislação de crimes cibernéticos em algumas regiões, não têm sido compatíveis, em 
muitos casos, com as normas internacionais que definem que as limitações ao livre fluxo 
de informação devem ser excepcionais, bem como regidas pelas condições e processos 
específicos estabelecidos nos instrumentos internacionais de direitos humanos, ou seja, 
a necessidade, a proporcionalidade e a finalidade legítima.
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PLURALISMO

A tendência dominante em relação ao pluralismo da mídia é a expansão do acesso 
à mídia em todo o mundo, o que resulta em um salto significativo na produção, no 
consumo e na distribuição de mídia, com um ganho geral para o pluralismo dos meios de 
comunicação. A expansão da diversidade de conteúdos da mídia de notícias, a internet, a 
digitalização e as ferramentas de pesquisa online permitem que mais pessoas participem 
da produção de informações e dos fluxos de notícias. Uma interrupção simultânea das 
formas tradicionais de jornalismo, da economia, da publicidade e da propriedade tem 
perturbado as organizações da mídia tradicional e as tendências da publicidade e, da 
mesma forma, tem permitido novos fluxos de receitas e modelos de negócios, com 
impactos variados no pluralismo. O impacto da crise financeira mundial combinado com 
as rupturas tecnológicas, em meio à migração das notícias online, ocasionou tendências 
divergentes em relação às receitas de publicidade e seus impactos na indústria de 
notícias em todo o mundo, embora a televisão continue a ser o foco dominante dos 
gastos com publicidade em todo o mundo. 

Apesar de a crescente tendência mundial ser a de se voltar para fontes online de notícias, 
as instituições da mídia tradicional e as plataformas midiáticas, também tradicionais, 
mantêm a predominância na maioria das regiões, enquanto a televisão e o rádio 
permanecem como os meios pelos quais a maioria das pessoas obtêm notícias. Tem 
havido uma tendência contínua, fora dos monopólios de Estado, de criação de sistemas 
de mídia com base no mercado e de privatização da mídia pertencente ao governo. Em 
algumas regiões, a concentração de atores da mídia de notícias comerciais tem limitado 
o pluralismo nos mercados de mídia dominantes; enquanto isso, em outras regiões, a 
redução do financiamento por parte de grupos de apoio da mídia tem agravado ainda mais 
essa concentração. Até certo ponto, essa tendência se reflete na mídia online, por meio 
da continuada definição da agenda do seu conteúdo de notícias pelas grandes empresas 
convencionais de mídia, até mesmo nas mídias sociais. Com algumas exceções, não tem 
havido progresso no apoio às rádios comunitárias e aos serviços públicos independentes 
de radiodifusão, como elementos de um cenário pluralista da mídia. 

Ainda que, em algumas partes do mundo, tenha ocorrido melhora na representação das 
mulheres na indústria de notícias e na produção de conteúdos de mídia, as mulheres 
continuam significativamente sub-representadas e, muitas vezes, continuam a ser 
retratadas de forma estereotipada. O número total de mulheres que trabalham na mídia 
tem aumentado ao longo dos últimos seis anos, mas as disparidades de gênero nos 
meios institucionais de comunicação permanecem graves nos escalões superiores 
da administração dessas empresas, e os ganhos financeiros não são distribuídos 
uniformemente entre as regiões. Apesar de existirem tendências regionais no sentido de 
organizações de mídia adotarem políticas de igualdade de gênero, os mecanismos de 
implementação muitas vezes são fracos ou inexistentes.
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INDEPENDêNCIA

A independência da mídia tem sido uma luta, uma vez que a independência operacional 
dos reguladores não melhorou em meio a casos recorrentes de pressões políticas e 
comerciais, muitos dos quais não foram tratados adequadamente devido a rápidas 
mudanças na convergência de mídias. Existem tendências conflitantes em relação 
à extensão da regulação da mídia tradicional para a mídia online. Alguns países 
implementaram essa extensão, mas deve-se considerar que isso não se aplica a todos 
os países. Muitos órgãos reguladores e autorreguladores já existentes não trataram 
adequadamente das rápidas mudanças na convergência de mídias. 

Atualmente, a autorregulação como norma tem se mantido fraca, apesar de terem sido 
identificados avanços institucionais em algumas regiões. As mulheres permanecem 
sub-representadas em órgãos reguladores, sindicatos e conselhos profissionais das 
instituições de mídia, embora existam indícios de uma tendência emergente de se 
concentrar mais atenção na dinâmica de gênero e na adoção de políticas relevantes. 
Demissões, piora na segurança dos empregos e nos direitos coletivos têm sido 
evidentes em muitas regiões, embora também exista uma tendência para o aumento da 
disponibilidade de oportunidades de formação e ensino na maioria das regiões e online.

Em vários países, o licenciamento do Estado tem se mantido para a imprensa escrita e, 
em muitas regiões, tem se estendido, em um número crescente de casos, para a mídia 
online. Em algumas regiões, modelos fracos de negócios têm levado a um excesso de 
confiança em relação ao financiamento estatal ou por meio de patrocínios do conteúdo 
de mídia; ao mesmo tempo, isso tem provocado o surgimento de novas organizações 
jornalísticas independentes, tais como grupos de jornalismo investigativo sem fins 
lucrativos. Em muitos casos, o Estado e/ou a publicidade pública têm continuado a 
funcionar como instrumentos para influenciar o jornalismo independente. 

Estão surgindo novas questões sobre ética midiática nos ambientes de jornalismo, 
segurança e privacidade, especialmente devido à crescente popularidade do conteúdo 
produzido pelo próprio usuário, que cada vez mais compete e complementa com 
informações profissionais, e que têm testado tanto a mídia quanto os intermediários na 
tomada de decisão ética sobre os limites legítimos da expressão livre.
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SEGURANçA

Nos últimos seis anos, ocorreu tanto um aumento do número de assassinatos de 
jornalistas quanto um aumento significativo na conscientização internacional sobre essa 
questão. As análises realizadas pela diretora-geral da UNESCO sobre as condenações 
de assassinatos de jornalistas, entre 2007 e 2012, mostram uma tendência de elevação 
no número de mortes de jornalistas, com quase 30% dos 430 casos ocorrendo em 
2012, causados por conflitos em dois países. O número de ataques direcionados 
a mulheres jornalistas é menor do que sua proporção nas redações, mas parecem 
ter aumentado paralelamente à multiplicação de plataformas para a expressão. 
Assassinatos por motivos políticos permanecem endêmicos, e pelo menos 75% dos 
jornalistas cujas mortes foram condenadas pela diretora-geral da UNESCO, em 2010 
e 2011, foram alvos de assassinato. O período mostrou uma tendência crescente do 
número de prisões de jornalistas e produtores de mídia social, e uma queda no número 
de jornalistas exilados a cada ano. Os jornalistas cidadãos também se tornaram alvos, 
ao lado de seus colegas profissionais. 

A impunidade continua a ser a tendência dominante, no que diz respeito a se levar à 
Justiça os perpetradores de assassinatos e ataques contra jornalistas. Até meados de 
2013, menos da metade dos Estados-membros, nos quais os assassinatos ocorreram, 
responderam voluntariamente aos pedidos de informação da diretora-geral da UNESCO, 
a respeito da situação da investigação judicial sobre essas mortes. Em geral, menos de 
uma em cada dez mortes de jornalistas levou a uma condenação ao longo do período. 
Isso demonstra uma potencial falha do acompanhamento dos processos nos sistemas 
judiciais, e aponta para um contexto em que o número de crimes contra a liberdade de 
expressão pode continuar aumentando.

Ao longo do período, cresceu a preocupação internacional a respeito desses 
assassinatos, especialmente com o lançamento do “Plano de Ação das Nações Unidas 
sobre a Segurança dos Jornalistas e a Questão da Impunidade”, liderado pela UNESCO, 
e com as resoluções sobre a segurança dos jornalistas na Assembleia Geral da ONU e 
no Conselho de Direitos Humanos.
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GêNERO

Nos últimos seis anos, aconteceram algumas mudanças na situação das mulheres em 
relação à liberdade midiática, ao pluralismo, à independência e à segurança, devido, 
em grande parte, à mídia online, que permite que mais mulheres façam uso direto da 
liberdade midiática para contribuir na esfera pública com notícias e opiniões. Ao mesmo 
tempo, a exclusão relativa das mulheres nos conteúdos de notícias publicadas pela 
mídia tradicional, e até mesmo pela mídia online, é um fenômeno atual, em que tem 
havido pouca mudança. As pesquisas mostram, sobretudo, que somente um quarto das 
pessoas que foram objeto de notícias são mulheres (tanto nas mídias escritas quanto nas 
faladas); ademais, somente pouco mais de um terço dos cargos da indústria de mídia 
são ocupados por mulheres, e o telhado de vidro continua intacto. O número de ataques 
direcionados a mulheres jornalistas são menores do que sua proporção nas redações, 
mas tal número parece ter aumentado em paralelo à multiplicação das plataformas 
de expressão. Tendências jurídicas e políticas dos últimos seis anos começaram a 
reconhecer as exclusões baseadas em gênero, bem como a enfrentar as desigualdades 
estruturais no acesso das mulheres aos meios de comunicação, incluindo profissionais 
de mídia e organismos de regulação.
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JUSTIFICATIvA PARA O RELATóRIO

Em 2011, a decisão da 36ª Conferência Geral da UNESCO, expressa na Resolução 
nº 53, ordenou que a Organização “monitorasse, em estreita colaboração com outras 
agências das Nações Unidas e organizações competentes que atuam na área, a 
situação da liberdade e da segurança dos jornalistas de imprensa, com destaque para os 
casos de impunidade em decorrência de violência contra esses profissionais, incluindo o 
monitoramento e o acompanhamento judicial, por meio do Conselho Intergovernamental 
do IPDC e que fosse publicado um relatório sobre os progressos nesses domínios para 
a Conferência Geral bianual”.

Para cumprir esse mandato, a liberdade de imprensa e a questão da segurança são 
reconhecidas como partes integrantes do cenário mais amplo da liberdade de expressão 
e do desenvolvimento de mídia. Informando-se nesse contexto mais amplo, a presente 
publicação serviu de base para um relatório resumido sobre as tendências para a 37ª 
Conferência Geral, ocorrida em novembro de 2013, na forma de um documento de 
síntese, com destaque para as principais conclusões relevantes desta publicação.3

Este relatório foi elaborado sobre os fundamentos dos Relatórios Mundiais de 
Comunicação da UNESCO publicados em 1997, 1998 e 1999. O segundo deles avaliou 
a situação da mídia em um mundo no qual “profundas transformações”, abrangendo 
política, economia e tecnologia, “modificaram as fronteiras, criaram novas culturas e 
mercados, e aumentaram as esperanças assim como as preocupações”.4 Nos últimos 
sete anos, vários relatórios foram produzidos por uma ampla gama de instituições a 
respeito da mídia ao redor do mundo. Eles tenderam a cobrir momentos de aspectos 
ou regiões específicas, mas não houve nenhuma análise de tendência sistemática de 
todo o panorama que cobre as dinâmicas contemporâneas emergentes que afetam 
a liberdade, o pluralismo e a independência dos meios de comunicação, bem como 
a segurança dos jornalistas, considerando ainda as questões sensíveis ao gênero. 
Nesse contexto, portanto, como um projeto de pesquisa único sobre o estado da arte 
da liberdade de expressão e do desenvolvimento de mídia, este relatório constitui uma 
contribuição significativa da UNESCO para o entendimento internacional. Ele é um dos 
muitos exemplos de vitalidade da Organização, no que se refere ao seu papel como uma 
câmara de compensação mundial de conhecimento em diversos campos.

3 37 C/INF.4, op. cit.

4 UNESCO. World Communication Report: the media and the challenge of new technologies. Paris: UNESCO, 
1989. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001112/111240e.pdf>.
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CENÁRIO DO RELATóRIO

A pesquisa deste relatório é fundamentada na norma internacional que define que 
a liberdade de expressão e opinião é um direito geral de todos os cidadãos. Como 
consta no Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito inclui ainda 
“a liberdade de se ter opiniões sem interferência e de buscar, receber e compartilhar 
informações e ideias, por meio de qualquer tipo de mídia e sem restrição de fronteiras”. 
A universalidade dessa afirmação foi reforçada no Artigo 19 do Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR), 
bem como no Comentário Geral nº 34 desse Artigo pelo Comitê de Direitos Humanos. 
Em 2012, o Conselho de Direitos Humanos afirmou a aplicabilidade desses dois Artigos 
19 à internet. Em termos de padrões internacionais, o direito deve ser a regra, e qualquer 
limitação deverá ser excepcional à sua natureza. Qualquer exceção deve ser justificável 
em termos de padrões internacionais, que exigem que tais restrições sejam baseadas 
em lei, necessária e proporcional, e com propósito legítimo. 

Para a UNESCO, a liberdade de imprensa e o direito de acesso à informação são 
corolários do direito geral de liberdade de expressão e opinião. O status da liberdade de 
imprensa designa o uso particular desse direito de expressão em plataformas públicas 
de mídia, nas quais sua visibilidade social e importância significam que a liberdade de 
imprensa pode ser utilizada como um barômetro do direito mais amplo de liberdade de 
expressão e acesso à informação.

A liberdade de imprensa necessita da liberdade midiática, mas o conceito é também 
mais amplo que esse aspecto, como elaborado na Declaração de Windhoek, aprovada 
pela Conferência Geral da UNESCO em 1991. A Declaração enfatizou que a efetiva 
liberdade de imprensa deve ser sustentada e realizada por meio de um ambiente de mídia 
que seja legalmente livre, e que proporcione pluralismo e independência. A liberdade 
de imprensa, portanto, inclui a liberdade de restrição ilegítima, a liberdade de contribuir 
para a pluralidade da mídia e a liberdade de expressão em si, de forma pública, sem 
interferências políticas ou comerciais. Ao longo dos anos, tem se tornado evidente que 
outro componente subjacente à liberdade de imprensa é a segurança para a manifestação 
pública. Também tem se tornado evidente que as considerações sensíveis ao gênero 
são necessárias em todas as dimensões da liberdade de imprensa. Em relação a isso, 
é importante notar que a igualdade de gênero é uma das duas prioridades mundiais da 
UNESCO, em conjunto com a África.

A liberdade de imprensa, em sua dimensão de liberdade midiática, não é limitada às 
instituições de mídia, mesmo sendo esses atores importantes como praticantes e 
símbolos da liberdade de expressão – eles também são o foco principal da pesquisa 
neste relatório. Mais fundamentalmente, a liberdade de imprensa abrange a liberdade 
de todos os indivíduos ou instituições de usarem as plataformas de mídia para que 
suas manifestações atinjam o público. Nesse contexto, a mídia é mais ampla do que 
as instituições tradicionais de comunicação de massa e, em particular, mais ampla do 
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que as mídias de notícias tradicionais. É por isso que, neste relatório, as questões sobre 
liberdade midiática, pluralismo, independência, segurança e gênero também se aplicam 
à mídia em geral. O espectro se estende além das instituições de mídia e abrange outros 
participantes, que podem ser encontrados na internet pública, embora a ênfase ao longo 
do relatório esteja nos diversos atores que contribuem para o jornalismo.

A utilidade dessa conceituação multidimensional consiste em apresentar de forma 
resumida a interdependência de quatro componentes (liberdade, pluralismo, 
independência e segurança). É evidente que o estado da arte da liberdade midiática 
define o contexto para o pluralismo e a independência da mídia, e não é possível prevê-
los em ambientes nos quais não existe liberdade midiática. A liberdade midiática destaca 
a visão da liberdade de imprensa vista “de cima”, e a independência fornece um ponto 
de vista que reconhece os papéis de baixo para cima, incluindo advocacy para defender 
essa distribuição de cargos, bem como a adesão a padrões profissionais no jornalismo. 
Um panorama da mídia pluralista exige um componente de independência para que a 
sociedade se beneficie das notícias que são moldadas pelos padrões profissionais e pela 
ética na tomada de decisões.

No mesmo sentido, é evidente que o pluralismo da comunicação social causa impactos 
na situação da liberdade de imprensa e da independência. O ex-representante para a 
liberdade de imprensa da OSCE observou que “o pluralismo da mídia é a chave que 
abre a porta da liberdade de informação e da liberdade de palavra”. A monopolização 
– seja pela mídia estatal ou pela mídia privada – pode ser vista como um meio de 
limitar a liberdade de imprensa, ao excluir pretensos participantes. Ela também pode 
afetar a diversidade e a heterogeneidade das informações disponíveis para o público. 
Mesmo onde há liberdade de imprensa, pluralismo e independência, estas podem 
ser características vazias de sentido, caso os participantes não estejam seguros. As 
mulheres têm o direito de ser igualmente envolvidas nas várias dimensões da liberdade 
de imprensa. 

Nessa conceituação, a liberdade de imprensa é particularmente relevante para a 
produção do jornalismo, o qual é um exercício público de liberdade de expressão 
de acordo com os padrões profissionais, e que, com frequência, atrai hostilidade. O 
jornalismo é central para as instituições de mídia em todas as plataformas (impressa, 
radiodifusão – seja por cabo, sinal terrestre ou satélite –, telefones celulares e 
internet). Isso também engloba uma nova rede aberta de participantes espalhados 
por todo o mundo. Nem todos os beneficiários da liberdade de imprensa produzem 
jornalismo dessa forma, apesar de a liberdade também se aplicar a eles e aos seus 
usos da mídia. Tomando isso como base, o relatório atual considera as questões 
de liberdade de imprensa para os jornalistas de carreira, bem como para outros 
que fazem uso de plataformas de mídias públicas. No entanto, a UNESCO também 
tem interesse especial naqueles que os Estados-membros do IPDC descrevem 
como “jornalistas, profissionais de mídia e produtores de mídia social, aqueles que 
produzem uma quantidade significativa de jornalismo de interesse público”. É esse 
enfoque inclusivo que fundamenta o significado do termo jornalistas neste relatório. 
A dimensão da independência da liberdade de imprensa tem particular relevância 
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nessa questão, no que destaca não somente a ausência de pressões, mas também 
o valor para a sociedade das contribuições voluntárias para a ética jornalística 
profissional, como a verificação, a confidencialidade da fonte quando necessário, a 
equidade e o interesse público.

A existência da liberdade de imprensa, em suas dimensões múltiplas de liberdade midiática, 
pluralismo, independência e segurança, fortalece a paz e os processos democráticos e de 
desenvolvimento. Esses bens sociais dependem de as pessoas poderem ser livres para 
falar sem medo e de serem informadas livremente sobre assuntos públicos. A liberdade 
de imprensa como tal ajuda a garantir a participação, a transparência e a delegação 
de responsabilidade (accountability). Esse reconhecimento explica o valor do acesso à 
mídia livre para uma sociedade, e a importância das múltiplas escolhas de informação e 
comunicação possibilitadas pelo pluralismo. A perspectiva destaca ainda a importância 
da independência editorial, livre de interferências de proprietários de empresas estatais 
ou privadas ou de outras influências externas; além disso, destaca a responsabilidade 
jornalística com a ética profissional que molda a qualidade da informação disponível.

Essa conceituação da liberdade de imprensa é subjacente aos Indicadores de 
Desenvolvimento de Mídia da UNESCO,5 que foram aprovados em 2008 pelo Conselho 
Intergovernamental da UNESCO para o IPDC. Esses indicadores destacam aspectos 
jurídicos, econômicos, de desempenho, de capacidade e de infraestrutura dos meios 
de comunicação, como pertencentes à liberdade de expressão e, especificamente, às 
dimensões da liberdade de imprensa. 

Neste relatório, os desenvolvimentos desses aspectos são analisados sob as temáticas 
de liberdade, pluralismo, independência, segurança e gênero, e avaliados nos âmbitos 
mundial e regional. A próxima seção apresenta a estrutura e a conceituação da publicação.

5 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102por.pdf>.
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ESTRUTURA E CONCEITUAçãO

A pesquisa para este relatório foi estruturada de acordo com as linhas estabelecidas 
no marco da Declaração de Windhoek, com a análise das tendências dos temas de 
liberdade de expressão e desenvolvimento da mídia em todo o mundo, bem como sobre 
gênero e mídia transnacional e mundial. 

Liberdade de imprensa como Liberdade midiática, 
pLuraLismo, independência e segurança

Os conceitos seguintes fundamentaram a análise neste relatório: 

 $ A liberdade é analisada primordialmente como uma questão de ambiente legal e 
estatutário, na qual a mídia e o jornalismo operam e moldam os fluxos de informação 
pública. As chaves para se avaliar essa questão são: a situação legal da liberdade de 
expressão e da liberdade midiática, além de como isso é transposto, ou não, para 
a prática; a liberdade de informação; se a mídia é censurada ou banida/obstruída; 
se a difamação é criminalizada, e se essa ou outras leis são utilizadas contra a mídia 
e contra aqueles que produzem jornalismo, a fim de restringir de forma ilegítima a 
liberdade de expressão; a liberdade e a situação do jornalismo investigativo; e a 
proteção das fontes de jornalistas. 

 $ O pluralismo é conceituado como uma questão de propriedade e controle 
econômico, bem como a diversidade dos conteúdos jornalísticos, e é considerado 
para todas as plataformas de mídia. Refere-se aos tipos e números de meios de 
comunicação disponíveis em um sistema político específico, e como isso se 
relaciona com a política existente e com o regime regulatório em termos de limites 
à concentração da propriedade e em termos de mecanismos de apoio ao setor de 
mídia. Uma prova do pluralismo é a existência viável dos setores público, privado e 
comunitário de mídia, bem como o acesso do público a uma série de plataformas 
de mídia, e de notícias e opiniões publicadas. Portanto, o pluralismo incorpora 
considerações sobre a diversidade de conteúdos de informação, notícias, opiniões 
políticas etc., bem como questões de representação, como a presença equitativa 
de mulheres e a consideração de interesses conflitantes. O pluralismo midiático é 
entendido como a possibilidade de uma ampla gama de valores sociais, políticos 
e culturais, de opiniões, informações e interesses, baseada nos direitos humanos 
universais, poder se manifestar por meio de plataformas públicas de mídia. 

 $ A independência está relacionada à liberdade de interferência externa, política ou 
comercial. De particular interesse para a UNESCO é o valor da liberdade de imprensa 
para o jornalismo e, portanto, a autonomia profissional daqueles que o produzem 
e dos órgãos reguladores que o moldam. Nesse sentido, a independência inclui o 
estado da ética profissional na prática, que fornece conteúdo a ele e que sustenta o 
jornalismo de qualidade. Nesse sentido, a independência sofre impactos da força das 
organizações profissionais dos jornalistas e de uma série de organizações que apoiam 
o jornalismo autônomo, por meio de advocacy e capacitação. A independência 
reconhece os jornalistas como sujeitos e atores no âmbito da liberdade de imprensa 
e do pluralismo isento.
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 $ A segurança é um assunto transversal. As questões de segurança são centrais para 
a liberdade de imprensa, e elas apontam particularmente para a responsabilidade do 
Estado de proteger a liberdade midiática, garantindo que não haja impunidade para 
os crimes contra aqueles que fazem jornalismo. Ameaças e ataques contra jornalistas 
negam a eles seus direitos e prejudicam o direito de toda a sociedade de se manter 
informada. Em relação ao aprisionamento de jornalistas e a liberdade de imprensa, os 
dados sobre os motivos das prisões nem sempre estão disponíveis. O aprisionamento 
pelo trabalho jornalístico legítimo é desnecessário e desproporcional, em termos dos 
padrões internacionais de limitações e sanções justificáveis para o exercício da liberdade 
de expressão. A importância da segurança para a liberdade midiática é ainda mais 
evidente no caso de assassinatos de jornalistas, que são a última forma de censura. 
As questões de segurança são relevantes para a independência, porque a segurança 
é uma condição prévia para os jornalistas trabalharem sem medo. A ausência de 
segurança pode levar à autocensura, o que pode comprometer a independência 
editorial e excluir a escolha ética, bem como limitar a extensão possível do pluralismo, 
dentro das opções de mídia disponíveis para uma sociedade.

gênero

Ao longo desta pesquisa, a conceituação de liberdade de imprensa reconhece o direito 
das mulheres, bem como o dos homens, de serem informados e terem suas vozes 
ouvidas. Em 2010, uma declaração conjunta de diversos relatores especiais em liberdade 
de expressão citou a “discriminação no gozo do direito à liberdade de expressão” 
como um dos dez principais desafios da liberdade de expressão. Dessa forma, neste 
relatório, confere-se atenção especial à questão de gênero, por meio de capítulos 
que enfocam especificamente a dinâmica de gênero relacionada com a liberdade de 
imprensa, o pluralismo, a segurança e a independência. Neste relatório, o gênero é 
conceituado principalmente como se referindo à experiência das mulheres jornalistas e 
à representação das mulheres em geral. Esta pesquisa tem sido limitada pela falta de 
dados sobre as mulheres quanto às várias dimensões da liberdade de imprensa.

mídia mundiaL

O relatório inclui três capítulos específicos que enfocam a liberdade, a independência e o 
pluralismo da mídia mundial, com o objetivo de identificar desenvolvimentos específicos 
à esfera da mídia supranacional. Um estudo sistemático sobre a mídia mundial tornou-se 
mais complexo, devido à internet e à quebra de barreiras tradicionais para a divulgação 
de notícias. Antes do advento da internet, os serviços internacionais de transmissão de 
notícias e os canais de notícias via satélite eram os principais meios de comunicação 
mundial, mas agora, até mesmo canais locais podem alcançar uma audiência mundial 
online. Apenas há alguns anos, os termos global e transnacional eram caracterizados, 
principalmente, pelo alcance geográfico de um canal de TV, jornal, agência de notícias 
etc., mas, agora, os termos estão sendo mais utilizados para caracterizar o foco 
transnacional ou inter-regional, bem como o alcance linguístico do conteúdo.

Com esse histórico, para esta pesquisa, a expressão mídia mundial refere-se primor-
dialmente à mídia que atinge uma audiência global, que faz uso de fontes mundiais de 
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informação e/ou suas plataformas mundiais. No entanto, dada a natureza da internet, 
agora, a expressão também inclui a mídia transnacional, que é a mídia disponível para 
as audiências globais, mesmo que isso, algumas vezes não seja intencional, e indepen-
dentemente do público-alvo primário. Nesse sentido, mídia mundial designa principalmente 
os jornais internacionais e vários serviços de televisão por satélite, assim como seu uso de 
internet e de plataformas móveis. Ademais, contudo, também leva em consideração a quan-
tidade de outras mídias online, as quais podem ser acessadas em toda uma região, mesmo 
se, na maioria dos casos, seu conteúdo principal característico tem um alcance limitado.

anáLise das tendências

Por tendência, este relatório se refere à tendência geral, que não é necessariamente 
uma tendência medida quantitativamente. A identificação e a análise das tendências, 
em regiões com diversos sistemas políticos e econômicos, podem ser difíceis de se 
mensurar, devido à diversidade dos aspectos sociopolíticos que existem em cada país, e 
como essas condições flutuam ao longo do tempo. Apesar de a pesquisa ter enfocado 
os últimos seis anos, basicamente desde 2007, muitas tendências representam a 
continuação ou a divergência de desenvolvimentos de longo prazo. No entanto, este é 
um período da história que tem assistido a desenvolvimentos significativos que afetam a 
convergência e a proliferação dos meios de comunicação, a ascensão das mídias sociais 
e móveis, as rupturas tecnológicas, bem como a crise financeira e econômica mundial.

As tendências da liberdade de expressão e do desenvolvimento de mídia identificadas 
neste relatório destacam alguns pontos em comum, sem sugerir que ocorram 
uniformemente em todo o mundo, nem em determinado país ou região. O desafio de 
identificar as tendências é um processo complexo por muitas razões, sobretudo pela falta 
generalizada de dados básicos e por estes não estarem coletados sistematicamente em 
uma série de indicadores-chave referentes a acesso, aspectos econômicos, estruturas 
reguladoras, informações profissionais, desenvolvimento de mídia etc. Além disso, os 
dados que estão disponíveis raramente são desagregados por sexo, caráter urbano-rural 
ou idade. No entanto, pela análise de mais de 800 fontes quantitativas e qualitativas, 
de uma gama ampla e mundial de organismos internacionais e regionais, organizações 
governamentais e não governamentais, universidades, empresas de pesquisa de 
mercado e de consultoria, além de artigos jornalísticos e acadêmicos, o relatório foi capaz 
de identificar e extrapolar vários tipos de tendências nos âmbitos regional e mundial:6

 $ Predominante
 $ Emergente
 $ Divergente
 $ Estase

Devido ao ritmo do desenvolvimento tecnológico e da recuperação econômica irregular ou 
interrompida, não se pode presumir que as tendências identificadas neste relatório persistirão. 
No entanto, as informações contidas neste documento fornecerão um parâmetro por meio 
do qual os desenvolvimentos futuros podem ser mensurados.

6 Uma lista de referências selecionadas está disponível na versão online desta publicação.
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A UNESCO é a agência das Nações Unidas que tem a missão específica de defender 
a liberdade de expressão, incumbida por sua Constituição de promover “o livre fluxo de 
ideias por meio de palavras e imagens”. A liberdade de expressão, assim como seus 
desdobramentos de liberdade de informação e liberdade de imprensa, aplica-se aos 
tradicionais meios de comunicação impressos e de radiodifusão, bem como à nova mídia 
online e digital. Essas liberdades são relevantes para todas as áreas de competência da 
UNESCO, além de serem cruciais para o desenvolvimento sustentável, a democracia e 
o diálogo.

A UNESCO promove o desenvolvimento de ambientes de mídia que conduzam à livre 
expressão nos termos das condições legais e socioeconômicas. A Organização ressalta 
principalmente que a segurança do jornalismo é um pré-requisito fundamental para a 
concretização da liberdade de expressão e da democracia. A UNESCO trabalha, ainda, 
para promover a liberdade de imprensa e o desenvolvimento da mídia por meio de defesa 
e conscientização, capacitação, monitoramento, promoção da segurança de jornalistas 
e do apoio à legislação de mídia e à viabilização de marcos regulatórios.

O ponto central da campanha de conscientização da UNESCO sobre liberdade de 
expressão é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Comemorado em mais de 100 
países no dia 3 de maio, representa uma ocasião para celebrar os princípios fundamentais 
da liberdade de imprensa, avaliá-la ao redor do mundo, defender a mídia de ataques à 
sua independência e homenagear jornalistas que perderam suas vidas no exercício da 
profissão. A comemoração dessa data inclui a entrega do Prêmio Mundial de Liberdade 
de Imprensa UNESCO-Guillermo Cano, que homenageia pessoas, organizações ou 
instituições que deram uma contribuição de destaque à defesa e/ou à promoção da 
liberdade de imprensa em qualquer parte do mundo, em especial quando isso tenha sido 
realizado em situações de perigo.

A Organização também trabalha para a aumentar a conscientização sobre a importância 
da igualdade de gênero para a liberdade de imprensa. A igualdade de gênero é uma das 
duas prioridades globais da UNESCO, a qual ela promove por meio de uma abordagem 
que atua em duas frentes, envolvendo programas específicos para cada gênero e a 
integração de gêneros no âmbito das áreas de competência da Organização. Entre as 
ações da UNESCO em curso para promover a igualdade de gênero na mídia estão 
o desenvolvimento de recursos, tais como os Indicadores Sensíveis ao Gênero para 
a Mídia, e as iniciativas globais, como o Programa As Mulheres Fazem a Notícia. Em 
2013, a UNESCO lançou a Aliança Global de Gênero e Mídia, que reúne mais de 80 
organizações e cujo objetivo consiste em intensificar as ações destinadas à obtenção de 
igualdade de gênero nos conteúdos e nos cargos da mídia.

No intuito de estimular o público a valorizar e fazer uso pleno do direito à expressão, a 
UNESCO promove programas sobre Alfabetização Midiática e Informacional (AMI ou Media 
and Information Literacy – MIL), com foco principal sobre os jovens. A Alfabetização em 
Mídia e Informação capacita os cidadãos a compreender as funções da mídia e de outros 
provedores de informação, de modo que possam fazer uma avaliação crítica de seus 
conteúdos e tomar decisões conscientes como consumidores e produtores de informação 
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e conteúdo de mídia. A estratégia da UNESCO para a promoção da Alfabetização em Mídia 
e Informação incluiu a preparação de um modelo de currículo para professores em mídia e 
informação, a viabilização de cooperações internacionais por meio da Aliança Global sobre 
Alfabetização Midiática e Informacional, e o estabelecimento de um Centro Internacional de 
Informações sobre Alfabetização Midiática e Informacional, em cooperação com a Aliança 
das Civilizações das Nações Unidas.

A UNESCO também fornece apoio por meio de assessoria técnica e sobre políticas para 
governos e partes nacionais interessadas com relação a legislação, regulamentação e 
políticas que afetam a liberdade de imprensa. Esse trabalho abrange a liberdade de 
expressão, a liberdade de informação, a liberdade midiática e a autorregulamentação 
como componentes fundamentais para a construção de um ambiente favorável à liberdade 
de expressão. O foco especial da UNESCO em países que passaram por conflitos 
e catástrofes e países em transição leva em consideração desafios e oportunidades 
específicos para atualização das estruturas políticas dos meios de comunicação, de forma 
a harmonizá-las com as melhores normas e práticas reconhecidas internacionalmente.

Utilizando os Indicadores de Desenvolvimento da Mídia da UNESCO (IDM ou Media 
Development Indicators – MDIs), os países podem obter informações objetivas a respeito 
das lacunas existentes no cenário da mídia nacional que necessitam de atenção. A 
UNESCO já concluiu avaliações baseadas nos IDM em 11 países, e atualmente realiza 
avaliações em outros 16. As recomendações resultantes dessas avaliações podem 
estar relacionadas a reforma da legislação, capacitação, fortalecimento dos sistemas de 
autorregulamentação, entre outras medidas.

Para a UNESCO é importante apoiar o jornalismo investigativo e reportagens aprimoradas 
sobre eleições, além de ampliar a capacidade de jornalistas e das faculdades de jornalismo 
de cobrir questões como as mudanças climáticas e as novas tecnologias. No sentido 
de capacitar jornalistas e educadores de jornalismo com conhecimento especializado 
necessário para fazer frente aos novos desafios, em 2013 a UNESCO publicou dez novas 
ementas sobre educação em jornalismo como um compêndio para o “Modelo curricular 
para o ensino de jornalismo” de 2007.7 A UNESCO também lançou uma Iniciativa Global 
pela Excelência na Educação em Jornalismo, cujo objetivo é promover e apoiar parcerias 
viáveis Sul-Sul e Norte-Sul entre faculdades de jornalismo em torno de um conjunto de 
princípios centrais de excelência em ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional. 
Ações nesse sentido contribuem para a liberdade de expressão e para sua valorização 
pela sociedade.

Por meio do IPDC, a UNESCO concede todos os anos pequenos subsídios a 
aproximadamente 80 projetos de mídia em países em desenvolvimento. O IPDC é o único 
fórum multilateral no Sistema das Nações Unidas destinado a mobilizar a comunidade 
internacional em torno da discussão e da promoção do desenvolvimento dos meios de 
comunicação em países em desenvolvimento. O Programa não apenas apoia projetos 
de mídia, como também busca garantir um ambiente saudável para o desenvolvimento 

7 UNESCO. Modelo curricular da UNESCO para o ensino do jornalismo. Brasília: UNESCO, 2010. Disponível 
em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209por.pdf>.
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de mídias livres e pluralistas. Ao longo dos últimos 30 anos, o IPDC destinou cerca de 
$100 milhões a mais de 1,5 mil projetos em cerca de140 países em desenvolvimento e 
países em transição.

Muitos projetos do IPDC apoiam as mídias comunitárias, caracterizadas por seu 
compromisso com as comunidades a que servem. A UNESCO reconhece que a presença 
das mídias comunitárias é um sinal de pluralismo, diversidade de conteúdos e de 
representação dos diferentes grupos e interesses da sociedade. As mídias comunitárias 
estimulam o diálogo aberto, a transparência local e dão voz àqueles que não podem 
se manifestar. Entre as ações recentes e em curso da UNESCO em apoio às mídias 
comunitárias estão o fortalecimento de emissoras de rádio locais na África, com tecnologias 
de informação e comunicação e também a concessão de espaços de expressão para 
mulheres e minorias por meio de rádios comunitárias. O rádio continua sendo o veículo que 
alcança a maior audiência em todo o mundo, e sua importância é celebrada todos os anos 
no dia 13 de fevereiro, destacado como o Dia Mundial do Rádio.

Constantemente, a diretora-geral da UNESCO – em nome dos 195 Estados-membros 
da Organização – faz declarações públicas diante da grave preocupação com a 
situação da liberdade de imprensa quando um jornalista é assassinado. O “Relatório 
bianual sobre a segurança de jornalistas e a questão da impunidade”, elaborado pela 
diretora-geral para o IPDC, reúne as respostas recebidas dos Estados-membros aos 
pedidos de envio voluntário de informações sobre o resultado das investigações dos 
assassinatos de jornalistas.

A promoção da segurança de jornalistas ganhou ainda mais importância no trabalho 
da UNESCO após a adoção do “Plano de Ação das Nações Unidas sobre a Segurança 
de Jornalistas e a Questão da Impunidade”,8 submetido pela Organização e aprovado 
pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2013, e para o qual a UNESCO é a 
agência líder. O Plano de Ação da ONU se tornou um ponto de referência mundial na 
promoção da segurança de jornalistas e na luta contra a impunidade, e a UNESCO 
tem efetivado parcerias com os países, começando com quatro países-piloto, para 
apoiar suas iniciativas de aumento da segurança de jornalistas. A UNESCO também tem 
desenvolvido Indicadores de Segurança de Jornalistas, os quais estão sendo utilizados 
para fazer um levantamento da situação em sete países para determinar onde são 
necessárias ações e que impactos têm sido obtidos. A UNESCO continuará a promover 
a segurança de jornalistas, tanto online quanto off-line, além de conduzir pesquisas 
sobre aspectos específicos das questões de segurança.

No novo ambiente da informação e da comunicação, a UNESCO tem desempenhado 
importante papel no processo de acompanhamento da Cúpula Mundial sobre a 
Sociedade da Informação (World Summit for Information Society – WSIS) dos anos de 
2003 e 2005. A UNESCO assumiu a liderança de seis das linhas de ação da WSIS, 
incluindo aquelas relacionadas ao acesso à informação e conhecimento e aos meios 

8 NAÇÕES UNIDAS. Plano de Ação das Nações Unidas sobre a Segurança de Jornalistas e a Questão da 
Impunidade. Brasília: UNESCO; Rio de Janeiro, UNIC-Rio, 2013. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002207/220700por.pdf>.
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de comunicação, tendo liderado a implementação de todas as decisões da WSIS, 
juntamente com a UIT e o PNUD. Em 2013, a UNESCO realizou o primeiro Encontro de 
Revisão da WSIS +10, cuja declaração final reiterou a importância dos direitos humanos 
universais para a agenda de desenvolvimento pós-WSIS e pós-2015. Por meio de seu 
trabalho no processo da WSIS, a UNESCO tem promovido uma visão das sociedades 
de conhecimento embasada em quatro pilares: liberdade de expressão; respeito à 
diversidade cultural e linguística; qualidade da educação para todos; e acesso universal 
à informação e ao conhecimento.

Paralelamente a seu trabalho no contexto do processo da WSIS e fóruns relacionados, 
como o Fórum de Governança da Internet, a UNESCO tem conduzido pesquisas extensivas 
sobre as oportunidades e os desafios para a liberdade de expressão na internet. Por meio 
de sua série sobre liberdade na internet “Internet freedom series”, a UNESCO publicou 
dois importantes estudos relacionados à liberdade de expressão online: “Freedom of 
connection, freedom of expression: the changing leal and regulatory ecology shaping the 
internet” (2011)9 e “Global survey on internet privacy and freedom of expression” (2012).10 
Atualmente, a Organização lidera uma pesquisa inovadora relacionada à segurança 
digital de jornalistas e ao papel dos intermediários da internet na promoção da liberdade 
de expressão. Esses estudos contribuirão para a criação e o compartilhamento de 
conhecimentos e melhores práticas nessa área de rápidas mudanças.

Como resultado de uma decisão tomada pelos Estados-membros durante a 37ª sessão 
da Conferência Geral, a UNESCO empreenderá um estudo abrangente de questões 
relacionadas à internet no âmbito de sua missão, incluindo o acesso à informação e ao 
conhecimento, liberdade de expressão, privacidade e aspectos éticos da sociedade da 
informação. Os resultados, fundamentados em extensivas consultas a várias pessoas 
envolvidas, serão apresentados aos Estados-membros durante a 38ª sessão da 
Conferência Geral de 2015. Dessa forma, a UNESCO continuará sendo um laboratório 
de ideias, contribuindo com recursos de informação de qualidade para a construção de 
sociedades de conhecimento inclusivas.

A UNESCO trabalha em estreita cooperação com uma grande variedade de parceiros 
globais, regionais e nacionais. Em parceria com governos, a grande família da ONU, 
outras organizações intergovernamentais, ONGs, empresas do setor privado, fundações e 
organizações da mídia, a UNESCO continuará a estar na linha de frente das iniciativas globais 
de promoção de um ambiente onde as mídias possam trabalhar livremente e em segurança.

9 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191594e.pdf>.

10 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273e.pdf>.
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A liberdade é vista basicamente como uma questão que 
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LIbERDADE: 
INTRODUçãO

Visão geraL

A liberdade midiática, considerada um dos aspectos-chave da liberdade de imprensa, 
é uma questão que pertence ao contexto legal e estatutário no qual a mídia opera, 
e a legitimidade de quaisquer restrições em termos de normas internacionais sobre 
liberdade de expressão. Entre os elementos básicos de avaliação da liberdade midiática 
estão: a situação jurídica da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa e como 
isso se traduz ou não na prática; se os meios de comunicação são censurados ou 
banidos/barrados; se a difamação criminosa e outras leis são utilizadas contra a mídia 
e o jornalismo; e se a profissão está sujeita a licenciamento. A liberdade de informação 
representa um aspecto importante desse contexto. Este capítulo discute aspectos legais 
essenciais da liberdade e apresenta um resumo das principais tendências por região.

Os últimos seis anos têm sido tempos de inquietação em várias regiões. Tem havido 
rebeliões em algumas partes dos Estados Árabes e protestos de rua em partes da Europa 
Ocidental e da América do Norte, em um momento de crise econômica em que situações 
de conflito perduram junto com o radicalismo violento e o uso de medidas legislativas e 
outras em prol da segurança nacional. Enquanto isso, a revolução tecnológica tem se 
acelerado, evidenciada pelo aumento das mídias online e sociais como grandes fontes 
de informação e opinião para muitas pessoas ao redor do mundo, e a convergência 
tecnológica tem criado maior imprevisibilidade para a mídia tradicional, bem como novas 
possibilidades de censura.

De acordo com dois diferentes índices longitudinais de liberdade de imprensa, embora 
tenha havido importantes avanços em partes dos Estados Árabes, e outros mais 
modestos em partes da região da Ásia e Pacífico em 2011, até 2012, poucos países 
tinham conseguido sustentar tais avanços. Conquistas modestas foram registradas em 
partes das sub-regiões do Sudeste da Ásia, do Cáucaso e da África Ocidental. Têm 
sido observadas tendências de limitação da liberdade midiática em partes da Europa 
Central e do Leste Europeu, bem como do Sul da Ásia. Há relatos de diminuição da 
liberdade midiática ao longo dos últimos seis anos em várias regiões e sistemas políticos, 
sinalizando que a proporção de pessoas que desfrutam desse direito caiu em 2012 ao 
seu nível mais baixo ao longo de uma década.

um contexto LegaL e estatutário em deterioração

À exceção da liberdade de informação e da difamação criminosa, a maioria das reformas 
legais relativas à liberdade de imprensa têm regredido ao longo da última meia década. 
Pode-se dizer que tem surgido uma tendência global de “deterioração legal por imitação”, 
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à medida que as leis restritivas de um país ou região sobre questões diversas como 
a internet, mídias sociais e antiterrorismo tendem a ser copiadas com frequência por 
outros países ao redor do mundo, criando barreiras para a liberdade midiática.

A grande maioria dos países do mundo têm garantias constitucionais relativas à 
liberdade de expressão, mas nos últimos seis anos a mídia e os jornalistas, incluindo 
suas contrapartes online e jornalistas cidadãos, têm enfrentado restrições legais cada 
vez maiores em muitas partes do mundo.

Leis sobre difamação, calúnia, insulto e lesa-majestade, que não cumprem com as 
normas internacionais para restrições legítimas à liberdade de expressão, continuam 
sendo um importante impedimento no mundo todo. A partir de 2012, 174 países 
mantiveram penas criminais para difamação, enquanto em 21 outros países ela foi 
totalmente descriminalizada, conforme a Article 19. Entretanto, nos últimos seis anos tem 
se mantido uma lenta tendência de descriminalização, tendo a maioria desses 21 países 
(13) descriminalizado totalmente a difamação nesse período. A Comissão Africana sobre 
Direitos Humanos e dos Povos (African Commission on Human and People’s Rights) 
adotou em 2010 uma resolução conclamando os países-membros a revogar as leis 
sobre difamação, reiterada em 2012 pelo parlamento pan-africano. A OSCE mantém 
uma campanha permanente de descriminalização. A UNESCO também tem fornecido 
assistência técnica aos governos para revisão da legislação em sintonia com normas e 
boas práticas internacionais.

Figura 1 
porcentagem de estados-membros por região em que a difamação era crime

Fonte: ARTICLE 19. Defamation maps. Disponível em: <http://www.article19.org/defamation/map.html>.

Uma tendência evidente nos últimos seis anos tem sido o uso crescente da difamação 
civil, muitas vezes no lugar de casos criminais, resultando em multas e danos 
desproporcionais, particularmente contra mídias e jornalistas críticos dos governos. O 
“turismo da difamação” tem permitido que pessoas poderosas restrinjam declarações 
críticas e contrárias, “comprando” pelo mundo as jurisdições que mais provavelmente 
acatarão seus processos como difamação.
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Igualmente predominante tem sido o contínuo uso das leis sobre segurança nacional, 
antiterrorismo ou antirradicalismo para conter o debate ou restringir pontos de vista 
contrários. Estudos mostram que as prisões de jornalistas pelo mundo atingiram um 
recorde em 2012 devido, em parte, ao uso generalizado de acusações de terrorismo 
e outras ofensas ao Estado contra repórteres e editores críticos. Embora alguns países 
tenham adotado leis progressistas de mídia, eles também implementaram medidas de 
segurança nacional que têm sido utilizadas para limitar a liberdade midiática.

Nesse período, 19 países na região da América Latina e do Caribe adotaram novas leis 
midiáticas, referentes em parte à concentração de meios de comunicação, algumas das 
quais têm gerado profundos debates sobre a liberdade midiática. O congestionamento, 
uma tendência muito comum no passado, ressurgiu ao longo da última década em 
várias regiões, causado em parte pela expansão da televisão via satélite.

Uma tendência ambígua dos últimos seis anos envolveu o princípio da confidencialidade 
sobre as fontes jornalísticas. Embora o reconhecimento da necessidade de proteção 
legal tenha se difundido em âmbito nacional11 por meio de órgãos regionais, ela tem 
sido cada vez mais minada pelas ações de segurança nacional e pelo antiterrorismo. Os 
órgãos de segurança nacional de vários países passaram a ter acesso a documentos, 
e-mails e conversas telefônicas de jornalistas, bem como a vastos acervos de dados que 
permitem a localização de jornalistas, fontes e denunciantes. 

aumento da Liberdade de inFormação

A tendência predominante no sentido da adoção de leis de liberdade e/ou acesso a 
informação (FOI) da década passada continua a mesma.12 Desde 2007, países de todas 
as regiões têm adotado leis de FOI, dessa forma, atualmente já presentes em mais de 
90 países – incluindo algumas jurisdições independentes –, enquanto vários estão em 
processo de análise de tais leis, o que indica uma clara tendência nesse sentido. Uma 
pequena maioria de países pelo mundo ainda não reconheceu o FOI em suas leis ou não 
adotou uma lei específica. Isso é evidente em algumas partes dos Estados Árabes, embora 
alguns países tenham recentemente adotado tais dispositivos. A missão da UNESCO, 
estabelecida em sua Constituição de 1945, convoca a Organização especificamente para 
“promover o livre fluxo de ideias por meio de palavras e de imagens” e tem se refletido em 
seu programa estratégico de ampliar o acesso universal à informação e ao conhecimento.

11 Mais de 100 países em todo o mundo reconheceram legalmente o direito de jornalistas protegerem suas 
fontes, de acordo com a Privacy International. Em aproximadamente 20 países ao redor mundo, essa 
proteção legal se encontrava na Constituição nacional.

12 A expressão liberdade de informação (freedom of information – FOI) utilizada neste relatório inclui a legislação 
sobre o direito de saber ou o direito à informação (right to information – RTI).
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Figura 2 
estados-membros por região com leis de liberdade de informação (Foi) em vigor

Fontes: FREEDOMINFO.ORG. Consensus list of 93 countries with freedom of information laws or the equivalent 
(mar. 2013); VLEUGELS, R. Overview of all FOI laws: fringe special (30 set. 2012); OPEN SOCIETY JUSTICE 
INITIATIVE. List of countries with access to information (ATI) provisions in their national/federal laws or actionable 
decrees, and dates of adoption and significant amendments (mar. 2013).

A persistência e a aplicação de leis de sigilo que não cumprem com as normas 
internacionais têm sido um desafio fundamental em todo o mundo. Somente alguns 
países revogaram esse tipo de lei, enquanto um grande número adotou novas leis de 
sigilo e antiterrorismo que têm afetado a liberdade midiática. Essas leis, juntamente com 
a cultura da confidencialidade comum na maioria dos governos e serviços públicos, têm 
feito com que o direito de acesso a informações oficiais continue limitado para a maioria 
dos jornalistas ao redor do mundo. Esforços para criar uma governança mais aberta 
também têm surgido, tais como a Parceria Governamental Aberta (Open Government 
Partnership) multilateral, que inclui 63 governos, e o desenvolvimento dos Princípios 
Globais sobre Segurança Nacional e o Direito à Informação (Global Principles on National 
Security and the Right to Information), concluído em junho de 2013 após consulta a cinco 
relatores especiais e a mais de 500 especialistas de mais de 70 países.

reLigião e bLasFêmia

Em geral, os últimos seis anos registraram uma intolerância cada vez maior contra opiniões 
ou reportagens consideradas por algumas pessoas ofensivas à religião ou à moralidade. 
Restrições ao direito universal à “liberdade de pensamento, consciência e religião” têm, 
muitas vezes, apresentado desafios a jornalistas e usuários de meios de comunicação 
sociais. As leis contra blasfêmia, apostasia ou “difamação de religião” continuam a 
restringir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, tendo havido poucas 
mudanças nas leis nacionais ao longo dos últimos seis anos. A partir de 2011, 47% dos 
países apresentavam tais leis, 32 deles com leis ou políticas proibindo a blasfêmia e 87 
com leis contra “difamação de religião”, de acordo com o Centro de Pesquisas Pew. 
Essa questão tem sido contestada em âmbito internacional. Em algumas situações, há 
relatos de que tais leis foram usadas para ameaçar, intimidar e prender jornalistas.
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excLusões de gênero: aVanços insuFicientes

Os últimos seis anos também têm testemunhado certo avanço nas experiências de 
liberdade midiática por parte de jornalistas mulheres e, em termos mais gerais, com 
relação à posição das mulheres dentro da mídia. Esse avanço deve-se em grande parte 
à mídia online, que tem, tradicionalmente, oferecido às mulheres menos acesso à mídia 
pública que aos homens em todo o mundo, assim como menos canais para comunicar 
suas ideias, suas opiniões, suas experiências e seu conhecimento. Ao mesmo tempo, 
a exclusão de gênero dos noticiários na mídia dominante e até mesmo na mídia online 
e alternativa tem tido poucas mudanças nos últimos anos. Somente um quarto das 
pessoas mencionadas nos noticiários eram mulheres, pouco mais de um terço dos 
profissionais da indústria da mídia eram mulheres, o “telhado de vidro” permaneceu 
intacto, e a mulheres continuam pouco representadas em termos de reconhecimento 
profissional. As tendências legais e políticas em liberdade midiática nos últimos seis anos 
têm feito muito pouco no sentido de reconhecer as exclusões de gênero ou de abordar 
as desigualdades estruturais do acesso de mulheres à mídia, tanto off-line quanto 
online (ver o capítulo sobre “Pluralismo: gênero”). A prioridade global da UNESCO sobre 
igualdade de gênero tem procurado mudar essa realidade, desenvolvendo ferramentas 
de conhecimento que buscam reduzir as barreiras ao acesso e à participação plena de 
homens e mulheres.

LegisLação online mais rigorosa

A convergência das tecnologias de mídia e comunicação tem transformado radicalmente 
os modelos tradicionais de comunicação e mídia. O uso de telefonia móvel e internet 
tem despontado como o canal de crescimento mais rápido por meio do qual milhões 
de pessoas em todo o mundo acessam notícias e informações. Esse novo cenário 
de mídia tem trazido importantes desafios à mídia tradicional e aos governos. Muitas 
autoridades têm adotado novas leis ou utilizado leis existentes para limitar o acesso 
ou punir discursos na mídia online ou na internet, em ambos os casos com pouca 
consideração pelas normas internacionais de restrição. A mudança também criou novos 
intermediários no setor privado. Suas decisões, sejam elas determinadas ou não por 
autoridades governamentais, têm afetado a privacidade e os fluxos de informação, além 
de contribuir para a censura por meio de bloqueio ou filtragem.

O desenvolvimento e a multiplicação de leis, políticas e práticas relativas ao discurso 
online e às plataformas de mídia surgiram como tendências predominantes nos últimos 
seis anos. A maioria desses desenvolvimentos tem sido de natureza regressiva e tem 
imposto restrições que não cumprem com as condições de legitimidade estabelecidas 
nas normas internacionais de direitos humanos. Estudos recentes, incluindo a publicação 
da UNESCO “Freedom of connection, freedom of expression”,13 mostram que um número 
cada vez maior de países têm dado passos no sentido de bloquear ou regular o acesso 
à internet ou a conteúdos por meio de medidas como bloqueio, filtragem de conteúdo 
crítico sobre autoridades e prisão de usuários que postaram informações consideradas 
indesejáveis. Os relatos também indicam que a vigilância na internet tem crescido a um 

13 DUTTON, W. H. et al. Freedom of connection, freedom of expression: the changing legal and regulatory 
ecology shaping the Internet. Paris: UNESCO, 2011. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001915/191594e.pdf>.
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ritmo mais rápido que a filtragem de conteúdos, já que a vigilância permite às autoridades 
monitorar atividades e contatos pela internet em vez de forçar os usuários a sair dela.

No plano legal e das políticas, os desenvolvimentos dos últimos seis anos incluíram leis 
que buscam regulamentar os conteúdos online e têm sido muitas vezes usados para 
reprimir a liberdade de expressão e a liberdade midiática online. Com frequência, essas 
leis incluíram o registro de sites online, blogueiros e jornalistas cidadãos. A partir de 2012, 
houve relatos de pelo menos 13 países que exigiram registro para uso da internet. Muitos 
governos têm adotado leis, políticas e tecnologias para filtrar ou bloquear o acesso a 
conteúdos online, incluindo sites inteiros, endereços de IP, portais, protocolos de internet 
e tipos de uso. As razões para o bloqueio variam, sendo as mais comuns os materiais 
considerados de natureza sexual imprópria – que incluem materiais relacionados a 
homossexualidade ou planejamento familiar. Também comuns em algumas nações são 
as restrições de materiais que fazem críticas ao governo.

Outra tendência nos últimos seis anos que tem afetado a liberdade de imprensa é o 
aumento das leis sobre crimes cibernéticos. Um projeto de estudo de 2013 da UNODC 
relatou a existência de 250 leis em vigor e mais de 100 novas ou em planejamento 
relacionadas a crimes cibernéticos, sendo a criminalização a área de foco predominante 
para as leis novas, existentes ou em planejamento. Muitas vezes de redação vaga e 
excessivamente abrangentes, as leis de crimes cibernéticos têm requerido que os 
intermediários denunciem alegações de violação, imposto responsabilidade criminal 
sobre tais violações e requerido vigilância ou retenção de dados de conteúdos online.

A responsabilidade dos intermediários da internet, por meio da qual as empresas 
privadas podem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais ou considerados prejudiciais 
postados por seus provedores ou serviços, tem ganhado importância cada vez maior ao 
longo dos últimos seis anos. Devido aos casos de incerteza sobre os procedimentos 
para remoção e à falta de recursos legais, os intermediários têm, às vezes, acatado 
em excesso as notificações para remoção, feitas muitas vezes fora do sistema jurídico 
e com poucas possibilidades de recurso para os produtores dos conteúdos afetados. 
Algumas vezes os intermediários foram responsabilizados criminalmente por conteúdos 
postados por um usuário considerados por outros usuários como transgressores das 
leis de privacidade e de difamação. Esses casos indicam uma tendência emergente de 
“censura preventiva”, em que as empresas realizam o próprio monitoramento e filtragem 
para evitar possíveis repercussões. Isso contribui para um processo de “censura 
privatizada”, no qual alguns governos podem vir a contar com empresas do setor privado 
para regular conteúdos online, enquanto se eximem da responsabilidade eleitoral e sem 
os devidos processos.

Outro importante desenvolvimento legal foi a adoção de leis que criminalizaram downloads 
e compartilhamentos de certos materiais possivelmente protegidos por direitos de 
propriedade intelectual (intelectual property – IP) ou que estenderam a aplicação de leis 
existentes aos conteúdos online. As leis ou as políticas relacionadas à IP sobre conteúdos 
online têm sido contestadas intensamente, com a organização de grupos da sociedade 
civil contra uma nítida abrangência excessiva de iniciativas legais sobre IP e sua possível 
criação de precedentes para censura. Em 2012, por exemplo, grupos da sociedade civil 
se mobilizaram globalmente contra acordos internacionais pertinentes (ACTA, WCIT), 
bem como contra leis nacionais de maior notoriedade.



LIbERDADE:INTRODUçãO

38 Tendências mundiais sobre liberdade de expressão e desenvolvimento de mídia

Novas questões sobre liberdade de imprensa têm surgido a partir da divulgação pública 
feita pelo site Wikileaks, em 2010, de uma quantidade sem precedentes de informações 
confidenciais sobre relações diplomáticas, seguida pelo vazamento por meio de Edward 
Snowden, em 2013, da extensiva vigilância das comunicações online por vários governos 
da região da Europeu Ocidental e da América do Norte.

As plataformas online e as agências de notícias tradicionais, em particular os jornais de 
alcance global, amplificaram tais revelações. Isso levantou questões de interesse e debate 
público entre editores, fontes e jornalistas, no âmbito mais amplo da mídia, com relação à 
liberdade de imprensa. Embora as restrições não tenham sido impostas à maioria dos atores 
da mídia tradicional, as buscas nas agências de notícias e o uso de leis antiterrorismo para 
prender jornalistas e seus associados têm sido motivos de preocupação. As revelações 
de vigilância de 2013 fizeram com que os governos que monitoram e compartilham 
informações digitais fossem convocados a providenciar salvaguardas suficientes contra 
violações ao direito à privacidade e à liberdade de expressão.

concLusão

Os últimos seis anos testemunharam maior consolidação das tendências da última 
década, o que envolveu uma dramática transformação da mídia e do jornalismo. O 
crescimento das mídias online e sociais como grandes fontes de notícias e opiniões 
significou que muitas questões relativas à dinâmica levantada aqui se tornaram cada vez 
mais relevantes para a internet. Essa mudança tem sido reconhecida por organismos 
internacionais, incluindo a UNESCO, o que os leva a incluir em seus relatórios e atividades 
blogueiros, produtores de mídia social e novos atores online. Em 2011, o Comitê da ONU 
para os Direitos Humanos (UN Human Rights Committee) definiu o jornalismo como 
uma atividade que consiste na coleta e na disseminação de informações para o público 
via quaisquer meios de comunicação de massa, o que inclui blogueiros e outros que 
empreendem formas independentes de publicação.

Ao mesmo tempo, a liberdade das emissoras e da imprensa tradicional continua 
importante, conforme evidenciado pelos contínuos desdobramentos legais relativos à 
sua regulamentação e por ameaças, prisões e mortes de jornalistas “tradicionais” (ver o 
capítulo sobre “Segurança”). Esse período pode ser mais bem compreendido como um 
tempo de “transição”, com a mídia tradicional e as novas formas e forças de comunicação, 
juntamente com governos e intermediários, lutando para definir o cenário da mídia do 
século XXI. Embora os últimos seis anos tenham apresentado algumas tendências 
regressivas em termos legais e políticos, também houve casos em que muitos meios de 
comunicação, jornalistas, blogueiros e outros comunicadores de redes sociais ao redor 
do mundo constituíram normas de liberdade de publicação online, criando, assim, um 
cenário de informação online livre e diversificado. Ao mesmo tempo, as declarações online 
nem sempre refletiram os padrões jornalísticos profissionais, tendo havido poucos meios 
de comunicação críticos e treinamento em informação entre leitores e usuários, incluindo 
os jovens. Entretanto, entre todos esses atores midiáticos e jornalísticos, o jornalismo 
investigativo continua uma tradição, o que tem ajudado a garantir a manutenção da 
liberdade midiática devido ao serviço que ela proporciona ao interesse público.

As seções seguintes fazem uma análise das tendências de liberdade com relação à mídia 
global e o gênero.



LIbERDADE: MíDIA MUNDIAL

39Tendências mundiais sobre liberdade de expressão e desenvolvimento de mídia

LIbERDADE: 
MíDIA MUNDIAL

Visão geraL

A tendência de liberdade predominante na mídia mundial nos últimos seis anos tem sido 
a diversificação e a ruptura com os métodos de produção de notícias, as modalidades 
de publicação e distribuição, além do crescimento da audiência da mídia mundial. A 
internet e a televisão a cabo se tornaram mais amplamente disponíveis, diversificadas 
e influentes, em parte porque hoje em dia a maioria das agências de notícias nacionais 
e internacionais disponibiliza conteúdos online. Paralelamente, tem havido um retorno a 
táticas como o bloqueio e a filtragem, comuns há mais de duas décadas, sendo agora 
aplicadas a uma faixa mais ampla de meios de comunicação e por uma maior variedade 
de atores. A tendência de maiores oportunidades de jornalismo interativo tem diluído as 
fronteiras tanto entre setores da mídia quanto entre jornalistas e novos consumidores, 
o que, por sua vez, tem rompido com os tradicionais fluxos de informação e práticas 
jornalísticas, assim como tem desafiado os marcos legais e estatutários.

A tendência dominante de convergência técnica fez com que os conteúdos originários da 
radiodifusão, das telecomunicações, da impressa e da internet pudessem cada vez mais 
ser acessados a partir de múltiplas plataformas – incluindo computadores e telefones 
celulares –, em mais localidades, por mais usuários e por meio de uma variedade de 
novos intermediários e centros de notícias. Isso levou, ainda, ao surgimento de desafios 
à privacidade e ao livre fluxo de informações, que afetaram também os processos e 
as fontes jornalísticas. A vigilância e a prospecção de dados se tornou possível em 
uma escala sem precedentes, a proteção de fontes assumiu novas dimensões e os 
mecanismos de censura, incluindo a censura privatizada, se tornaram possíveis.

Assim, a tendência dominante tem sido no âmbito da internet e dos aplicativos 2.0 de 
rede e plataformas, que estão ampliando enormemente a quantidade de conteúdos 
produzidos e publicados profissionalmente e por usuários, a capacidade de interação 
entre usuários e conteúdos e a redistribuição de conteúdos para públicos mundiais – 
dentro ou além das restrições dos direitos autorais. Simultaneamente, têm surgido novos 
desafios que diferem dos passados tanto em escala quanto em abrangência, e que 
têm sido transnacionais devido à própria natureza dos fluxos de comunicação em rede. 
Esses avanços têm afetado significativamente a liberdade midiática e a de imprensa 
com relação à mídia tradicional, às práticas e às plataformas de coleta de notícias, às 
considerações éticas e às normas profissionais.
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acesso e inFormação

A televisão a cabo acrescentou alternativas globais e transnacionais às opções nacionais 
de visualização do público, desafiando o controle do governo sobre as transmissões e os 
conteúdos nos lugares onde isso ainda existe. Enquanto isso, a mídia online – incluindo 
as redes sociais –, às vezes associada aos veículos de comunicação via satélite, tem 
viabilizado maior distribuição e novos mecanismos de produção. As agências de notícias 
globais, tais como a BBC e a Al Jazeera, têm conseguido fazer uso de operações mais 
extensivas de coleta de notícias e validar de modo mais eficiente conteúdos provenientes 
de novas fontes de informação, como os blogues e vídeos em tempo real, do que os 
concorrentes nacionais. Há registros de que a confiança na mídia em várias regiões tem 
crescido ligeiramente desde 2007 e que as fontes de notícias tradicionais continuam sendo 
as mais confiáveis, porém tem havido grande aumento na confiança nas mídias sociais.

conteúdo e censura

O aumento do acesso à informação e das oportunidades de expressão propiciado pelos 
novos meios de comunicação tem minado os regimes de censura existentes, ao mesmo 
tempo em que criam novas formas de censura e abrem caminho para novos níveis e 
alcances da vigilância. O alcance dos conteúdos via satélite e internet tem globalizado 
os públicos de conteúdos que anteriormente eram locais e regionais, intensificando, 
assim, as demandas de alguns setores por restrições a tais conteúdos com base em 
ofensas percebidas localmente – como a ofensa religiosa. Esse crescimento também 
tem estimulado o que poderia ser chamado de procura de foros para processos de 
difamação e similares.

As empresas privadas, incluindo os provedores de serviço de internet (ISP), os provedores 
de serviços online – como as ferramentas de busca e as redes sociais – e os novos 
agregadores passaram a desempenhar um papel intermediário crucial no acesso a 
conteúdos. Os algoritmos das ferramentas de busca têm influenciado que tipo de conteúdo 
é visto e têm sido manipulados a pedido de alguns governos. Alguns governos têm tentado 
responsabilizar os intermediários da internet por conteúdos hospedados em suas redes ou 
serviços que infringem os controles de conteúdo, enquanto outros têm legislado contra a 
responsabilização dos intermediários. Algumas empresas de tecnologia e de mídia têm 
procurado desenvolver normas em comum sobre os direitos de expressão por meio da 
GNI, formada por múltiplas partes interessadas, incluindo empresas, investidores e a 
sociedade civil do mundo todo, além de outros esforços transnacionais.

As medidas tomadas por alguns governos e atores não governamentais – ou seja, o 
setor privado – para reprimir ou controlar a liberdade de expressão vêm aumentando e 
se tornando mais sofisticadas desde 2007. Conforme registra o documento da UNESCO 
“Freedom of connection”, “as medidas de controle de conteúdo têm se tornado mais 
predominantes no mundo todo, sendo motivadas por uma grande variedade de 
razões e muitas vezes com muito boas intenções”. Um grupo das principais emissoras 
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internacionais com bases localizadas nas regiões da Europa Ocidental e América 
do Norte e da Ásia e Pacífico declarou, em maio de 2013, que a liberdade midiática 
enfrentou seu maior desafio no período entre 1945 e 1989, quando o congestionamento 
das transmissões por satélite se tornou uma ocorrência frequente, juntamente com o 
bloqueio da internet, os ataques online a organizações de mídia, o congestionamento 
das ondas curtas e a queda das transmissões em FM. Em 2007, a iniciativa acadêmica 
independente OpenNet Initiative (Iniciativa Rede Aberta) encontrou evidências de filtragens 
da internet ordenadas pelo governo em 26 dos 41 países analisados. No final de 2009, 
o projeto estimou que 32% de todos os usuários da internet estavam acessando uma 
versão filtrada. Em casos extremos, mas com frequência cada vez maior, isso incluiu 
filtragens da internet em grande escala, muitas vezes com o propósito de impedir o fluxo 
de notícias para fora de um país durante períodos de crise. Mais comumente, as ações 
de censura têm envolvido o bloqueio – indefinidamente ou por períodos limitados – de 
canais de televisão a cabo, redes de telefonia móvel e domínios ou sites da internet, 
incluindo sites de redes sociais que têm sido amplamente utilizadas para declarações 
públicas. Ainda mais comum tem sido a filtragem de conteúdos da internet, incluindo 
conteúdos transmitidos ou impressos publicados online, para impedir o acesso a 
certas categorias de material. As práticas mais extensivas de filtragem da internet têm 
acontecido em países de sub-regiões da Ásia Oriental e Central e dos Estados Árabes.

Bloqueio e filtragem têm sido aplicados a uma variedade cada vez maior de conteúdos. 
Alguns governos tenderam a fazer uso de tais técnicas para inibir declarações e 
associações, particularmente desde que as manifestações populares de 2011 em partes 
dos Estados Árabes demonstraram o potencial de impacto de manifestações maiores 
sobre eventos políticos. Outros governos têm sido propensos a utilizar tais medidas em 
contextos relacionados a imagens de abuso sexual de crianças, proteção de direitos 
de propriedade intelectual, assim como nas ações voltadas à segurança nacional e ao 
combate ao terrorismo. Por exemplo, o site Wikileaks, além de sofrer diversos ataques 
não identificados de DDoS (distributed denial-of-service), teve serviços recusados como 
resultado da pressão imposta a intermediários financeiros e empresas de hospedagem 
de conteúdo em um incidente que representou uma extensão das práticas de censura 
normalmente restritas aos jogos e à pornografia online.

Enquanto os ISP e as empresas de telecomunicação têm normalmente utilizado o 
bloqueio e a filtragem contra spams (e-mails coletivos não solicitados) e aplicativos 
malware (nocivos), parece ter surgido uma tendência de uso de tais medidas, sejam 
elas determinadas pelo governo ou não, de maneiras não totalmente congruentes com 
as normas internacionais dos propósitos legais, necessários, apropriados e legítimos. 
Além disso, tem havido casos de censura transnacional realizada pelo setor privado, 
embora não tenha havido um número suficiente de casos que permita determinar se isso 
representa o surgimento de uma tendência.

Uma tendência cada vez mais predominante tem sido a vigilância e o monitoramento 
do tráfego e dos conteúdos da internet, assim como de ligações telefônicas e 
mensagens de texto, por parte de alguns governos e de órgãos de aplicação da lei, 
com a possibilidade de prospecção de dados para localizar jornalistas e revelar suas 
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fontes e fluxos de informação. Embora essa tendência tenha sido perceptível, antes 
de 2007, em vários países com sistemas políticos diferentes, mais nações parecem 
querer ter acesso a esse tipo de informação e tem surgido uma tendência de exigir 
que os intermediários/ISP mantenham registros de usuários e concedam acesso a 
eles pelos governos, normalmente sem regras claras, mandados judiciais, supervisão 
independente ou transparência dos números de acessos. A transmissão generalizada 
de dados sobre o uso da internet pelas principais empresas globais de internet para 
alguns governos e a concomitante vigilância dos fluxos de metadados no encalço das 
operações governamentais de vigilância contra determinados distribuidores e jornalistas, 
indicam o possível surgimento de uma tendência de vigilância terceirizada, que poderia 
ter implicações para os usuários em todo o mundo, particularmente para os jornalistas 
e suas fontes. Reconhecendo a necessidade de melhor compreender tais tendências e 
seus impactos, os Estados-membros, durante a 37ª Conferência Geral, solicitaram que a 
UNESCO realize um estudo sobre esse tema, e a Assembleia Geral das Nações Unidas 
aprovou uma resolução consensual sobre o direito à privacidade na era digital.

Como os milhões de provedores do mundo inteiro se encontram sob a jurisdição dos 
países, os dados sobre eles podem ficar sujeitos às leis de onde estão localizados 
fisicamente. Nesse contexto, tem surgido uma tendência de aumentar a transparência 
dos pedidos de aplicação da lei por parte de algumas empresas globais. A partir de 2010, 
as empresas começaram a fornecer algumas informações sobre pedidos de remoção 
e outros semelhantes feitos por governos junto ao Facebook, Google, Microsoft, Twitter 
e Yahoo, todas elas assim procederam até 2013. A GNI tem estimulado a efetivação de 
compromissos de transparência por parte das empresas de tecnologia.14

No ambiente com maior número de plataformas de mídia, alguns atores governamentais 
e não governamentais têm realizado cada vez mais campanhas de desinformação e/ou 
informação manipulativa, particularmente online, como parte da diplomacia pública global. 
Esse tipo de campanha contra jornalistas e blogueiros também surgiu como uma tática 
para desfazer a credibilidade das informações que eles produzem. Quando direcionada a 
mulheres, isso tem tomado, muitas vezes, a forma de assédio sexual (ver o capítulo sobre 
“Segurança: gênero”). A grande quantidade e diversidade de informações dos produtores 
de notícias impõe aos usuários o desafio de determinar sua credibilidade, embora ainda 
não esteja claro até que ponto existe uma tendência no sentido de treinamento mais 
sofisticado em mídia e informação.

debates no âmbito das nações unidas

Os desafios trazidos por esses avanços são complexos e têm sido debatidos de forma 
cada vez mais ampla nos foros globais relativos à governança das comunicações e os 
direitos humanos. À medida que a internet se tornou cada vez mais importante ao longo 
dos últimos seis anos, tendências divergentes surgiram. Alguns governos procuraram 

14 O “Google Transparency Report”, lançado no início de 2010, o “Twitter Transparency Report”, em julho de 
2012, e o “Microsoft Law Enforcement Requests Report”, em março de 2013.
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ampliar sua autoridade sobre a internet, enquanto outros têm visto o envolvimento do 
governo como uma ameaça à inovação e à liberdade de expressão. Durante a Conferência 
Mundial sobre Telecomunicações Internacionais de 2012, foram realizados debates para 
determinar se as normas de telecomunicação deveriam se aplicar à internet, mas não se 
chegou a um consenso.15 A UNESCO tem enfatizado a necessidade de compreender 
as mudanças de paradigmas e parâmetros de expressão no complexo contexto das 
mudanças sociais, econômicas e da ecologia política.

Os últimos seis anos testemunharam a intensificação do debate sobre a imprescindibilidade 
do acesso à internet – incluindo a provisão de infraestrutura – para a liberdade de 
expressão – em termos de acesso tanto à informação quanto à publicação de ideias – e, 
portanto, sobre sua adequação ao regime internacional de direitos. Nessa perspectiva, o 
relator especial da ONU sobre a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião 
e Expressão argumentou que, embora o acesso à internet ainda não tenha se tornado 
um direito humano em si, ele favorece o exercício de direitos, e, por isso, os governos 
deveriam implementar políticas para torná-lo amplamente disponível, acessível e 
financeiramente viável para todos. O Conselho de Direitos Humanos e o relator especial, 
ambos da ONU, têm deixado claro que os direitos (de expressão) estabelecidos no Artigo 
19 da ICCPR deveriam ser equivalentes tanto online quanto off-line.

O debate em torno da difamação religiosa e sobre como isso afeta o direito à livre 
expressão permanece uma questão em âmbito global. Em 2006, em sua 174ª sessão, 
o Conselho Executivo da UNESCO aprovou uma resolução sobre “o respeito à liberdade 
de expressão e o respeito às crenças sagradas e aos valores e símbolos religiosos 
e culturais”. Posteriormente, foram tomadas decisões em comum acordo para o 
fortalecimento da tolerância religiosa e a prevenção de discursos de ódio na adoção da 
Resolução nº 16/18 pelo Conselho de Direitos Humanos em 2011. Isso foi corroborado 
por resoluções semelhantes em 2012 e 2013 e também pelo acordo do Plano de Ação 
de Rabat sobre a proibição da incitação ao ódio em 2013, assinado por 87 governos.

15 As atas finais da WCIT-12 foram assinadas por 89 dos 191 Estados-membros da UIT.
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LIbERDADE: 
GêNERO

Visão geraL

O contexto legal e estatutário no qual a mídia opera parece não apresentar uma dimensão 
que exclui as mulheres. As experiências jornalísticas das mulheres em termos de liberdade 
midiática desde 2007 têm sido afetadas pela ampliação dos direitos políticos, econômicos 
e sociais no mundo todo a partir da década de 1970 e também do acesso à mídia online, 
o que permitiu que elas fossem inseridas em grandes números nos ambientes das notícias 
e da informação. Contudo, a tendência predominante ao longo dos últimos seis anos é 
que a dinâmica dos gêneros em termos da liberdade de expressão na mídia tradicional 
continue a ser influenciada por tipos arraigados de discriminação que se manifestam de 
formas sutis – como o “‘telhado de vidro” – e explícitas – como a falta de leis e de políticas, 
inclusive no âmbito das empresas de mídia, que estabeleçam a igualdade de gênero (ver 
o capítulo sobre “Independência: gênero”). A liberdade de expressão das mulheres ao 
longo desse período também pode ser medida por meio de sua visibilidade como sujeitos 
e fontes de notícias (ver o capítulo sobre “Pluralismo: gênero”). Em nível macro, as leis que 
desregulamentam os mercados têm resultado atualmente em uma concentração cada 
vez maior de meios de comunicação dominantes na maioria dos países, gerando poucos 
benefícios para profissionais de mídia do gênero feminino.

Embora a questão do gênero envolva mulheres e homens, da mesma forma que a 
discriminação contra pessoas LGBT é um problema de igualdade de gênero, esta seção 
enfoca apenas as mulheres, já que não há dados suficientes sobre essas últimas.

as muLheres e a Liberdade de expressão

A falta do ponto de vista feminino nos noticiários foi identificada pela primeira vez 
como um problema global durante a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a 
Década das Mulheres, realizada na Cidade do México em 1976. Quase 40 anos mais 
tarde, as comunicações via internet têm ajudado as mulheres a preencher essa lacuna, 
principalmente na medida em que os últimos seis anos demonstraram uma tendência 
crescente de aumento da participação delas nas atividades de comunicação e nos fluxos 
de notícias online. Uma das expressões mais nítidas disso foi a participação de mulheres 
jornalistas e cidadãs nas manifestações de 2011 em partes dos Estados Árabes. As 
mídias sociais permitiram às mulheres tornarem-se fontes líderes de notícias em alguns 
eventos, criando sites e blogues para disseminar informações e fazer comentários.

Existem várias razões que justificam a importância das atividades cibernéticas para a 
liberdade de expressão de mulheres na mídia. Embora a desigualdade de gênero continue 
prevalecendo tanto no acesso às TIC quanto na produção de notícias na mídia online, 
as pesquisas sugerem que os sites de blogues e de redes sociais proporcionaram às 
mulheres um veículo tecnológico para expressão pessoal e conectividade. Tais plataformas 
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têm permitido que muitas mulheres compartilhem suas ideias e debatam questões sérias, 
derrubando, assim, privilégios sociais e se engajando em discussões públicas sobre 
assuntos de seu interesse, bem como criar e disseminar ativamente conhecimentos. De 
acordo com o relatório anual da Technorati, “The State of the Blogosphere”, a representação 
feminina entre os blogueiros permanecia entre cerca de dois terços quando começou a 
diminuir ligeiramente durante os últimos anos para cerca de três quintos deles.16 Estima-se 
que as mulheres representam cerca de metade dos usuários de mídias sociais no mundo. 
Acredita-se que a maioria dos blogueiros faz seu trabalho sem nenhuma compensação. As 
plataformas online e as redes sociais têm ajudado a aumentar o acesso de mulheres à mídia, 
e uma grande variedade de grupos tem trabalhado para ensinar mulheres marginalizadas a 
utilizar as novas tecnologias nos assuntos de seu interesse, capacitando-as a criar notícias 
sobre mulheres em áreas locais e nacionais.

Reconhecendo que a capacidade das mulheres de fazer uso das TIC depende de 
políticas nesse sentido, a UNESCO tem promovido um ambiente facilitador, apoiado a 
expansão das infraestruturas de comunicação para os locais onde as mulheres vivem e 
combatido a discriminação de gênero nas TIC por meio de conscientização e de apoio 
a iniciativas destinadas a eliminar tal discriminação, inclusive com assistência direta e 
programas de treinamento em mídia e informação.

reconhecimento para muLheres jornaListas

O Prêmio Mundial UNESCO-Guillermo Cano de Liberdade de Imprensa homenageia 
pessoas, organizações ou instituições que tenham feito importantes contribuições para 
a defesa e/ou promoção da liberdade de imprensa em qualquer parte do mundo, e 
oito entre 17 contemplados foram mulheres (47%). Entretanto, a contribuição das 
mulheres na coleta de notícias tem um longo histórico de pouco reconhecimento 
pelas tradicionais organizações profissionais e de notícias, uma tendência que ainda 
permanece. Por exemplo, uma lista publicada pela instituição de educação Pearson 
Education registrou que apenas 21 entre centenas de Prêmios Pulitzer concedidos 
entre 2007 e 2012 foram para mulheres. Recentemente, esse reconhecimento por 
meio de premiação aumentou entre grupos femininos nacionais e internacionais, tendo 
registrado a coragem de mulheres jornalistas ao fazer reportagens, particularmente 
em face de perigos ou ameaças físicas, além das reportagens femininas sobre direitos 
humanos, violência contra mulheres, iniciativas de paz e uma série de outras questões 
relacionadas a gênero.17 Enquanto algumas premiações foram concedidas anualmente 
em reconhecimento específico a reportagens femininas, outras foram mais esporádicas, 
dependendo de notícias pontuais em determinado ano. Além disso, outros esforços têm 
sido feitos para reconhecer contribuições de mulheres jornalistas jovens feitas no início 
de suas carreiras.

16 A pesquisa  “The State of the Blogosphere” incluiu blogueiros de todo o mundo, mas foi conduzida apenas 
em inglês, tendo os Estados Unidos da América sido desproporcionalmente representados.

17 Por exemplo, o Prêmio Coragem no Jornalismo da IWMF (IWMF’s Courage in Journalism Award), o Prêmio 
Yayori de Jornalismo do Fundo Feminino para a Paz e os Direitos Humanos (Women’s Fund for Peace and 
Human Rights’ Yayori Journalist Award) e o Prêmio Comunicadora de Sucesso da Federação Nacional de 
Imprensa (National Federation of Press Women’s Communicator of Achievement Award).
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PLURALISMO: 
INTRODUçãO

Visão geraL

Pluralismo na mídia envolve tanto a questão da propriedade econômica – incluindo 
a dimensão do gênero – quanto a diversidade de conteúdos jornalísticos entre as 
plataformas. Ele se refere em parte à variedade de provedores disponíveis (acesso) e aos 
tipos de propriedade em um sistema político em particular, podendo também ser analisado 
no plano da mídia mundial. Uma forma concreta de pluralismo é a existência de mídias 
públicas, privadas e comunitárias viáveis, assim como o acesso a uma variedade de 
plataformas – incluindo as online – e a uma diversidade de conteúdos de notícias. Os 
aspectos de propriedade e controle do pluralismo tornam o conceito inevitavelmente ligado 
a questões de independência, que serão abordadas no próximo capítulo. Ele descreve 
aspectos-chave do pluralismo na mídia e resume as principais tendências identificadas.

Nos últimos seis anos, tem havido uma elaboração cada vez maior da compreensão do 
pluralismo na mídia como uma multiplicidade de distribuidores, plataformas e canais 
que são independentes uns dos outros e que competem por audiência, influência e 
conteúdo. Dessa forma, nenhum proprietário único ou número altamente limitado de 
proprietários – incluindo o Estado – deveria dominar as mídias, embora possa haver 
vários atores econômicos de grande porte e muitos pequenos nesse campo. Além 
disso, reconhece-se que as mídias devem ser capazes de se comunicar e representar 
todos os grupos sociais e comunidades locais. A 26ª Conferência Geral da UNESCO 
aprovou essa visão de pluralismo em 1991, endossando especificamente o fim dos 
monopólios nos meios de comunicação e a representação da maior variedade possível 
de opiniões na mídia. A Joint Declaration on Diversity in Broadcasting, produzida em 
2009 pelos relatores especiais internacionais sobre liberdade de expressão, ressaltou 
a importância da diversidade nas mídias “para o livre fluxo de informações e ideias na 
sociedade, tanto para dar voz quanto para satisfazer as necessidades de informação 
e outros interesses de todos, conforme estabelecido pelas garantias internacionais 
do direito à liberdade de expressão”. Por essa perspectiva, a pluralidade requer que 
diversos pontos de vista sejam disponibilizados e consumidos no âmbito das empresas 
de mídia e que nenhum proprietário ou canal de mídia tenha poder excessivo de 
influenciar a opinião pública.

Estabelecer uma relação de causa direta entre concentração de mídia e pluralismo 
de mídia por si só sempre representou um desafio científico, mas em geral supõe-se 
que a ausência de monopólio de propriedade esteja relacionada à disponibilização 
de conteúdos diversificados. A suposição correspondente é de que, quando existe 
propriedade concentrada de mídia nas mãos de poucos proprietários, em especial 
quando sua identidade e sua origem de capital permanecem não reveladas, existe 
uma ameaça inerente ao pluralismo na mídia. Não apenas o público desconhece quais 
interesses definem o conteúdo da mídia, mas também a falta de transparência quanto 
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à propriedade pode potencialmente levar a monopólios ocultos e limitar o acesso e a 
representação de pontos de vista diversificados e críticos.

A tendência predominante no mundo nos últimos seis anos tem sido de aumento do 
acesso à mídia em todas as plataformas, o que tem simultaneamente rompido com 
as formas tradicionais de prática, economia, propaganda e propriedade do jornalismo. 
Houve no mundo todo um grande salto na produção, consumo e difusão de notícias e 
informações por mais pessoas do que nunca, levando a:

 $ novas formas de interatividade e inovações nas práticas de jornalismo, nas produções 
e nas formas de disseminação da mídia, aumentando as possibilidades de pluralismo;

 $ novas fontes e vozes e ao crescimento do jornalismo cidadão, ampliando o pluralismo;

 $ diminuição das distinções entre jornalismo, jornalismo cidadão e ativismo e também 
entre propaganda e material editorial, o que torna o pluralismo na mídia mais 
complexo de avaliar;

 $ fragmentação e especialização do jornalismo, com aumento da confiança nos 
comentários sobre as notícias em vez de nas reportagens. Isso amplia o livre fluxo 
de pontos de vista, mas também pode ser acompanhado em alguns casos pelo 
desenvolvimento de nichos de informação – onde as pessoas tratam apenas de 
informações que reafirmam pontos de vista já existentes; e

 $ desafios aos modelos de negócio tradicionais da mídia que põem em perigo sua 
contribuição para o pluralismo ao exagerar na redução das equipes de coleta de 
notícias nas empresas mais afetadas.

ampLiação do acesso e maior pLuraLismo das Fontes

Em todo o mundo, ao longo dos últimos seis anos, os países têm adotado novos 
regulamentos sobre a transmissão de programas no cenário da revolução digital, que é o 
processo de transição do sistema de transmissão analógica de sinais para as transmissões 
digitais. Isso começou na televisão em 2006, quando algumas regiões concordaram em 
concluir a transição para a televisão digital até 2015. Essa mudança permite um aumento 
do número de canais de televisão no ar, mas as normas de licenciamento digital têm, às 
vezes, reforçado a concentração de propriedade de canais de comunicação, em vez de 
promover a pluralidade de atores. A UNESCO tem proporcionado assistência em termos 
de políticas aos Estados no processo de concretização da transição digital.

Ao mesmo tempo, apesar dos avanços e das restrições muito desiguais, não há dúvida de 
que o acesso mundial à mídia cresceu rapidamente nos últimos seis anos, impulsionado pelo 
crescente acesso à internet e às tecnologias móveis. Esse também foi o caso das transmissões 
tradicionais – incluindo as transmissões via satélite – e do estabelecimento de mais de uma 
emissora nacional, assim como do crescimento da mídia impressa, particularmente em partes 
da Ásia e Pacífico, embora as impressões tenham tido uma diminuição da renda proveniente 
da circulação e da propaganda em partes da Europa e da América do Norte. O crescimento 
mais rápido aconteceu nas comunicações de telefonia móvel, especialmente em partes da Ásia 
e Pacífico e também da África, que também se expandiram para além dos centros urbanos, 
permitindo maior circulação de conteúdos de mídia.
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As plataformas tradicionais continuam sendo importantes como os principais geradores 
de notícias, embora a tendência, na maior parte do mundo, seja de acessar cada vez 
mais os fluxos de notícias online. A televisão continua o meio dominante por meio do 
qual as pessoas no mundo todo normalmente obtêm suas notícias, embora o rádio 
permaneça o veículo mais importante em muitas partes da África e os meios impressos 
ainda sejam importantes em todo a Europa Ocidental e na América do Norte. A WAN-IFRA 
relatou que, globalmente, o tempo que as pessoas gastam lendo jornais permaneceu 
relativamente constante nos últimos seis anos, enquanto o tempo de uso da internet 
aumentou em aproximadamente 20 minutos por dia durante o mesmo período. Ocorreu 
uma aparente redução no uso do rádio, pelo menos em algumas regiões, na medida 
em que o tempo gasto ouvindo a esse meio diminuiu em 11% desde 2007. Questões 
políticas têm sido levantadas para determinar se a transição para as transmissões digitais 
de rádio e televisão têm ampliado o pluralismo ou arraigado ainda mais o controle das 
operadoras existentes. Renovaram-se os debates sobre os congestionamentos das 
televisões a cabo e também surgiram novos debates sobre o bloqueio da internet e dos 
serviços de telefonia móvel (ver o capítulo sobre “Liberdade”).

eFeitos da dinâmica da economia sobre a mídia 
independente e pLuraLista

As tendências relativas ao pluralismo na mídia ao longo dos últimos seis anos têm 
sido divergentes. Há uma tendência predominante de distanciamento dos monopólios 
governamentais em direção a sistemas originários do mercado por trás da privatização de 
meios de comunicação estatais na maior parte do mundo, o que, em geral, tem ampliado 
o nível de pluralismo. Além disso, em algumas regiões, a queda de alguns líderes que 
durante muito tempo estiveram no poder e certo grau de abertura em outros casos 
também resultaram em maior pluralismo, como em partes da África, dos Estados Árabes 
e da região da Ásia e Pacífico. Por outro lado, a crise financeira mundial e a revolução 
tecnológica também abalaram os tradicionais modelos de negócio e as tendências de 
propaganda, provocando fechamentos e reduções de algumas agências de distribuição, 
reduzindo, assim, o pluralismo. Além disso, em partes da Europa e da América do Norte, 
a concentração de atores na mídia comercial pode ser vista como limitação ao pluralismo 
nos mercados de comunicação dominantes, pelo menos na mídia dominante.

A propriedade estatal e o controle governamental direto ou indireto de segmentos da 
mídia continuam a existir em partes da África, dos Estados Árabes, da Ásia e Pacífico, 
da Europa Central e do Leste Europeu. O controle indireto, no qual formalmente existem 
proprietários independentes, mas onde o governo exerce pressão sobre escolhas 
editoriais para excluir pontos de vista alternativos ou contrários, também continua a 
existir em algumas regiões.

As tendências divergentes relativas à receita proveniente de propaganda têm gerado 
diferentes dinâmicas na indústria mundial da notícia. A Europa Ocidental e a América do 
Norte têm sofrido uma nítida redução, especialmente nos impressos, ao passo que os 
Estados Árabes e a América Latina e o Caribe têm sentido um crescimento relativamente 
forte, embora frequentemente abaixo dos níveis anteriores a 2008. A tendência tem sido 
mais mista na Ásia e Pacífico. Em partes da África, apesar de ainda faltarem dados sobre 
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a receita proveniente de propaganda, tem havido, em geral, pouca propaganda para 
configurar um cenário de mídia mais pluralista no setor comercial.

As finanças das emissoras estatais internacionais têm afetado o pluralismo no que se 
refere às transmissões em língua estrangeira. Houve cortes na Voice of America (VOA), 
no BBC World Service e na Netherlands Radio (dos Países Baixos) nos últimos anos, 
que levaram ao abandono de muitas línguas no mesmo período em que serviços de 
notícias em língua árabe foram fortalecidos por algumas dessas emissoras e também 
por outras. Alguns países lançaram novas estações de notícias em língua inglesa e 
várias emissoras mundiais iniciaram serviços de notícias em espanhol durante o 
mesmo período.

tendências de concentração de mídia

Tem havido três tipos de concentração na indústria mundial de mídia: a concentração 
horizontal – a propriedade comum de várias firmas e/ou produtos no mesmo mercado; 
a concentração vertical – ao longo da cadeia de fornecimento de um único produto; e 
a concentração diagonal ou transversal de propriedade das mídias. Tem havido, ainda, 
uma nítida tendência mundial de maior concentração de propriedade dos meios de 
comunicação, incluindo uma notável concentração horizontal, como no setor de rádio 
africano e na indústria de impressão da Europa Central e do Leste Europeu; além de 
uma concentração vertical, como na Europa Ocidental e na América do Norte, devido a 
normas liberais e à introdução das tecnologias digitais. Em partes da América Latina e 
do Caribe, a propriedade das mídias tem sido altamente concentrada nas mãos de um 
número limitado de proprietários e, muitas vezes, tem havido propriedade conjunta entre 
os grupos dominantes da mídia tanto na impressa quanto nas transmissões. Embora 
tenha havido uma tendência de que algumas empresas internacionais predominem nos 
fluxos de notícias internacionais, atores de outras regiões também têm se tornado cada 
vez mais importantes, aumentado, assim, o pluralismo no que se refere à cobertura dos 
noticiários de TV internacionais.

O pluralismo tem sido afetado pela falta de avanços no apoio a transmissões 
independentes de utilidade pública, com exceção da América Latina e do Caribe e de 
partes da sub-região do Sudeste da Ásia, onde ocorreu certo progresso, e da Europa 
Ocidental e da América do Norte, onde ele já era o mais forte. O objetivo desses sistemas 
é proporcionar uma programação diversificada e representativa, e isso pressupõe que 
as emissoras de utilidade pública tenham o devido apoio financeiro e desfrutem de total 
independência editorial. Os últimos seis anos testemunharam lutas constantes sobre 
o papel e posição das emissoras de utilidade pública no que se refere aos modelos 
organizacionais e econômicos.18

18 Existem diferentes modelos de financiamento para emissoras estatais – taxas de licenciamento sem 
propagandas, subvenção estatal, que é uma combinação que opera com conteúdos e propagandas e 
também exclusivamente com propagandas. Também existem sistemas nos quais uma emissora de utilidade 
pública licenciada concorre com ou pode ter financiamento cruzado por dois tipos de atores comerciais: 
a) uma emissora baseada em propaganda com certos privilégios de programação e marketing combinada 
com atribuições de serviço de utilidade pública; e b) uma emissora comercial que não tem obrigações com 
serviços de utilidade pública.
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Como um setor distinto em um cenário de mídia pluralista, os veículos comunitários 
obtiveram maior reconhecimento legal ao longo dos últimos seis anos, mas continuam 
a enfrentar problemas de sustentabilidade e permanecem em um vácuo regulatório em 
muitos países. As rádios comunitárias são particularmente importantes para o pluralismo 
da mídia em áreas rurais e geograficamente marginais, assim como para os grupos 
religiosos e as minorias linguísticas. Esse setor comumente representa o único meio 
de comunicação que oferece notícias locais e programação em línguas locais, embora 
nem todos os distribuidores sejam capazes, ou tenham permissão legal, de produzir ou 
transmitir notícias.

Em muitos países, os jornais diários continuam a se posicionar diretamente ou muitas 
vezes indiretamente a favor de diferentes orientações políticas. Em algumas regiões, os 
meios de comunicação religiosos têm desempenhado um papel importante na promoção 
do pluralismo da mídia.

resuLtados ambíguos do pLuraLismo de conteúdo

Embora até certo ponto seja possível determinar a existência de conglomerados de 
propriedade, mensurar o impacto da concentração de mídia sobre a independência 
editorial e, a partir disso, o pluralismo de conteúdos tem sido um desafio maior. A 
contínua predominância de conglomerados de mídia e o foco da mídia comercial em 
servir públicos que têm dinheiro, atraentes para os anunciantes, têm aumentado as 
preocupações com a possibilidade da censura de mercado limitar ou não a pluralidade 
de vozes na mídia, particularmente nos programas transmitidos e nos impressos. A 
concentração tem sido acompanhada por uma diminuição do financiamento de grupos 
de monitoramento e apoio à mídia, particularmente em partes da África, da Europa 
Central e do Leste Europeu.

No entanto, o desenvolvimento de tecnologias de mídia descentralizadas e personalizadas 
amplia o pluralismo ao permitir fácil acesso de novos atores a um mercado maior de 
mídia. Por outro lado, tem se argumentado em alguns países que o desenvolvimento 
das mídias sociais e a personalização algorítmica abre espaço para casos em que as 
pessoas que pensam da mesma forma se comunicam com pessoas semelhantes, 
formando nichos de informação, em que há pouca variedade de notícias ou pontos de 
vista, com constante repetição do mesmo tipo de informação. Assim, o impacto das 
fontes de comunicação online pluralistas pode não se traduzir em práticas de consumo 
pluralistas e, às vezes, até ir contra o pluralismo efetivo.

Além do mais, maior visibilidade dos conteúdos de notícias não é necessariamente um 
sinal de que uma maior diversidade de fontes está sendo acessada ou retratada na mídia 
dominante. A tendência de concentração off-line tem sido espelhada até certo ponto na 
tendência online por meio do contínuo predomínio das grandes agências distribuidoras 
de notícias e seus conteúdos, inclusive nos blogues e nas redes sociais. Embora a coleta 
sistemática de dados sobre a representação da mídia continue difícil e cara, os dados 
do monitoramento global anual da representação feminina na mídia indicam que as 
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mulheres continuam pouco representadas como jornalistas, fontes e especialistas, tanto 
nas agências tradicionais de distribuição de notícias quanto nas novas (ver o capítulo 
sobre “Pluralismo: gênero”). Embora em muitas partes do mundo pareça ter havido 
certo grau de avanço na representação das mulheres e das minorias, assim como das 
etnias e religiões e das populações de imigrantes, a tendência geral tem sido de baixa 
representação entre os profissionais de mídia, especialmente nos níveis hierárquicos mais 
altos, e representação estereotipada nos meios dominantes. Em partes dos Estados 
Árabes, a falta de conteúdos pluralistas ainda perdura. Tem havido pluralismo limitado 
em partes da Ásia e Pacífico devido a um declínio da qualidade do jornalismo público, 
sendo o mesmo resultado visível em partes da África devido à influência do governo 
sobre importantes agências de mídia e à propriedade de outras por partidos políticos.

O desenvolvimento de noticiários online e de jornalismo via redes sociais, combinado com 
as crescentes pressões financeiras que as agências de mídia têm sofrido nos últimos seis 
anos, também tem sido associado a uma crescente tendência de redução da distinção 
entre os materiais de propaganda e os editoriais em todas as plataformas. Do ponto de 
vista do pluralismo da mídia, isso tem minado a independência editorial, podendo levar a 
um grau cada vez menor de pluralismo nos noticiários e também a uma maior ênfase nas 
notícias daquilo que é orientado para o mercado e para o entretenimento. Uma avaliação 
da mídia online alternativa e produzida por cidadãos sugere que grande parte de suas 
notícias provém da mídia dominante, em vez de representar contribuições originais para 
os noticiários. Por outro lado, a mídia dominante também tem desempenhado um papel 
de amplificação importante de primeiras notícias publicadas nesse outro tipo de mídia.

As seções seguintes fazem uma análise das tendências de pluralismo com relação à 
mídia mundial e os gêneros.
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PLURALISMO: 
MíDIA MUNDIAL

Visão geraL

A principal tendência mundial de pluralismo da mídia tem sido de turbulência e ruptura, 
com amplas mudanças de longo prazo acontecendo, cujos resultados ainda são 
altamente incertos e flutuantes.

A expansão da internet continua sendo a principal tendência a determinar o pluralismo 
no ambiente da mídia mundial nos últimos seis anos. Ela tem aumentado o alcance e 
o número de marcas de agências de mídia globais especializadas, cujos conteúdos se 
originam em todo o mundo, são distribuídos mundialmente, têm caráter mundial e são 
destinados ao público global. Ela também tem proporcionado o espaço para que uma 
série de outros atores, em geral pequenos, faça o mesmo, publicando diretamente para 
públicos globais. O jornalismo produzido por cidadãos e outros conteúdos produzidos 
por usuários, seja dentro ou fora dos principais veículos mundiais, têm impulsionado a 
tendência à diversificação de materiais fontes, resultando em maior diversidade de fontes 
de informação e enriquecendo as reportagens. Apesar da continuidade da liderança 
econômica de um número limitado de grandes organizações de mídia provenientes de 
uma única região, os novos atores da mídia mundial têm se tornado cada vez mais 
competitivos e tem havido muito mais alternativas. Apesar da tendência de aumento do 
jornalismo cidadão e de maior uso e acesso à mídia digital online disponível mundialmente, 
a situação econômica não tem se traduzido em uma situação equivalente no que se 
refere aos conteúdos e ao consumo.

A incorporação de conteúdos e atores diversos às principais mídias mundiais e 
transnacionais tem evitado parcialmente preocupações históricas de que alguns países 
têm sido dependentes das mídias estrangeiras para articular e disseminar informações, 
carecendo dos meios para gerar notícias por si só. Uma das principais tendências que tem 
levado a um maior pluralismo é o crescimento de plataformas de mídia e de conteúdos 
especializados amplamente acessíveis, o que não teria sido possível anteriormente sem 
os benefícios tecnológicos das transmissões via satélite e da internet.

Ao mesmo tempo, embora essas tecnologias tenham permitido que muito mais vozes 
fossem ouvidas, o volume de vozes e o foco de atenção dos noticiários têm feito com que 
as antigas estruturas de poder da mídia e os padrões de região e de gênero continuem 
a encontrar certo grau de replicação em outras agências de distribuição. Apesar da 
insuficiência de dados, parece também que as notícias e os artigos da mídia mundial que 
detêm liderança econômica sempre careceram de heterogeneidade em torno de certas 
pautas e questões.
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economia e tecnoLogia

A crise econômica mundial tem tido efeito adverso sobre os modelos tradicionais de 
financiamento da mídia, uma tendência reforçada pelas mudanças tecnológicas em 
andamento, que estão alterando a produção e a disseminação de notícias e informações. 
Isso não significa que o visível declínio das mídias nacionais no Ocidente tem sido 
mundial, já que houve muitos países das regiões da Ásia e Pacífico e da América Latina 
e Caribe em que a indústria da notícia floresceu e novos jornais e serviços de notícias 
entraram no mercado. Mundialmente, a WAN-IFRA relatou que o público dos jornais 
cresceu 4% entre 2007 e 2012, embora a receita dos anúncios de jornal tenha caído 
25% no mesmo período. Ela descobriu que a televisão continua sendo a mídia dominante 
economicamente, detendo 40% da propaganda mundial em 2012, e que os anúncios 
online têm tido crescimento estável. Embora os registros afirmem que a crise financeira 
trouxe prejuízos aos jornais em algumas regiões, as grandes agências de notícias, ao 
contrário, ampliaram suas equipes de trabalho. Por exemplo, enquanto o Wall Street 
Journal reduziu seu número de funcionários, sua empresa-irmã e agência de notícias, 
Dow Jones, aumentou o seu. A Xinhua News Agency criou dezenas de novos escritórios 
no exterior a partir de 2007, quando lançou sua mudança de estratégia internacional, 
ampliando suas alternativas de língua. Além do mais, a contínua centralização da internet 
tem sido reforçada pela quase duplicação de seu alcance mundial nos últimos seis anos, 
passando de 21% das pessoas que utilizam a internet em 2007 para uma estimativa de 
39% em 2013, de acordo com dados da UIT. Durante o mesmo período, os dados da 
UIT mostram que a taxa de assinaturas de telefones celulares cresceu de 51 entre cada 
100 habitantes, em 2007, para uma estimativa de 96 entre 100, em 2013.

Figura 3 
uso de internet e telefone celular para cada 100 habitantes

assinaturas de telefone celular para cada 100 habitantes
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número de pessoas que usam a internet para cada 100 habitantes

Fontes: Sobre as taxas de penetração e o número de assinaturas de telefone celular, ITU. Individuals using 
Internet, and Mobile Cellular Subscriptions. In: ITU. World Telecommunication/ICT Indicators Database, Jun. 2013. 
Sobre a população, WORLD BANK. World Databank: World Development Indicators. 2003.

Uma tendência predominante nos últimos seis anos tem sido a diminuição das fronteiras e 
das distinções entre a mídia impressa, as emissoras e as agências de notícias nos espaços 
que concentram mídias na esfera pública mundial. Tal fato tem forçado tanto a mídia 
impressa quanto as agências de notícias a publicarem cada vez mais seus conteúdos em 
áudio e vídeo em várias plataformas tanto na internet quanto na forma de produtos para 
transmissão. De modo semelhante, as emissoras mundiais e as distribuidoras tradicionais 
de materiais impressos têm seguido cada vez mais a tendência de postagem de conteúdos 
online e divulgação via telefone celular, exatamente como as mídias locais e multilocais, o que 
tem colocado em questão o conceito de mídia mundial no contexto online e demonstrado a 
possibilidade de os conteúdos serem vistos muito além do público-alvo pretendido.

A diversificação das grandes emissoras internacionais de notícias nos últimos seis anos 
tem acelerado a tendência de expansão, no sentido de incluir as emissoras chinesas, 
francesas, iranianas, catarianas, russas, árabes sauditas e venezuelanas, apontando 
para maior pluralismo entre os produtores de notícias assim como de seus modelos 
econômicos. Essa expansão propiciou maior influência de concorrentes relativamente 
novos, como a TeleSur, Al Jazeera, RT (antiga Russia Today), CCTV e CNC World, 
que atingem um público transnacional, muitas vezes em várias línguas e plataformas 
– especialmente via satélite e internet. Uma possível razão para isso é que os novos 
concorrentes, como a Al Jazeera e a RT, têm usado as mídias sociais e uma filosofia de 
fonte aberta para se estabelecer. Conforme uma análise feita pelo Projeto de Jornalismo 
do Centro de Pesquisas Pew (Pew Research Center), a RT foi a distribuidora de notícias 
mais popular no YouTube durante o período de 15 meses entre janeiro de 2011 e março 
de 2012, conseguindo superar agências de distribuição de notícias bem estabelecidas. 
Por outro lado, as emissoras mais antigas, tradicionais e apoiadas pelo governo da 
Europa ocidental e da América do Norte, como a Voice of America (VOA) e o BBC World 
Service, têm reduzido seu número de funcionários e de línguas, embora ainda transmitam 
em muito mais línguas do que qualquer um de seus concorrentes.

A consolidação e o aumento de tamanho das organizações que incluem a produção 
de notícias como parte de um pacote financeiro tem sido uma tendência notável, tendo 
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ocorrido a fusão da agência Reuters com a Thomson, em 2008, assim como a empresa 
de serviços financeiros Bloomberg ampliou sua coleta original de notícias e a Dow 
Jones se expandiu. O alcance dessas organizações cresceu com o advento das novas 
tecnologias, já que elas lucraram com sua reputação existente enquanto tiraram proveito 
das plataformas online e móveis.

O surgimento das novas emissoras globais, juntamente com as novas plataformas e o 
jornalismo cidadão, não afetou de modo significativo a posição econômica das grandes 
empresas de mídia mundiais. Um relatório de 2013, feito pelo instituto independente de 
mídia e políticas de comunicação localizado na Alemanha descobriu que entre as 50 
maiores empresas de mídia internacionais em termos de receita – todas elas donas de 
distribuidoras ou canais de notícias –, 41 estavam localizadas na Europa Ocidental e na 
América do Norte. A maioria das outras regiões estava bem atrás, com a Ásia e Pacífico 
possuindo seis das 50 maiores, todas elas em um único país, e a região da América Latina 
e Caribe, duas. O Grupo Naspers constituía a única empresa de mídia da lista que tinha 
sede no continente africano. De modo semelhante, no âmbito mais recente da mídia digital, 
o site de notícias paidContent publicou, em 2012, uma lista das 50 maiores empresas de 
mídia digital de Europa Ocidental, América do Norte, Ásia e Pacífico, América Latina e 
Caribe e África, que revelava que elas também estavam em maioria esmagadora sediadas 
na Europa Ocidental e na América do Norte, com 76% delas em um único país. Contudo, 
apesar do peso econômico dessas empresas, não há evidências de que isso represente 
um predomínio equivalente nos conteúdos e no consumo da mídia mundial que diminua a 
importância dos novos avanços no pluralismo das mídias.

Figura 4 
as 50 maiores empresas internacionais de mídia por região em que estão sediadas

Fonte: INSTITUTE OF MEDIA AND COMMUNICATIONS POLICY. Media data base: international media 
corporations, 2013. Disponível em: <http://www.mediadb.eu/en.html>.
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Figura 5 
as 50 maiores empresas internacionais de mídia por país em que estão sediadas

Fonte: INSTITUTE OF MEDIA AND COMMUNICATIONS POLICY. Media data base: international media 
corporations, 2013. Disponível em: <http://www.mediadb.eu/en.html>.

O pluralismo de atores e ofertas na mídia global também se expandiu para além das 
novas emissoras globais com o surgimento de novas agências distribuidoras e modelos 
de negócio, incluindo as agências de mídia comunitária ou dirigidas por voluntários e por 
cooperativas. Embora em termos econômicos o cenário das mídias tenha sido dominado 
pelas transmissões empresariais e estatais, a presença cada vez maior de mídia alternativa 
tem afetado os fluxos de informação e contribuído para maior pluralismo em termos de 
acesso, produção e conteúdos. Tal crescimento de culturas e espaços de comunicação 
alternativos também está relacionado com a crise financeira mundial. Entre os exemplos 
de novos atores estão o site Wikileaks e os sites de reportagens investigativas por 
assinatura Mediapart e infoLibre, todos eles lançados em 2007, seguidos, em 2009, pela 
plataforma de jornalismo investigativo sem fins lucrativos ProPublica. A mídia alternativa, 
como a Indymedia, continua sendo uma importante fonte de informações e comentários, 
embora faça parte de um subsegmento relativamente limitado da sociedade mundial 
devido à sua autodenominação de contracultura.

É visível que tanto as pequenas ONGs de comunicação social quanto as grandes 
empresas de mídia mundial têm caminhado para maior incorporação do jornalismo 
cidadão em suas reportagens. Plataformas como Facebook, Mashable, Reddit, Twitter 
e Sina Weibo têm se tornado fontes cada vez mais populares de compartilhamento e 
redirecionamento de notícias. Isso não tem diminuído o papel dos jornalistas profissionais, 
cuja função de intermediação continua importante em muitas partes do mundo, mas 
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agora complementada pelas mídias cidadãs. Ao mesmo tempo, alguns jornalistas 
profissionais e seus editores têm sido céticos quanto à capacidade de jornalistas não 
profissionais de produzir conteúdos informativos de alta qualidade.

diVersidade de conteúdos

O declínio financeiro tem afetado de modo desigual os veículos de notícias e parece ter 
desencadeado uma complexa reorganização de recursos. Pesquisas anteriores à crise 
financeira mundial já indicavam reportagens menos originais em muitas redes de televisão e 
uma concentração cada vez maior no sistema global de notícias em grande escala, enquanto 
as maiores agências de notícias e as distribuidoras mantiveram sua influência. A convergência 
de plataformas também parece ter aumentado a dependência das organizações de mídia 
de grandes fornecedores de conteúdo e de distribuidores terceirizados desse pacote de 
conteúdos. O jornalismo cidadão não remunerado e os conteúdos produzidos por usuários 
têm se integrado cada vez mais no processo de produção de notícias.

Ao mesmo tempo, as pressões financeiras externas sobre as equipes de redação e 
a facilidade de reprodução e reaproveitamento de conteúdos existentes têm sido um 
fator provável de redução do número de pautas e artigos, com o provável aumento 
dos agrupamentos de agendas temáticas em vez da definição de novas agendas. Essa 
tendência tem sido reforçada pelo aumento do uso, da influência e da produção de 
conteúdos das agências de relações públicas globais que influenciam cada vez mais 
os conteúdos de mídia ao longo de toda a linha. Outra questão é que, embora as 
organizações de mídia conseguissem anteriormente comprar as próprias máquinas de 
impressão e agora podem criar seus próprios sites, elas ainda não conseguem comprar 
intermediários de grande porte, como o Google. As disputas em torno de direitos autorais 
de funcionários em alguns países da Europa Ocidental, por exemplo, têm acentuado as 
lutas de poder entre as organizações de mídia na nova arquitetura da informação. O 
impacto sobre o pluralismo online em âmbito mundial tem sido que os algoritmos de busca 
e personalização que passaram a desempenhar um papel fundamental na determinação 
do fluxo de ideias e informações nesses canais de notícias ficam subordinados a esses 
sistemas quando dependem deles para a distribuição de seus conteúdos.

Embora seja evidente que os fluxos de notícias tenham convergido para as plataformas 
online nos últimos seis anos, tem havido tendências diversas significativas para o pluralismo 
de conteúdo. Apesar de grande parte do acesso à mídia mundial continuar sendo por 
meio de formas relativamente fáceis e baratas, como as transmissões via satélite e a 
internet via telefones com recursos, a produção de comunicações e a disseminação de 
conteúdos entre as elites têm migrado cada vez mais para a conexão de banda larga ao 
longo dos últimos seis anos. A tendência de cooptação de reportagens participativas nas 
empresas tradicionais de mídia significa que uma parte do jornalismo cidadão passou a 
ser mediada por elas. As tendências de utilização mais ampla das plataformas de mídias 
sociais online pelas agências de notícias e por canais de notícias transnacionais podem 
estar levando à desintermediação de agências de notícias em favor de intermediários 
online, como Twitter, YouTube e outros meios sociais e agregadores de notícias.
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Entre algumas das contas mais populares das redes sociais em 2013 estavam meios 
de comunicação dominantes, que conseguem atrair um público global de várias regiões 
diferentes, o que indica que nenhum distribuidor regional domina as redes sociais. 
Para citar alguns exemplos, a conta Breaking News da BBC no Twitter (6.053.980 de 
seguidores), Xinhua Viewpoint (5.413.895 de fãs no Sina Weibo), CCTV News (4.040.000 
de fãs no Sina Weibo) e a Al Jazeera Arabic (3.543.400 de “curtidas” no Facebook).19 
Isso também resultou em uma tendência de comunicação direta entre as agências 
de notícias e as pessoas, conforme demonstram as estatísticas das redes sociais da 
Reuters (3 milhões de seguidores no Twitter) e da Associated Press (2,1 milhões de 
seguidores no Twitter). Portanto, esses assinantes furaram o bloqueio dos antigos 
guardiões (jornais, televisão e emissoras de rádio), que eram os clientes tradicionais das 
agências de notícias. O papel de intermediárias das instituições de mídia tem cada vez 
mais sido substituído pelas empresas privadas de internet, criando novos guardiões em 
potencial, cada qual com as próprias normas – expressas na seção termos de uso – de 
que tipos de discursos são aceitáveis e que apenas prestam contas para seus acionistas 
e proprietários privados. Os desdobramentos das implicações disso para o pluralismo 
ainda estão por se manifestar.

Outra tendência que reforça a convergência de conteúdos online e que vem ganhando 
força nos últimos seis anos é a diversificação de fontes e a inclusão de conteúdos 
gerados por usuários em todas as plataformas de comunicação. O uso crescente das 
plataformas da internet para acessar a mídia mundial fez aumentar consideravelmente o 
número de atores capazes de participar desse sistema, seja como criadores, fontes ou 
jornalistas. A proliferação de plataformas online e móveis no plano individual, associada 
à integração das redes sociais nas práticas de jornalismo, tais como o uso de leitores 
para obtenção de notícias, significa que os repórteres já não são mais os únicos que 
coletam notícias e as transformam em história. Nesse novo ambiente interconectado 
e aberto, as informações são trocadas entre jornalistas, fontes, leitores e espectadores 
para a produção e a circulação de notícias. Muitos distribuidores mundiais de mídia 
introduziram a inclusão de conteúdos gerados por usuários ao longo dos últimos seis 
anos. A Al Jazeera, a BBC, o The Guardian e a CNN têm sido particularmente notórios 
nesse sentido, diversificando as fontes de notícias, atribuindo credibilidade a algumas 
e difundindo mundialmente esse conteúdo. Em uma esfera de público global que 
transborda de informações, uma marca poderosa de informação de credibilidade é um 
ativo importante, e isso todas as grandes emissoras internacionais possuem em certo 
grau. Esse status tem o poder de definir pautas em outras mídias, tanto no plano mundial 
quanto nos contextos nacionais.

Esse fenômeno é cada vez mais frequente em ambientes restritos de informação, assim 
como durante períodos de mudanças políticas, como as manifestações que ocorreram 
em partes dos Estados Árabes, quando muitos conteúdos de mídia foram obtidos de 
fontes cidadãs e postados em portais de vídeo da internet antes de ser disseminados 
por mídias tradicionais. Esse fluxo também ocorre no sentido contrário, quando usuários 
reaproveitam conteúdos de informação. A Al Jazeera, por exemplo, tem licenciado para 
transmissão muitos de seus vídeos de qualidade, fotos de alta resolução e artigos de 

19 A partir de 3 de junho de 2013.



PLURALISMO:MíDIA MUNDIAL

61Tendências mundiais sobre liberdade de expressão e desenvolvimento de mídia

blogues pelo sistema da Creative Commons, permitindo que as pessoas os reproduzam 
mediante atribuição de créditos, mas sem a necessidade de obter permissão.

O aumento da concorrência entre os distribuidores de informação em uma esfera de 
mídia cada vez mais globalizada tem levado a uma diversidade linguística significativa dos 
conteúdos disponíveis. A maioria das emissoras internacionais tem apresentado seus 
conteúdos em pelo menos meia dúzia de línguas, e alguns distribuidores financiados pelo 
Estado transmitem em mais de 30 línguas. A Global Voices, uma comunidade de jornalismo 
cidadão e de tradução online, que destaca vozes que não são normalmente ouvidas na mídias 
dominantes, tem oferecido conteúdos em 27 línguas regularmente, de modo a compensar 
desigualdades na atenção da mídia. A Global Voices também tem apresentado contribuições 
com extraordinário equilíbrio de gêneros, indicando o potencial das plataformas de jornalismo 
cidadão de contribuir significativamente para maior igualdade de gênero na mídia mundial (ver 
o capítulo sobre “Pluralismo: gênero”). As agências agregadoras de notícias e as plataformas 
de notícias administradas por indivíduos ou comunidades também têm refletido a tendência 
de melhoria de acesso a valiosos conteúdos existentes e de administração de quantidades 
cada vez maiores de informações disponíveis.

A tendência de mais alternativas para o público não significa necessariamente que as 
pessoas sempre foram cientes, interessadas ou capazes de explorá-las. A situação tem 
dependido de fatores como ter dinheiro para acessar várias plataformas, ter conhecimento 
de que tais meios existem, ter tempo de analisá-las devidamente e o nível de educação 
para saber diferenciar e avaliar conteúdos de informação. A abundância de informações 
tem enfatizado a crescente necessidade de um bom treinamento em Alfabetização 
Midiática e Informacional (AMI ou MIL, em inglês). Para suprir essa necessidade, a 
UNESCO lançou, em 2013, a Aliança Global de Parcerias para Alfabetização Midiática e 
Informacional (Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy).

Nas reportagens sobre conflitos, os jornalistas têm se beneficiado com o aumento das 
fontes disponíveis, mas também têm sofrido com a dificuldade de verificar tais fontes. 
Essa tendência é particularmente visível naqueles conflitos que têm maior cobertura, 
nos quais a disputa pela mensagem a ser divulgada é intensa. Isso também tem gerado 
respostas estruturadas por parte das organizações de mídia e outros produtores de 
informação, tais como as organizações da sociedade civil, que têm dado passos cada 
vez maiores na validação de conteúdos digitais.

A mudança técnica para a transmissão terrestre do sinal de TV digital em âmbito mundial, 
embora desigual, parece ter causado pouco impacto nas emissoras globais de mídia. A 
mudança, naquelas regiões onde ela está em andamento, passou a proporcionar mais 
conteúdo em âmbito nacional por meio de vários canais, ao mesmo tempo em que 
criou custos e resistência devido à necessidade de troca de aparelhos. Analisando o 
panorama geral do ambiente de mídia, quaisquer custos a curto prazo são provavelmente 
compensados pelo aumento dos canais de transmissão a médio e longo prazo, além 
do potencial positivo para o pluralismo. Entretanto, existe a preocupação de que os 
novos canais digitais tenham sido destinados às emissoras existentes, em vez de abrir 
espaço para a entrada de novas. Quanto ao público da televisão mundial, a dificuldade 
de acesso ainda é bem menor na internet e, como resultado, a disputa pela audiência 
tem sido particularmente acirrada.
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PLURALISMO: 
GêNERO

Visão geraL

As interpretações cada vez mais amplas e cheias de nuances de pluralismo na mídia 
têm enfatizado a necessidade da diversidade em geral e da inclusão em particular. Ainda 
assim, apesar do surgimento desses conceitos variados e progressivamente holísticos 
do pluralismo na mídia, as percepções permanecem limitadas sobre como a questão do 
gênero se encaixa nesse esquema em evolução. Contudo, parece haver uma tendência 
emergente de reconhecimento de que “a igualdade de gênero é intrínseca aos meios de 
comunicação pluralistas e diversificados”, precisando, portanto, ocupar uma posição mais 
central nos esforços de promoção do pluralismo nos meios de comunicação.20 Em 2010, 
a UNESCO criou os Indicadores de Mídia Sensíveis ao Gênero para avaliar sua igualdade 
nesse ambiente. Desde então, eles têm sido usados em mais de 20 países pelo mundo. 
Em 2011, a IWMF realizou um estudo mundial sobre a situação das mulheres nos meios de 
comunicação com o apoio da UNESCO. Em 2013, o Conselho Europeu aprovou uma nova 
Recomendação sobre Gêneros e Mídia que, entre outros pontos, convocou seus Estados-
membros a adotar e implementar indicadores nacionais de igualdade de gênero na mídia, 
incluindo os conteúdos, a gestão e a tomada de decisões na mídia. Em 2013, a UNESCO 
lançou a Aliança Global sobre Mídia e Gênero, uma rede de mais de 80 organizações cujo 
objetivo é formular soluções coletivas e criativas para reduzir a desigualdade de gênero e 
fornecer dados para o processo de revisão da Declaração de Beijing.

A capacidade das mulheres de se expressar em público depende em parte do acesso aos 
canais de notícias e informações dominantes, o que, em geral, significa atuar em profissões 
ligadas às notícias por meio de reportagens e papéis na tomada de decisões. Muitas 
organizações de mídia ao redor do mundo evidentemente ainda não são estruturadas 
para promover de modo efetivo a igualdade de gênero em todos os processos. Como 
resultado, o papel das mulheres na definição e na elaboração de pauta de notícias continua 
restrito, especialmente, mas não apenas, nas organizações tradicionais de mídia. A 
presença de mulheres em papéis tradicionais de reportagem vem aumentando em muitas 
regiões desde 2007, à medida que elas têm conseguido chegar a posições mais altas 
na reportagem e nos editoriais em muitas empresas de mídia, ganhando certo terreno 
em domínios tradicionalmente ocupados por homens. Apesar disso, a desigualdade de 
gênero continua a existir, sendo encontrada em todas as plataformas de mídia. Embora as 
taxas de emprego de mulheres tenham certamente aumentado – porém, não até o nível de 
igualdade – em todos os setores e áreas de trabalho, a discriminação profissional persiste e 
a representação das mulheres nos meios de comunicação ainda é particularmente ausente 
em posições e níveis de tomada de decisões, incluindo a propriedade, dentro da indústria 

20 O instituto MISA estava na linha de frente entre as organizações para liberdade de expressão quando sua política de 
gênero declarava que “a igualdade de gênero é intrínseca aos meios de comunicação pluralistas e diversificados”.
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da mídia. A presença das mulheres tem sido mais perceptível nas reportagens e blogues 
online, mas com impacto não definido além do crescimento em número. A tendência 
predominante é de que as mulheres na maioria das empresas da mídia dominante ainda 
são limitadas por um “telhado de vidro” existente acima dos cargos editoriais sêniores, com 
os homens ainda firmemente no controle das funções superiores de gerência e presidência 
(ver o capítulo sobre “Independência: gênero”).

No mundo todo, a maioria esmagadora de vozes públicas amplificadas pela mídia continua 
sendo de homens e, na medida em que as desigualdades de gênero em termos de 
acesso e utilização de mídia online persistem, há pouca indicação de que isso vá mudar 
em um futuro próximo. As mulheres também continuam muito pouco representadas 
como fontes de informação e opinião em uma variedade de áreas, incluindo as áreas 
política e econômica, sobretudo como vozes de autoridade ou de especialistas. Apesar 
do potencial democrático proporcionado pelas novas tecnologias de mídia, a presença 
de mulheres nos noticiários online – tanto como profissionais quanto como fontes – não 
parece estar significativamente maior que na mídia tradicional, à exceção de alguns casos 
periféricos. Os meios alternativos e comunitários também tendem a refletir velhos padrões 
de representação, exceto em casos onde esforços especiais são feitos para garantir o 
equilíbrio de gêneros. A visibilidade das mulheres como temas e fontes de notícias não 
tem sido refletida proporcionalmente nos meios de comunicação, especialmente em 
determinadas questões críticas e assuntos tradicionalmente dominados por homens, 
como a política e a economia, apesar da tendência de melhoria gradual.

gênero e propriedade na mídia

É amplamente reconhecido que a propriedade e o controle são aspectos críticos para o 
pluralismo na mídia e que a concentração da propriedade desses meios é uma ameaça 
ao pluralismo. A atual escassez de dados desagregados por gênero sobre propriedade 
nas mídias reflete a compreensão limitada do pluralismo que tem prevalecido até hoje. 
Mas de fato existem consideráveis evidências da baixa representação das mulheres 
nas profissões de comunicação, em particular nos postos de comando e de tomada 
de decisões, tanto nas estruturas de gestão quanto nas editoriais, assim como 
nos conteúdos de informação. Isso sugere que é improvável que elas sejam bem 
representadas entre os proprietários e, na verdade, um estudo feito pela IFJ, em 2001, 
mostrou que as mulheres representavam 0,6% da categoria que incluía editores, chefes 
de departamento e proprietários de meios de comunicação.

gênero e os proFissionais dos meios de comunicação

Existe uma tendência constante de aumento da presença de mulheres nos postos 
de trabalho dos veículos de notícias, apesar da persistência do desequilíbrio entre 
os gêneros. O emprego de mulheres na mídia mais que dobrou nos 16 anos que se 
passaram desde que o primeiro relatório global sobre essa questão, realizado com o 
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apoio da UNESCO, revelou que as mulheres ocupavam somente 12% dos principais 
cargos de gerência. O “Global Report on the Status of Women in the News Media”, 
elaborado pela IWMF, em 2011, com apoio da UNESCO e cobrindo 522 organizações 
de mídia em 59 países, revelou que as mulheres constituem apenas pouco mais de um 
terço (35%) do total de profissionais de mídia no mundo e pouco mais de um quarto 
dos principais cargos de gerência (27%) e de presidência (26%). Esse relatório também 
apontou que o setor de mídia tinha atingido certa paridade de gêneros em vários níveis 
em menos de um quarto dos países mencionados (22%). A igualdade de gênero nos 
cargos de gerência e presidência da mídia era a mais alta na Europa, tendo as mulheres 
na Europa Central e no Leste Europeu registrado uma presença de 33% e 43%, e nos 
Países Nórdicos, 36% e 37%, respectivamente. As mulheres ocupavam apenas um 
quinto dos cargos de presidência e menos de 10% dos principais cargos de gerência na 
Ásia e Pacífico. Elas eram relativamente bem representadas (mais de 40%) nos cargos 
de repórteres sêniores, enquanto sua posição no nível júnior variava bastante de uma 
região para outra, passando de uma quase paridade na Europa Ocidental e na América 
do Norte a uma disparidade de três para um na região da Ásia e Pacífico.

O efeito do “telhado de vidro” tem sido mais persistente no topo das organizações, onde 
os homens detêm três quartos das importantes posições de políticas e de direção em 
todos os países, com exceção dos países nórdicos, países da Europa Central e países 
do Leste Europeu. No primeiro grupo de países, as mulheres tinham maioria numérica 
ou quase igual ao número de homens nas centrais de notícias pesquisadas. Após a 
Segunda Guerra Mundial, registrou-se que os homens se sentiam menos atraídos por 
uma profissão considerada mal remunerada e na qual tinham pouco status e, assim, 
as mulheres assumiram os papéis na área dos noticiários estatais, estando, portanto, 
em melhor posição quando começaram as transições pós-1989. Há muito tempo as 
mulheres desfrutam de igualdade de gênero nas instituições sociais dos países nórdicos, 
que têm um longo histórico de democracia social e igualdade de gênero, e isso gerou 
iniciativas do governo e da sociedade civil para monitorar e lidar com as desigualdades 
de gênero (ver o capítulo sobre “Independência: gênero”).
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Fonte: BYERLY, C. Global report of the status of women in the news media. Washington, DC: IWMF, 2011.

Os dados mundiais têm sido corroborados pelos resultados de vários estudos nacionais 
e regionais, incluindo um estudo de 2009 realizado pela ONG Gender Links, da África 
do Sul, em 14 países daquela região, que revelou que as mulheres constituíam 41% 
dos profissionais da mídia, embora essa representação caísse para 32% se a África do 
Sul fosse excluída da equação.21 A tendência em alguns países da Europa Ocidental 
e da América do Norte tem sido de que a representação das mulheres nos principais 
cargos de gerência fique perto de um terço desses cargos, apesar de alguns avanços 
na indústria da televisão e do fato de as mulheres, em geral, permanecerem pouco 
representadas nas salas de redação.

As rádios comunitárias são amplamente vistas como um dos veículos de comunicação 
mais inclusivos, o que tem permitido que um grande número de mulheres – entre 
pobres, analfabetas e de origem rural – em vários países exerçam seus direitos à 
comunicação. Contudo, a importância da propriedade e do controle, até mesmo dentro 
desses meios alternativos, foi ressaltada pelos resultados de um estudo de 2006, feito 
pela Amarc-WIN AP em parceria com a Isis International. O estudo revelou que as 
mulheres ocupavam 28% dos cargos de liderança nas estações de rádio comunitárias 
da região da Ásia e Pacífico, embora sua representação entre os funcionários fosse 
mais equilibrada. Várias oficinas de treinamento para mulheres do sul e do Sudeste da 

21 A África do Sul respondia por 40% da população da sub-região do sul da África e mais da metade dos 
funcionários na amostra do estudo, tendo atingido uma paridade de gênero de 50/50 entre os profissionais 
da mídia.
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Ásia resultaram em um aumento de 10% na participação delas na conferência anual da 
Amarc AP na década 2001-2010.

gênero e Voz na mídia tradicionaL

Embora a presença das mulheres nas organizações de mídia tenha crescido de forma 
lenta, mas constante, ao longo da década passada, os veículos de comunicação 
continuam a representar um mundo predominantemente masculino. As mulheres 
constituem menos de um quarto (24%) das pessoas comentadas ou descritas nas 
notícias impressas, de rádio e televisão pelo mundo, de acordo com o GMMP, a maior 
e mais extensa pesquisa mundial longitudinal em andamento sobre a situação dos 
gêneros na mídia. Isso representa um aumento de 3% desde 2005 e um significativo 
progresso desde 1995, quando apenas 17% das pessoas apresentadas nos 
noticiários eram mulheres. Não obstante, somente um quinto das fontes de notícias 
respeitadas citadas nos noticiários mundiais é formado por mulheres (19% dos 
porta-vozes e 20% de especialistas), uma tendência que tem permanecido estável 
desde que o GMMP iniciou sua análise sistemática periódica em 1995. O cenário não 
melhorou significativamente em diferentes partes do mundo. Embora a presença de 
mulheres nos noticiários tenha aumentado de 23% para 29% na América Latina, e 
de 21% para 26% na Europa entre 2005 e 2010, há registros de que em outras áreas 
houve estagnação ou ganhos mínimos.22

De modo semelhante, outros estudos regionais e nacionais revelaram que as mulheres 
são pouco representadas como escritoras ou como temas de notícias, o que indica uma 
tendência persistente de baixa representação. O estudo “Arab Women in Arab News”, de 
2012, envolveu 100 canais árabes de notícias e revelou que eles eram bastante “omissos 
sobre as mulheres”, com seis das fontes sendo responsáveis por 63% de todas as 
referências a mulheres e o restante por menos de 1% delas. O estudo do GMMP de 
2010 revelou que, na África, 19% dos temas das notícias eram a respeito de mulheres; 
na Ásia, 20% e, no oeste da Ásia, 16%; nas sub-regiões do Caribe e Pacífico, 25% dos 
temas das notícias eram mulheres, enquanto a média na Europa era de 26%, na América 
do Norte, 28% e, na América Latina, 29%. No sul da África, a Gender Links registrou um 
aumento pouco significativo na proporção de fontes femininas de notícias entre 2003 
(17%) e 2010 (19%). De acordo com pesquisas sobre veículos de comunicação realizadas 
em alguns países da Europa Ocidental e da América do Norte, as mulheres constituíram 
apenas uma fração dos autores de artigos de primeira página, sendo raramente citadas 
nas principais notícias ou apresentadas como fontes especializadas.

22 De acordo com o GMMP, na África, 19% dos temas de notícias eram a respeito de mulheres; na Ásia, 20% 
e, no oeste da Ásia, 16%; nas sub-regiões do Caribe e do Pacífico, 25% dos temas eram sobre as mulheres, 
enquanto a média na Europa era 26%, na América do Norte, 28% e, na América Latina, 29%.
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gênero e as noVas pLataFormas de mídia

Tem havido tendências divergentes no que se refere ao nível de democratização e de 
quebra de barreiras provocados pela internet e pelas tecnologias digitais dos espaços 
da mídia e dos limites de disponibilidade e acesso, em especial para as mulheres. 
Como resultado, o impacto sobre o pluralismo, em particular com relação às mulheres, 
continua em estado de transição. Parece não haver muita dúvida de que a distribuição 
do poder de comunicação e voz política é muitas vezes influenciada por desigualdades 
socioeconômicas, incluindo as de gênero, o que gera disparidades nas oportunidades 
proporcionadas pelos novos meios de comunicação. A desigualdade mais nítida refere-
se ao acesso. De acordo com estimativas feitas pela UIT, 36% das mulheres no mundo 
fazem uso da internet, comparadas a 41% dos homens. Embora as taxas de uso da 
internet tenham quase atingido a paridade no mundo desenvolvido – com uma estimativa 
de apenas 2% a menos de mulheres com relação a homens –, estima-se que 16% a 
menos das mulheres utilizam a internet nos países em desenvolvimento. À medida que 
as plataformas móveis se tornam cada vez mais importantes na produção, no consumo 
e na distribuição de notícias, a lacuna entre os gêneros em termos de acesso pode ter 
um efeito cascata.

Existe uma tendência de uso cada vez maior da mídia online por parte das mulheres 
no mundo todo. Embora uma pesquisa realizada em 2011 tenha revelado que, entre 
2008 e 2010, dois terços dos blogueiros no mundo todo eram homens, em 2011 essa 
diferença diminuiu e apenas três quintos eram homens.23 O número de mulheres tem sido 
maior nas mídias sociais, com uma presença firme de mais mulheres que homens nos 
principais sites de redes sociais, incluindo Twitter e Facebook, que têm ambos a mesma 
proporção de gêneros – 60% de usuários mulheres comparados a 40% de homens, 
conforme o serviço de monitoramento de sites Pingdom. Entretanto, não tem havido 
tendência alguma sobre a capacidade das novas mídias de fazer com que as mulheres 
ultrapassem as restrições de acesso aos velhos meios de comunicação, conforme 
mencionado anteriormente.

Tem havido significativas desigualdades regionais de acesso das mulheres à mídia online. 
O aumento drástico do uso das redes sociais durante as manifestações realizadas em 
2011 em alguns Estados Árabes mascararam a persistente divisão de gêneros que 
tem existido nos últimos seis anos, em que as mulheres representam apenas um terço 
dos blogueiros e usuários do Facebook naquela região. Estudos realizados em dois 
países do sul da Ásia pela iniciativa Gênero e Cidadania na Sociedade de Informação 
(Citizenship and Genter in Information Society – Citigen), da ONG indiana IT for Change, 
também revelaram que as mulheres eram nitidamente mal representadas na mídia 
online, constituindo menos de um quarto dos blogues na língua local e com tendência 
a postar questões pessoais. Embora, em termos globais, mais da metade dos usuários 
do Facebook e do Twitter fossem mulheres, em muitos países, particularmente fora da 

23 Os relatórios anuais da Technorati sobre a situação da blogosfera começaram a analisar a representação de 
gêneros a partir de 2008 – essa é uma pesquisa feita na internet que tem por base respostas autorrelatadas 
em inglês e uma participação desproporcional de indivíduos originários dos EUA.
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Europa Ocidental e da América do Norte, menos mulheres usam o Facebook e ainda 
menos mulheres têm contas no Twitter.

O uso das novas tecnologias passou a dar às mulheres maior potencial de visibilidade 
e de inserção não convencional na circulação de notícias. Por exemplo, o site 
internacional de notícias produzidas por cidadãos Global Voices tem proporcionado 
uma plataforma para que as pessoas escrevam sobre política e façam comentários. 
Uma análise feita pela equipe Detector Aberto de Gêneros (Open Gender Tracker) do 
The Guardian nos arquivos do Global Voices desde o lançamento do site, em 2005, 
revelou que as mulheres produziram 51% de todas as postagens, geralmente com 
alta representação em todas as regiões. Esses números eram maiores que os de dois 
importantes jornais britânicos tradicionais, o The Guardian e o The Telegraph, nos 
quais as mulheres tinham escrito 33% e 19% das histórias, respectivamente, durante o 
mesmo período. De maneira semelhante, as vozes das mulheres nos Estados Árabes 
se tornaram disponíveis mais rapidamente do que nunca como novas fontes devido 
às comunicações feitas por meio da internet. Também tem havido uma tendência 
de aumento das opiniões escritas por mulheres desde 2005 nas plataformas de 
mídia, porém mais nitidamente na mídia online sediada na América do Norte, onde 
as mulheres, em 2011, escreveram 20% dos artigos assinados na mídia “herdada”, 
mas 33% nas publicações online, de acordo com o Projeto OpEd.24 Entretanto, 
nas duas categorias de mídia, as mulheres escreveram muito mais artigos sobre 
“temas femininos” (comida, moda, família e móveis/casas) e nitidamente menos que 
os homens sobre todos os assuntos de “interesse geral”, com exceção do tema 
saúde. As mulheres têm sido minoria nos blogues políticos e pouco representadas 
nas seções políticas dos sites sociais de notícias e revistas online em língua inglesa, 
uma tendência que parece ter sido constante ao longo dos últimos seis anos.

Apesar do aumento do acesso à produção de mídia e da capacidade de ultrapassar as 
barreiras tradicionais, a tendência inicial de desigualdade na participação das mulheres 
na mídia online permanece e, combinada com a diferença de acesso entre os gêneros, 
tem criado uma desigualdade duplamente reforçada em termos de pluralismo. Os 
resultados de um estudo-piloto sobre a internet sugerem que a baixa representação 
das mulheres na mídia tradicional tem sido trazida para o mundo das notícias virtuais. 
Globalmente, as mulheres representaram menos de um quarto (23%) dos temas de 
casos noticiados nos 84 sites nacionais e internacionais monitorados pelo GMMP em 
2009. De modo semelhante, outros estudos revelaram que os principais veículos de 
comunicação mencionam, citam e usam uma quantidade esmagadora de blogues 
de autoria masculina. Dada a simbiose entre a mídia profissional tradicional e os 
recentes meios gerados por cidadãos, talvez não seja surpresa que a multiplicidade de 
plataformas não tenha resultado em uma tendência de representação mais equilibrada 
na mídia dominante.

Apesar do potencial democrático oferecido pelas novas tecnologias de mídia, a presença 
de mulheres nas notícias online – tanto como profissionais quanto como fontes – não 

24 A amostra incluiu apenas as mídias sediadas nos EUA.
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parece ser muito maior do que na mídia tradicional. As novas tecnologias de comunicação 
sem dúvida diminuíram as barreiras de acesso à produção de conteúdos e facilitaram 
a entrada de novos atores na mídia, incluindo as mulheres. Entretanto, ainda não foi 
sentido um impacto efetivo sobre a paridade de gêneros no pluralismo das mídias além 
da periferia – tanto nas novas quanto nas principais mídias.



CAPíTULO 3: 
INDEPENDêNCIA

Independência significa autonomia para o jornalismo profissional.
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INDEPENDêNCIA: 
INTRODUçãO

Visão geraL

O termo independência se refere especificamente ao grau de liberdade de operação 
dos canais de mídia e dos jornalistas independentemente de interesses governamentais 
e de outros tipos e em que a ética profissional permita que eles desempenhem seu 
papel de serviço de utilidade pública, incluindo o de vigilância. Este capítulo analisa essas 
condições e faz um resumo das tendências regionais.

A independência especifica as condições para o profissionalismo jornalístico e trata dos 
limites dentro dos quais tanto o coletivo (as instituições de mídia) quanto os indivíduos 
(aqueles que produzem jornalismo) podem operar mantendo a integridade editorial e a 
autonomia de influências explícitas e implícitas. Entre os fatores relevantes estão a força 
das organizações de profissionais e dos sistemas de crítica e análise por pessoas da 
área, bem como o nível de autonomia profissional de jornalistas dentro (ou fora) das 
instituições de comunicação e informação. Um ambiente das organizações que estimule 
o jornalismo autônomo por meio de defesa, treinamento, monitoramento etc. também 
tem impacto sobre a independência.

A estabilidade de emprego e os direitos trabalhistas ligados aos sindicatos podem afetar 
os níveis de independência das decisões e da conduta profissional dos jornalistas. 
São importantes também as questões de propriedade, o grau de respeito por parte 
dos proprietários da mídia pela natureza específica e o papel da profissão e os limites 
dentro dos quais os profissionais podem fazer jornalismo de acordo com as normas 
editoriais em vez dos interesses comerciais gerais e de outros tipos por parte de seus 
empregadores. Entre outras considerações mais profundas sobre independência, 
estão o grau de liberdade dos conselhos e críticos da imprensa quanto a desempenhar 
um papel efetivo de autorregulamentação e o nível de reconhecimento da igualdade 
e da presença dos gêneros nas entidades estatutárias e autorregulamentadoras. Esse 
contexto afeta a forma como a independência se reflete na atuação prática dos jornalistas 
no que diz respeito à ética profissional. Dessa forma, as questões sobre independência 
moldam a prática do jornalismo – inclusive se há ou não autocensura – e, especialmente, 
a qualidade das informações que emanam dos meios de comunicação e informação.

A independência é, ainda, uma função substancial da natureza dos sistemas de 
regulamentação da mídia nacional.25 Nos espaços onde os monopólios dominam, existe 
controle do governo em vez de regulamentação, ao passo que em um cenário de mídia 
pluralista a regulamentação muitas vezes cobre tanto os setores da mídia estatal quanto 

25 Muitos dos indicadores utilizados para mensurar a independência, tais como os utilizados pelo Índice de 
Sustentabilidade da Mídia IREX, o fazem no âmbito da nação-Estado. Poucos desses índices podem ser 
utilizados para avaliar a independência da mídia transnacional ou mundial.
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os outros. Uma questão particularmente importante para a independência é saber se o 
sistema de regulamentação permite ou não mecanismos de autorregulamentação.

Os marcos regulatórios também têm influência significativa sobre a força ou a fraqueza da 
independência editorial, por exemplo, pela forma com que eles equilibram as forças do 
mercado e as intervenções das autoridades públicas. Com relação às transmissões, por 
exemplo, as normas podem proporcionar independência editorial garantida por lei, assim 
como um modelo de negócio que envolva renda proveniente de taxas de licenciamento 
ou outros mecanismos que protejam o jornalismo contra pressões de mercado que 
possam levar a distorções ou descaso com conteúdos não lucrativos. Isso é diferente 
nas emissoras controladas pelo governo, nas quais as autoridades exercem influência 
sobre as decisões administrativas e de produção e programação. Essa regulamentação 
também é diferente para os serviços de transmissão totalmente comerciais, embora as 
normas de alguns países prescrevam parâmetros que garantam compromisso com o 
interesse público, como as normas de imparcialidade nas coberturas eleitorais.

A questão da independência na regulamentação também é relevante para a alocação 
e a gestão de frequências de transmissão, assim como para a gestão financeira das 
emissoras de utilidade pública, que podem afetar a integridade editorial do jornalismo. A 
questão aqui é saber se essas funções são exercidas pelo governo ou por autoridades 
independentes externas à hierarquia administrativa e se são livres de influência política. 
A regulamentação independente também é uma questão que vai além dos veículos de 
transmissão, como nos casos em que os Estados concedem licença a publicações 
e/ou jornalistas (ver o capítulo sobre “Liberdade”). Nos casos em que as plataformas 
intermediárias da internet são obrigadas pelas autoridades a supervisionar os conteúdos, 
ou em que elas elaboram e aplicam os próprios termos de serviço, pode haver 
consequências para a independência editorial.

Os avanços tecnológicos têm levado a uma reflexão mais profunda sobre os marcos 
regulatórios em muitos países no que se refere à independência. Nos últimos seis anos, 
têm surgido desafios de regulamentação e de profissionalismo apresentados pela mídia 
online e pela transição digital com relação a:

 $ novos desafios à autorregulamentação e à independência de regulamentação, 
porque os órgãos regulamentadores e autorregulamentadores existentes não estão 
lidando de modo adequado com as rápidas mudanças no setor de mídia, bem como 
por causa de pressões de diversos atores por novos regulamentos restritivos das 
transmissões e da internet.

 $ desafios aos modelos tradicionais de negócio, que têm levado a uma dependência 
excessiva de financiamentos controlados pelo governo ou por outros tipos de apoio 
externo em muitas regiões, embora também tenham provocado o surgimento de 
novas organizações jornalísticas, como os grupos de jornalismo investigativo sem 
fins lucrativos, particularmente nas regiões da América Latina e Caribe e da Europa 
Ocidental e América do Norte.

 $ o crescimento dos meios independentes alternativos, que muitas vezes não possuem 
os padrões profissionais que fortalecem a independência da mídia.
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Licenciamento e independência

Com a rápida expansão da internet e o aumento dos produtos de mídia de várias plataformas 
ao longo dos últimos anos, têm surgido novos desafios e questões de regulamentação. 
O licenciamento estatal de todos os tipos de mídia, incluindo a impressa e a online – 
esta última em número cada vez maior –, continua sendo um mecanismo de restrição do 
jornalismo independente, e até mesmo de retaliação em algumas situações. Embora o 
licenciamento de mídia impressa continue a existir em algumas regiões, incluindo partes 
da África, dos Estados Árabes, da Europa Central e do Leste Europeu, os Estados que o 
exigem são uma minoria, sendo a tendência no sentido da convergência com as normas 
internacionais, que não apoiam o licenciamento de mídia impressa.

Em alguns países, o direito de praticar o jornalismo ou ser jornalista tem exigido 
licenciamento, com o surgimento de exigências ainda maiores em meio à expansão do 
jornalismo cidadão, especialmente em partes da Ásia e Pacífico e também dos Estados 
Árabes (ver o capítulo sobre “Liberdade”). As tendências são conflitantes no que diz 
respeito à extensão da regulamentação da mídia tradicional para a mídia online: seguem 
tais medidas partes das regiões dos Estados Árabes, da Ásia e Pacífico, da Europa 
Central e do Leste Europeu, ao passo que isso diminui na África, na América Latina e 
Caribe, na Europa Ocidental e na América do Norte.

mecanismos de reguLamentação e 
autorreguLamentação

A independência dos mecanismos de regulamentação continua sendo um desafio, 
com casos recorrentes de pressão política e interferência de interesses comerciais. A 
autorregulamentação é uma norma em torno da qual tem havido uma luta constante 
por aceitação. E apesar de alguns avanços na autorregulamentação em países em 
transição, ela permanece insuficiente e suscetível aos pedidos de que os sistemas de 
autorregulamentação se tornem estatutários, corregulamentadores ou mesmo sejam 
substituídos por disposições normativas diretas geridas pelo Estado.

Os órgãos de regulamentação que fazem parte do Estado têm sido administrados 
diretamente pelos governos ou tendido a ser geralmente suscetíveis à influência 
política na maioria das regiões, embora a pressão por regulamentação independente 
também tenha feito certo progresso nessas regiões. As transmissões de utilidade 
pública – diferentemente daquelas controladas pelo governo – com independência 
editorial continuam praticamente inexistentes em muitos países, devido à ausência 
de marcos legais e estatutários adequados, assim como à falta de distanciamento 
apropriado do governo.

A regulamentação legal da mídia impressa e transmitida tem sido a norma e não a 
exceção em algumas partes da África e dos Estados Árabes, onde o controle político 
desses órgãos de regulamentação também tem sido comum. Embora haja alguns 
organismos de autorregulamentação na região da África, estes têm sido geralmente 
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vistos como subservientes aos órgãos de regulamentação oficiais controlados 
politicamente ou mesmo como ineficazes devido ao baixo nível de financiamento, 
reconhecimento ou influência. Na sub-região do Sudeste Europeu, a UNESCO vem 
trabalhando com organizações de mídia e ONGs locais para desenvolver mecanismos 
fortes de autorregulamentação, incluindo conselhos de imprensa independentes e 
códigos de ética, com atenção específica à mídia online. Praticamente não havia órgãos 
de autorregulamentação nos Estados Árabes, embora tenha havido reconhecimento da 
necessidade de autorregulamentação em diversos países e algumas indicações de uma 
provável tendência emergente de iniciar esses esforços desde 2011. Partes das regiões 
da Ásia e Pacífico e da América Latina e Caribe tiveram uma experiência mista, mas, em 
geral, tem havido poucas análises e ajustes das estruturas de regulamentação e uma 
autorregulamentação subdesenvolvida, que têm testemunhado estagnação quanto ao 
progresso no sentido da independência necessária. Em partes da sub-região da Ásia, 
ocorre muita autorregulamentação devido a exigências legais e ao controle político, 
em vez de voluntariamente ou de forma autônoma. Os jornalistas não têm autonomia 
suficiente em relação aos proprietários de mídia em partes da América Latina e do Caribe.

A autorregulamentação em geral continua forte na Europa Ocidental e na América do 
Norte, onde os sistemas de regulamentação não têm normalmente representado uma 
ameaça significativa para a autonomia do jornalismo, exceto em alguns casos. Na 
Europa Central e no Leste Europeu, nenhuma tendência tem sido vista relacionada a 
mudanças nas estruturas de autorregulamentação, que continuam sendo percebidas 
como ineficientes ou irrelevantes em muitos países. A independência de atuação dos 
órgãos de regulamentação das transmissões continua se agravando em partes da 
região, com alguns casos recorrentes de pressões políticas e comerciais. Em uma 
parcela significativa dos países onde a mídia impressa também é regulamentada, há 
relatos de que os órgãos com autonomia legal continuam a enfrentar desafios e pressão 
crescente por parte do poder executivo.

Embora os sistemas de autorregulamentação coletiva, como os conselhos de imprensa, 
continuem a aumentar em algumas regiões, sua eficácia ainda é discutível. Formas 
individuais de autorregulamentação dentro de empresas ou distribuidores específicos, 
como a existência de um escritório independente de um ombudsman de notícias, 
experimentaram um declínio na sub-região da Europa Ocidental, principalmente devido 
aos cortes ligados às empresas. Em ambientes onde o setor de mídia experimentou 
crescimento, como em partes da Ásia e Pacífico e na América Latina e Caribe, o 
interesse por esses modelos aumentou um pouco. Em geral, a implementação eficiente 
de autorregulamentação continua sendo um desafio.

As transmissões públicas independentes e autônomas avançaram apenas na região da 
Europa Ocidental e da América do Norte, onde já eram relativamente fortes. No mundo 
todo, a maioria esmagadora das entidades de transmissão estatais, incluindo aquelas 
de domínio transnacional e que atuam como mídia global, tendem a permanecer sem 
uma efetiva independência editorial. Muitos meios de comunicação mundiais têm estado 
predominantemente sob a propriedade dos Estados, fazendo com que a independência 
jornalística permaneça limitada, mesmo onde não há controle direto.
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As mulheres permanecem pouco representadas nos órgãos de regulamentação e 
autorregulamentação, nos sindicatos profissionais e no comando da mídia, embora 
haja indícios de uma tendência emergente de concentrar mais atenção na dinâmica 
dos gêneros e na adoção de políticas pertinentes. A desigualdade e a discriminação de 
gênero em órgãos de regulamentação não apresentaram avanços notáveis na maioria 
das regiões, e as políticas destinadas a isso mantiveram-se relativamente raras na maioria 
das regiões (ver o capítulo sobre “Independência: gênero”).

proFissionaLismo e o ambiente mais ampLo da mídia

A independência da mídia e de jornalistas requer um delicado equilíbrio entre os limites 
estabelecidos pela lei e a autorregulamentação estabelecida pela ética. Quando bem 
estabelecido, esse equilíbrio garante a estabilidade de emprego, a integridade e a 
dignidade dos profissionais de mídia. Nesse contexto, o profissionalismo se refere à 
consciência e ao comprometimento com a ética, assim como ao grau de autonomia 
profissional. A autonomia profissional de um jornalista com frequência depende em 
parte de sua situação profissional (como freelance ou com contrato permanente, ou, 
em alguns casos, como funcionário público), do salário, do tipo de empregador (público, 
privado, sem fins lucrativos) e também da circulação e alcance do produto em questão 
(local, nacional, regional ou internacional).

Os desafios econômicos de partes do ambiente mais amplo da mídia nos últimos seis 
anos têm se refletido na situação da estabilidade de emprego dos jornalistas profissionais. 
Entre esses desafios estão o enfraquecimento dos direitos a negociações coletivas, 
a saída dos sindicatos dos ambientes de trabalho e o medo crescente da perda do 
emprego, o que tem levado ao desgaste da independência editorial. Em algumas regiões, 
isso parece ter tornado os jornalistas mais vulneráveis ao “jornalismo pago” e à aceitação 
de subornos, ao mesmo tempo em que muitas distribuidoras de mídia também têm 
se tornado suscetíveis à inclusão de conteúdos pagos ou patrocinados, muitas vezes 
disfarçados de conteúdo editorial autêntico. Em níveis variáveis, o comprometimento 
com a ética profissional estagnou ou enfraqueceu devido a reações particulares à intensa 
concorrência, à distinção cada vez menos nítida entre interesses editoriais e comerciais 
e à inclusão de jornalistas cidadãos na produção e na disseminação de informações. 
Novas questões também têm surgido relacionadas à ética da mídia nos limites do 
jornalismo, da segurança e da privacidade.

A formação e o treinamento em jornalismo, que são vitais para a independência e o 
profissionalismo, cresceram nos últimos seis anos na maioria das regiões, tipicamente 
por meio de uma mistura de cursos técnicos e universitários e também de iniciativas 
empreendidas por ONGs. Na África, na Ásia e Pacífico, nos Estados Árabes, na Europa 
Central e no Leste Europeu, tem havido maior disponibilidade de programas de formação 
e treinamento profissional, embora ainda não haja qualidade consistente. Em grande 
parte da região da América Latina e Caribe, tem havido poucas oportunidades desse 
tipo de treinamento profissional disponível em âmbito local, com algumas regiões sem 
nenhum programa ou graduação de ensino superior. Na Europa Ocidental e na América 
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do Norte, continua a existir um nível relativamente alto de desenvolvimento profissional e 
programas de formação em jornalismo.

As ONGs são um componente importante do ambiente da mídia, pois elas monitoram a 
independência e a cobertura da mídia, bem como o desempenho jornalístico, além de 
defender a liberdade de imprensa e os interesses públicos. ONGs que fazem esse papel 
têm estado presentes em certo grau em todas as regiões, embora tenham enfrentado 
desafios de financiamento e sustentabilidade, particularmente em partes da África, da 
Europa Central, do Leste Europeu e da América Latina e Caribe.

concLusão

Nas regiões em que as transformações políticas têm desacelerado ou onde o Estado tem 
desempenhado um papel significativo no sistema de mídia, os órgãos de regulamentação 
continuam dependentes do poder executivo, enquanto a pouca autorregulamentação 
que existe tem frequentemente sido pouco ou nada eficaz. Em outras regiões, tem havido 
regulamentação autônoma e visíveis mecanismos de autorregulamentação. Em todas as 
regiões, as constantes crises econômicas, o declínio da estabilidade de emprego e as 
transformações da mídia causadas pela expansão da comunicação digital continuam a 
desafiar de maneira cada vez mais complexa a independência, a regulamentação e o 
profissionalismo da mídia ao longo dos últimos seis anos. O avanço das ONGs voltadas 
à formação em jornalismo e à liberdade de imprensa tem favorecido a independência da 
mídia e o profissionalismo jornalístico.

As seções a seguir analisam as tendências de independência relativas à mídia mundial 
e os gêneros.
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INDEPENDêNCIA: 
MíDIA MUNDIAL

Visão geraL

A independência de jornalistas e da mídia continua dinâmica e desigual em todo o 
mundo, sendo desafiada cada vez mais por fatores como a fluidez do conceito de mídia, 
o exercício online da liberdade de imprensa, o status de jornalista diante da redução das 
barreiras para produção e divulgação causada pela mídia online, a conversão de algumas 
publicações off-line em publicações online e o fluxo de informações em mão dupla entre 
a mídia online e a tradicional. As mudanças nos modelos de negócio existentes pela 
mídia mundial e a transnacional levaram a um aumento da dependência de financiamento 
estatal, que tem sido intimamente associado aos riscos de dependência evidente e 
“controle” governamental.

independência dos serViços de notícias 
internacionais

Os grandes jornais, agências de mídia e canais de notícias têm sido regidos por diferentes 
modelos, embora haja, desde 2006, uma tendência no sentido de mídias estatais 
internacionais e de cooperativas de notícias online serem formadas por voluntários (ver o 
capítulo sobre “Pluralismo: global”). Entre esses modelos estão a Agence France-Presse, 
de propriedade do Estado e de profissionais da mídia; a de língua espanhola Agência EFE, 
de propriedade privada; a Associated Press, de propriedade coletiva de seus assinantes; 
a Bloomberg, privada; a Reuters, privada – desde 2008 como parte da Thomson Reuters 
– e a Xinhua, que é estatal. Existem nessas empresas de mídia diferentes níveis de 
independência editorial com relação aos proprietários. Nas emissoras mundiais de 
notícias estatais – entre as maiores estão a Al Arabiya, Al Jazeera , BBC (por meio de um 
fundo fiduciário), CCTV, China Radio International, Deutsche Welle, France24, RT (antiga 
Russia Today) e Voice of America (VOA) – tem havido diferentes marcos tanto legais 
quanto na prática, e também por plataforma. Diante dessa variedade, tem sido difícil 
identificar tendências gerais, embora se observe que o desempenho das transmissões 
internacionais tem sido relacionado às complexidades da política externa e de sua 
relação com o cenário geopolítico. Dessa forma, algumas transmissões internacionais 
e estrangeiras têm tido a tendência de refletir os interesses dos respectivos governos.

A dependência de financiamento do governo por parte de muitas emissoras internacionais 
levantou dúvidas sobre a sua capacidade de proporcionar reportagens neutras e 
imparciais. As instituições públicas com contratos de vários anos e de propriedade de um 
trust independente (BBC, SVT) ajudaram a isolar algumas mídias mundiais das pressões 
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governamentais.26 Em outro caso, as agências de distribuição tiveram a independência 
editorial garantida por lei e os estatutos estabeleceram a conduta política do governo, 
fazendo com que o público desse credibilidade às notícias. A percepção do público é 
importante quando um serviço estrangeiro de notícias precisa ser visto como confiável, e 
percebe-se que esse fator tem contrabalançado um pouco a influência dos governos. Em 
momentos diferentes, algumas redes públicas internacionais foram acusadas de evitar 
histórias que fazem críticas a seu Estado mantenedor. No entanto, a falta de estudos 
comparativos nessa área torna difícil de confirmar essa suposta parcialidade com provas 
detalhadas, nem há material suficiente que indique tendências específicas.

Em âmbito internacional, percebe-se que a influência política e as pressões comerciais, 
por vezes, também têm comprometido a independência, tanto na mídia nacional quanto 
internacional. A propriedade corporativa, diferentemente da propriedade estatal com 
rigorosa regulamentação do governo, não é uma garantia de independência editorial. 
Um estudo de 2011 sobre a mídia pública, realizado por dois pesquisadores da New 
York University em 14 países desenvolvidos, indicou que nesses países as pressões 
comerciais têm sido muito mais deletérias do que a ingerência da política partidária. As 
pressões comerciais têm afetado também a mídia estatal, incentivando esses veículos 
a apelar para um público urbano de classe média, potencialmente em detrimento dos 
princípios de utilidade pública e dos públicos rurais, pobres ou minoritários. As emissoras 
de notícias privadas (internacionais e nacionais), em especial, têm se voltado para a 
programação de entretenimento no intuito de aumentar os índices de audiência.

A independência de mídia global de uma organização de notícias tem sido afetada 
pelo desaparecimento relativamente recente de muitos modelos de negócios de mídia 
existentes, levando a uma reavaliação em toda a indústria a respeito de onde reside o valor 
do conteúdo de mídia e ao aumento dos conteúdos sobre programas de desenvolvimento 
do governo, das empresas patrocinadoras e de outros relacionados a financiamentos 
com “taxas especiais” ou financiamentos cruzados. Esse tipo de financiamento de modo 
algum tem sido incomum no histórico das transmissões internacionais, e isso pode 
influenciar o conteúdo real da mídia, o enfoque do jornalismo e as “linhas vermelhas” que 
os repórteres se sentem incapazes de cruzar. 

Embora as grandes empresas de mídia continuem a confiar na atração dos próprios 
anunciantes online, já existem muitos intermediários online, como o Google Ads, por 
exemplo, o que na prática significa que as pequenas empresas da mídia online podem 
sobreviver sem ter de dispor de instalações apropriadas. Apesar de um anunciante 
de grande porte poder ameaçar a independência jornalística de uma organização de 
notícias, o anunciante perde essa vantagem se o serviço de notícias online utiliza um 
intermediário. Porém, isso também tem feito com que a organização em questão já não 
possa controlar quais anúncios são exibidos.

26 A British Broadcasting Corporation (BBC) e a Sveriges Television (SVT) são emissoras de utilidade pública 
britânica e sueca, respectivamente.
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proFissionaLismo e o ambiente mais ampLo da mídia

As organizações governamentais e não governamentais internacionais, em geral, 
têm desempenhado um papel importante na pesquisa de mídia, chamando a atenção 
para questões e fornecendo apoio, treinamento etc. Suas atividades contribuem para 
um ambiente mundial de independência. A Federação Internacional de Jornalistas 
(International Federation of Journalists), uma federação mundial de sindicatos de 
jornalistas, tem sido uma das entidades profissionais mais influentes, com mais de 600 mil 
membros.27 Embora alguns órgãos transnacionais de ética de imprensa já existam, como 
a Associação Mundial de Conselhos de Imprensa (World Association of Press Councils) 
e a Organização de Ombudsmen de Notícias (Organization of News Ombudsmen) – que 
trata da autorregulamentação no âmbito das empresas –, eles parecem não exercer muita 
influência sobre a mídia.28 A maioria das instituições internacionais e regionais mais influentes 
dedicadas a jornalistas e ao jornalismo continuam sediadas na Europa ou na América 
do Norte. No espaço global intermediário da internet, surgiu um sistema embrionário de 
autorregulamentação voluntária na forma da GNI.29 Outro desenvolvimento relevante que 
parece indicar a tendência de autorregulamentação nesse nível foi a publicação do Comitê 
Europeu em 2013 do “ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights”. A maioria dos grandes doadores para a mídia também 
continuam localizados no Ocidente e têm sido na maioria das vezes os governos.

Embora haja uma série de códigos de ética para os jornalistas que aspiram ao status 
universal, e até mesmo alguns para jornalistas online e blogueiros, a maioria das agências 
de notícias e emissoras transnacionais possuem os próprios códigos. Particularmente, 
entre as maiores agências e emissoras de notícias, a Al Arabiya, a CCTV, a CNN e a 
Xinhua parecem não ter publicado online códigos de ética específicos.

Nos últimos seis anos, uma tendência notável foi o aumento do material de treinamento 
online para o jornalismo. Por exemplo, a UNESCO publicou extensos guias para 
jornalistas sobre uma variedade de tópicos, de reportagens sensíveis a conflitos até 
reportagens investigativas, além de ter produzido currículos online, incluindo um modelo 
de currículo para formação em jornalismo e um curso de treinamento online em mídia e 
informação. Em 2013, a UNESCO começou a promover, em parceria com a Orbicom, 
a rede de cátedras em comunicação da UNESCO, uma iniciativa mundial de excelência 
em ensino de jornalismo (Global Initiative for Excellence in Journalism Education) como 
uma estrutura para agrupar e aprofundar o trabalho internacional na área. A BBC lançou 
iniciativas para fornecer treinamento em jornalismo e mídias sociais para os membros 
das comunidades locais, enquanto seu site College of Journalism inclui recursos para 
aspirantes a jornalistas cidadãos. Essas iniciativas contribuem para ampliar os materiais 
online e os cursos oferecidos pelas instituições, como o Centre for International Media 
Assistance, o European Journalism Centre, o International Center for Journalists (ICFJ), o 
Anywhere, o Knight Center for Journalism in the Americas, o Poynter Online, entre outras.

27 A sede da IFJ está localizada na Bélgica.

28 A sede da WAPC localiza-se na Turquia, e a da ONO, no Canadá.

29 A sede da GNI está localizada nos EUA.
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INDEPENDêNCIA: 
GêNERO

Visão geraL

Como a independência é um componente fundamental da liberdade de imprensa, 
ela não pode fechar os olhos para a questão de gênero. Nos últimos seis anos, tem 
havido tendências desiguais com relação à participação e à influência das mulheres 
na mídia e nas estruturas relacionadas à regulamentação, ao profissionalismo e à 
independência. Uma tendência tem sido o movimento para inclusão de conceitos, 
exemplos e discussões sensíveis à questão de gênero em programas de jornalismo e 
de comunicação, juntamente com uma crescente percepção de que os indicadores de 
gênero devem ser incluídos nas análises e nos índices de desenvolvimento de mídia e 
que esses dados devem ser coletados regularmente. A presença cada vez maior de 
mulheres no ensino de jornalismo e comunicação em todas as regiões – uma tendência 
constante ao longo de 25 anos – não tem sido acompanhada por uma representação 
equivalente entre os profissionais de mídia, principalmente nos níveis superiores, de 
comando e de regulamentação e autorregulamentação da mídia (ver o capítulo sobre 
“Pluralismo: gênero”). Embora as organizações de mídia de algumas regiões tendam a 
adotar políticas de igualdade de gênero, os mecanismos de implementação têm sido 
muitas vezes fracos ou inexistentes. As diferenças entre os gêneros ainda são visíveis em 
termos de remuneração, estabilidade de emprego e autonomia profissional.

conseLhos, órgãos de reguLamentação e tomada 
de decisões

No que diz respeito aos órgãos de regulamentação da mídia, uma pesquisa feita em 
2012 pelo European Institute for Gender Equality (EIGE) constatou que, entre 44 órgãos 
de regulamentação de mídia da União Europeia, as mulheres representavam 31% dos 
membros do conselho. Outros dados publicados sobre a presença das mulheres nos 
órgãos governamentais e de autorregulamentação são mínimos. Uma amostragem 
aleatória de dados disponíveis publicamente apontou uma representação feminina entre 
zero e 25% em várias entidades de regulamentação e países.

Um relatório global produzido pela International Women’s Media Foundation (IWMF), 
em cooperação com a UNESCO, sobre a situação da mulher na mídia, abrangendo  
59 países e 522 organizações de mídia, descobriu que as mulheres ocupavam 26% dos 
cargos de comando em termos mundiais, sendo sua menor representação nas regiões 
dos Estados Árabes e da África e a maior na Europa Ocidental, particularmente nos 
países nórdicos.30

30 A distribuição regional no relatório da IWMF nem sempre corresponde aos agrupamentos regionais da 
UNESCO, como mostram os gráficos abaixo. O gráfico da Europa Ocidental inclui a Europa Nórdica.
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Figura 7 
distribuição dos gêneros nos órgãos de comando da mídia
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ásia e pacífico

áfrica

oriente Médio e norte da áfrica

Fonte: BYERLY, C. Global report on the status of women in the news media. Washington, DC: IWMF, 2011.
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Uma crescente preocupação internacional a respeito da representação da mulher nos níveis 
de administração surgiu, a qual pode ser atribuída, em parte, ao efeito acumulado das 
pressões do ativismo, reforçadas pela recente disponibilização dos dados de monitoramento 
sistemático.31 No ano de 2000, apenas um país monitorava regularmente a proporção 
de mulheres na administração superior das empresas, enquanto que até 2011, pelo 
menos 12 países analisavam regularmente a paridade de gênero em suas diretorias.32 As 
mulheres detinham 25% dos cargos nos conselhos superiores internos de decisão das  
96 organizações de mídia pesquisadas no estudo da EIGE de 2012 em 27 países membros 
da UE, sendo mais propensas a ser representadas nos conselhos de organizações públicas 
de transmissão do que nas da mídia impressa e de transmissão privada/comercial.

associações e organizações de deFesa

Uma pesquisa feita pela IFJ, em 2001, constatou que as mulheres representavam 29% 
dos membros de sindicatos em 38 países, mas apenas 17% dos membros de órgãos de 
gestão dos sindicatos. O desequilíbrio era mais acentuado em algumas regiões do que 
em outras. A falta de dados recentes tornou difícil determinar uma tendência mundial. 
Em 2008, após uma pesquisa que constatou que as mulheres ocupavam apenas 12% 
dos órgãos de tomada de decisão das associações de jornalistas nos Estados Árabes, 
a FIJ lançou a campanha Mulheres Parceiras na Liderança de Sindicatos, para incentivar 
as mulheres jornalistas da região a concorrer às eleições para os órgãos de decisão 
dos sindicatos. Seu relatório de 2010 concluiu que a representação das mulheres nos 
conselhos sindicais de jornalistas tinha aumentado, ligeiramente, para 15%. Na Europa, 
por outro lado, existe uma tendência de queda nos últimos seis anos, após os avanços 
do início da década. Em 2013, as mulheres representavam 42% dos membros de 
sindicatos de jornalistas da Europa e 36% nos conselhos sindicais, caindo para 45% dos 
membros de sindicatos e 39% nos conselhos.33

Na Europa, os sindicatos nacionais de mídia de dez países tinham um setor ou conselho 
específico para promover a igualdade de gênero nos sindicatos. Alguns governos da sub-
região nórdica instituíram o cargo de ombudsman para realizar auditorias independentes 
sobre a questão do gênero na mídia – e em outras empresas. Além disso, os sindicatos 
e as organizações jornalísticas da sub-região nórdica instituíram o monitoramento de 
gênero contínuo e outras medidas para assegurar que o status das mulheres seja mantido 

31 Por exemplo, em março de 2012, a diretoria do Facebook era toda do sexo masculino. Após uma campanha 
liderada pelo grupo 2020 Women on Boards, com ampla cobertura da mídia, o Facebook indicou o primeiro 
membro do sexo feminino em sua diretoria em junho de 2012, seguida por uma segunda em março de 2013. 
Em outro caso, em março de 2013, o órgão normativo das emissoras da França, o Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, em reação aos dados sobre a baixa representação das mulheres no ar, lançou um programa de 
ação de cinco pontos com o objetivo de atingir a paridade de gênero no setor audiovisual como um todo.

32 De acordo com uma revisão estatística feita pela Governance Metrics International, em 2009, a cota de 
mulheres nas diretorias em 48 países era em média de 8,9%, embora isso não fosse específico para a mídia.

33 A pesquisa da IFJ de 2001 revelou que as mulheres na Europa representavam 37% dos membros de 
sindicatos e 19% dos que ocupavam cargos de comando neles. Até 2006, esses números tinham subido 
para 45% e 39%, respectivamente. A pesquisa mais recente da IFJ/EFJ apontou uma queda: as mulheres 
eram 42% dos membros de sindicatos em 2013 e 36% nos conselhos. Algumas variações entre esses três 
conjuntos de dados devem-se a diferenças entre os países e os sindicatos que responderam às pesquisas.
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e melhorado. No entanto, os “tetos de vidro” continuam a existir nos escalões superiores, 
como acontece em outras partes do mundo. Assim, apesar da falta de dados longitudinais 
sistemáticos, parece haver uma tendência de aumento, pelo menos em algumas regiões, 
da conscientização sobre a necessidade de dar atenção à liderança de mulheres nos 
órgãos de tomada de decisão ligados à mídia. Mesmo assim, ainda não tem havido 
melhoria significativa que indique que essa consciência se traduza em representação.

Informações disponíveis publicamente mostram que a composição do pessoal da 
maioria das ONGs internacionais sobre liberdade de expressão tem se inclinado a favor 
das mulheres: o Index on Censorship, o INSI, a IFEX, o Media Diversity Institute, a Article 
19 e a FIJ eram todas chefiadas por mulheres em 2013, assim como as ONGs Seapa e 
MISA. A maioria dessas nomeações foi feita recentemente e quatro delas desde 2011, o 
que indica uma tendência de aumento da representação das mulheres nas organizações 
que defendem a liberdade de imprensa.

autonomia proFissionaL e iguaLdade de gênero

Mulheres de vários países têm relatado que a cultura do local de trabalho e as atitudes 
dos gerentes superiores tiveram influência negativa ou positiva sobre o progresso 
profissional.34 Não foi informada nenhuma diferença significativa nas percepções de 
autonomia profissional das mulheres que trabalham em organizações públicas ou 
privadas, embora um estudo de 2012 tenha constatado que a satisfação geral com o 
trabalho de jornalistas do sexo feminino era maior nas emissoras de televisão estatais do 
que nas privadas, mas que isso estava relacionado à questão da estabilidade de emprego 
ao invés de diferenças de gênero no exercício da autonomia profissional. Em alguns 
países, os ataques mais extremos à autonomia profissional das mulheres ocorreram na 
forma de campanhas de difamação destinadas a minar a credibilidade e a reputação de 
jornalistas do sexo feminino (ver o capítulo sobre “Segurança: gênero”). Alguns estudos, 
porém, sugerem que com o tempo as relações entre mulheres e homens na redação e 
na cultura jornalística têm melhorado.

Mais da metade das organizações de mídia pesquisadas no “2011 Global Report 
on the Status of Women in the News Media” tinha uma política em toda a empresa 
sobre a igualdade de gênero, mas com variações significativas entre as regiões. Entre 
as organizações de mídia pesquisadas na África e na Europa Ocidental – excluindo os 
países nórdicos –, 69% tinham políticas de igualdade de gênero, ao passo que cerca de 
um quarto daquelas no Oriente Médio e Norte da África e menos de um quinto na Europa 
Central e no Leste Europeu tinham tais políticas.

Estudos nacionais e regionais indicaram taxas ainda mais baixas, com menos de um 
quarto das empresas de mídia analisadas em estudos sub-regionais ou nacionais 

34 Por exemplo, os processos informais de recrutamento e promoção podem trabalhar contra as mulheres, porque 
muitas vezes elas não fazem parte das redes privadas usadas para identificar potenciais candidatos, especialmente 
para cargos de alto nível; a necessidade de atender as expectativas da organização e adaptar seu comportamento 
e estilo a fim de “se encaixar” em uma cultura que é por vezes hostil; as percepções da administração sobre o que 
é “apropriado” podem fazer com que as ideias editoriais de mulheres sejam rejeitadas.
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tendo políticas de igualdade de gênero. Na região africana, 16% dos 126 órgãos de 
comunicação social em 14 países do sul da África tinham políticas de gênero, de acordo 
com um relatório da Gender Links de 2010, e mesmo esses meios eram muitas vezes 
incapazes de articular os conteúdos das políticas. O relatório EIGE de 2012 mostrou 
que cerca de 25% das 99 organizações de mídia pesquisadas tinham alguma forma 
de política ou código de promoção da igualdade de gênero. Constatou-se que poucas 
organizações eram proativas na promoção dessas políticas ou códigos, embora as 
emissoras de utilidade pública fossem mais propensas que as organizações privadas (de 
impressão e radiodifusão) a ter as medidas políticas em vigor. Segundo alguns relatórios 
da African Media Barometer, a mídia estatal era mais ativa que os meios privados na 
implementação de políticas de ação afirmativa para as mulheres. Os códigos de ética 
dos meios de comunicação raramente têm abordado a questão de gênero o suficiente 
para ser úteis.

Vale a pena notar que certo número de organizações de mulheres e outros tipos 
começaram a trabalhar de forma mais estratégica para promover as normas e as políticas 
de igualdade de gênero na mídia. Isso tem sido visto na sub-região do sul da África desde 
2006 e na União Europeia (UE) desde a década de 1980, embora o progresso tenha sido 
lento, particularmente em relação à representação do gênero nos conteúdos de mídia. Por 
exemplo, a estratégia da UE para a igualdade entre homens e mulheres, de 2010 a 2015, 
não faz nenhuma menção a conteúdos relacionados a mídia e gênero. No entanto, em 
2013, o Conselho da União Europeia tomou conhecimento de um conjunto de indicadores 
para medir a presença de mulheres em cargos de tomada de decisão da mídia, e 
convocou os países membros da UE a utilizá-los para avaliar periodicamente o progresso. 
Algumas empresas de notícias em certos países adotaram normas de cobertura igual para 
homens e mulheres nas notícias. Mulheres na sub-região do sul da África, organizadas 
pela SADC, pela Gender Links e pelo MISA, começaram a trabalhar com as redações na 
região há vários anos, para conseguir a aprovação de um protocolo de gênero destinado a 
aumentar a quantidade e a qualidade da cobertura de questões relacionadas ao gênero e 
ampliar o papel das mulheres na tomada de decisões nas redações. Treze dos 15 países 
da SADC assinaram o Protocolo sobre Gênero e Desenvolvimento (Protocol on Gender 
and Development) até meados de 2013, que faz parte de um programa mais amplo 
para expandir o desenvolvimento educacional e político das mulheres.35 No entanto, as 
disposições sobre mídia do Protocolo não têm sido amplamente aplicadas, mesmo nas 
organizações de mídia estatais. A falta de conhecimento sobre o Protocolo é generalizada 
em várias organizações de mídia estudadas.

35 O Protocolo da SADC foi adotado pelos chefes de Estado da SADC em 2008, transformando os compromissos 
não obrigatórios da Declaração da SADC de 1997 sobre Gênero e Desenvolvimento em ações concretas e 
obrigatórias por lei, com prazos determinados. A ferramenta de pesquisa Barômetro do Protocolo de Gênero 
(Gender Protocol Barometer) foi desenvolvida para avaliar os avanços. O Protocolo foi liderado por uma 
equipe de ONG de mulheres (Gender Protocol Alliance), trabalhando em coligação com a Unidade de Gênero 
da Secretaria da SADC.
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iguaLdade de remuneração e estabiLidade de emprego

Disparidades nos níveis salariais foram registradas na maioria das regiões, em particular 
nos postos de comando e de gestão superior, sendo as maiores diferenças salariais 
entre gêneros na Ásia e Pacífico e nas regiões dos Estados Árabes, e um pouco menos 
evidentes nas Américas. Na Europa, as diferenças salariais em geral parecem ter diminuído 
ligeiramente entre 2008 e 2011, de acordo com dados do Eurostat, embora não tenha 
ficado claro se isso abrangeu a indústria da mídia. Com relação à estabilidade de emprego, 
os homens tenderam a ter mais empregos de tempo integral e freelance do que as 
mulheres, ocupando 67% dos postos de trabalho de tempo integral regulares na mídia 
mundial. Inversamente, as mulheres ocupavam 73% dos postos de trabalho com contrato 
de tempo parcial. Em 2013, a FIJ informou que, apesar da crise econômica ter afetado 
os membros de sindicatos independentemente do sexo, as mulheres – especialmente as 
grávidas e as mais velhas – sofreram desproporcionalmente em alguns países.

Formação acadêmica e VocacionaL

Dados da UNESCO para 2008 mostraram que as mulheres eram maioria entre os 
estudantes de nível superior em jornalismo e informação em todas as regiões do mundo 
– variando de 58% em todos os Estados Árabes a 69% em todo Centro e Leste Europeu. 
Essa tendência tem-se mantido relativamente constante pelo menos desde a década de 
1980. O fato de que a tendência no desempenho educacional não tem se refletido em 
uma parcela equivalente de empregos para as mulheres nos meios de comunicação – 
principalmente nos níveis superiores – continua sendo registrado em estudos e relatórios 
de vários países, tornando-se uma das tendências mais persistentes na indústria.

A maioria (70%) dos meios de comunicação pesquisados no “Global Report on the 
Status of Women in the News Media” (“Relatório global sobre a situação das mulheres na 
mídia”) alegaram oferecer oportunidades educacionais relacionadas à profissão para as 
mulheres, com relativa homogeneidade em todas as regiões, fora a África Subsaariana, 
que teve a menor taxa (56%). Não havia informações sólidas disponíveis sobre a 
existência de uma diferença entre mídia pública e privada quanto às oportunidades de 
ensino ou de formação.



CAPíTULO 4: SEGURANçA

As questões sobre segurança são essenciais para a liberdade de 

imprensa, e apontam particularmente para a responsabilidade do 

Estado de proteger a liberdade midiática e garantir que crimes 

contra as pessoas que fazem jornalismo não fiquem impunes.
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SEGURANçA: 
INTRODUçãO

Visão geraL

A taxa de mortes de jornalistas – a forma extrema de censura – aumentou em todas 
as regiões do mundo ao longo dos últimos seis anos, com exceção da Europa Central 
e Leste Europeu, onde os assassinatos diminuíram após atingirem um pico em 2008. 
Além disso, os jornalistas cidadãos tornaram-se alvos, juntamente com seus colegas 
profissionais. Nesse período, houve um aumento da conscientização internacional de que 
garantir a segurança dos jornalistas é importante, conforme ilustram a Resolução nº 1.738 
de 2006 do Conselho de Segurança da ONU, o “Plano de Ação das Nações Unidas sobre 
a Segurança dos Jornalistas e a Questão da Impunidade” (2012), o “Plano de Trabalho da 
UNESCO sobre a Segurança de Jornalistas e a Questão da Impunidade” (2013), o debate 
do Conselho de Segurança da ONU de 2013 e a Resolução da UNGA de 2013. As zonas 
de conflito continuam sendo os lugares mais perigosos para o jornalismo – apesar de que, 
até as recentes revoltas em partes dos Estados Árabes, havia mais jornalistas mortos fora 
dessas áreas. A impunidade continua sendo a tendência predominante, com os autores 
de assassinatos ou ataques contra jornalistas raramente sendo levados à justiça. Também 
houve relatos de uma tendência acentuada de prisão de jornalistas, sendo os jornalistas 
online e da mídia impressa os mais afetados, embora muitos governos sustentem que 
determinados jornalistas não foram presos por seu jornalismo, mas sim por outras razões. 
Este capítulo descreve aspectos-chave da segurança e faz um resumo das principais 
tendências mundiais com relação a essas questões.36

segurança Física

A UNESCO é a agência da ONU que tem a missão específica de defender a liberdade de 
imprensa e a liberdade de expressão, e uma parte importante dessa missão é aumentar 
a conscientização sobre os assassinatos de jornalistas e a impunidade. O Conselho 
Intergovernamental do IPDC, desde 2008, tem recebido relatórios bianuais da diretora-
geral sobre assassinatos de jornalistas. Entre 2007 e 2012, a diretora-geral da UNESCO 
condenou os assassinatos de 430 jornalistas, cerca de 30% deles tendo ocorrido em 
2012. O número de condenações por ano foi relativamente estável entre 2007 e 2011, 
mas quase dobrou, passando de 62 em 2011, para 121 em 2012, em meio à guerra e 
à violência em algumas partes dos Estados Árabes e da África. Cerca de 5% dos que 
foram mortos desde 2007 eram mulheres, refletindo o menor nível de representação 
das mulheres entre os repórteres – pouco mais de um terço em todo o mundo – e 
o fato de que as jornalistas mulheres ainda permanecem pouco representadas entre 
os jornalistas que cobrem política, guerra, economia e outros tópicos tradicionalmente 
“masculinos”. Durante esse período, os jornalistas da mídia impressa tiveram o maior 

36 Os números sobre os assassinatos de jornalistas por região e gênero foram obtidos na base de dados interna 
da UNESCO sobre assassinatos de jornalistas e a situação do inquérito judicial, 2007-2012. Exceto quando 
indicado em contrário, todos os dados relativos à fonte do tiro e ao tema de cobertura nos assassinatos de 
jornalistas, assim como os dados sobre prisões e exílios de jornalistas, foram coletados pelo CPJ.
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número de vítimas (176), seguidos por jornalistas de TV (100) e de rádio (87). Em 2012, 
a proporção se deslocou para as notícias na internet, devido ao aumento das mortes de 
jornalistas cidadãos e ao fato de muitos jornalistas publicarem em várias plataformas. 

Os blogueiros e jornalistas online foram incluídos nas condenações de assassinatos feitas 
pela UNESCO durante o período. As condenações, feitas pela diretora-geral da UNESCO,  
de assassinatos de jornalistas online subiram de três, em 2011, para 32, em 2012. Em 
2012, durante a 28ª sessão do Conselho Intergovernamental do IPDC, a decisão sobre a 
segurança dos jornalistas e a questão da impunidade solicitou à diretora-geral um relatório 
sobre os assassinatos de “jornalistas, profissionais de mídia e produtores da mídia social 
que geram uma quantidade significativa de jornalismo de interesse público”. Assim como 
no “Plano de Trabalho da UNESCO sobre a Segurança de Jornalistas e a Questão da 
Impunidade”37, o termo jornalistas usado nesta análise engloba essa gama de atores. 

Figura 8  
número de jornalistas mortos por mídia e região, 2007-2012 

Fonte: Base de dados interna da UNESCO sobre assassinatos de jornalistas e a situação do inquérito judicial, 2007-2012.

37 Adotado durante a 191ª sessão da Conselho Executivo da UNESCO, em abril de 2013.
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Segundo dados da UNESCO, o número de assassinatos em partes da região da Ásia e 
Pacífico aumentou nos últimos seis anos, com um aumento acentuado em 2009. Mais 
de 60% dos 135 assassinatos condenados pela diretora-geral da UNESCO na Ásia e 
no Pacífico ocorreram em dois Estados. Havia 12 mulheres (9%) entre os mortos. Na 
África, os números de assassinatos de jornalistas permaneceram relativamente constantes 
ao longo desse período, com a exceção de um aumento acentuado em 2012 ligado a 
conflitos violentos, nenhum dos jornalistas mortos era mulher. Nos Estados Árabes, o 
número de assassinatos de jornalistas diminuiu até 2010, mas em seguida aumentou em 
2011 e novamente em 2012, principalmente devido a conflitos violentos; duas jornalistas 
mulheres foram mortas na região. A Europa Central e o Leste Europeu presenciaram uma 
redução constante da taxa de assassinatos de jornalistas desde 2008, enquanto houve 
três condenações relacionadas a assassinatos de jornalistas na Europa Ocidental e na 
América do Norte, todos eles anteriores a 2011 e nenhum de mulheres. Em partes da 
América Latina e do Caribe, houve um aumento constante na taxa de assassinatos de 
jornalistas entre 2007 e 2011, com um ligeiro declínio em 2012, e a maioria das mortes 
nessa região ocorrendo em países onde o crime organizado e os cartéis de drogas estavam 
ativos. Entre os jornalistas mortos, jornalistas da mídia impressa tenderam a superar os 
colegas que trabalhavam em outras mídias em todas as regiões, exceto na África, onde os 
jornalistas de rádio representaram a maior proporção de jornalistas mortos, e nos Estados 
Árabes, onde os jornalistas online eram a maioria dos que foram mortos em 2012.

Como indica o relatório da diretora-geral de 2012 para o IPDC, pelo menos 75% dos 
jornalistas, cujas mortes foram condenadas a partir de 2010 e 2011, tinham sido alvos 
de assassinato – em oposição aos mortos no cumprimento do dever – e muitos haviam 
recebido ameaças. Outra tendência constante foi que os jornalistas locais que cobriam 
histórias locais foram proeminentes entre os mortos. 

A UNESCO realizou uma análise de seus próprios dados, dos de Relatores Especiais 
sobre a Liberdade de Expressão e de vários bancos de dados das principais organizações 
internacionais não governamentais e independentes que trabalham com essas questões 
– reorganizados para refletir os agrupamentos por região da UNESCO. 

Embora a fonte dos tiros fosse desconhecida em 15% dos assassinatos de jornalistas 
entre 2007 e 2012, os casos em que a fonte era conhecida indicam uma tendência 
global de mais assassinatos de jornalistas por parte de grupos militares e um declínio 
em tais ações por parte de grupos políticos – embora estes últimos ainda constituam 
o maior percentual geral de autores conhecidos ao longo dos últimos seis anos. Houve 
mais relatos de assassinatos de jornalistas por motivações políticas em 2009 do que 
em qualquer outro ano na década anterior, refletindo a falta de tolerância à crítica por 
parte de quem está no poder, de acordo com um relatório conjunto dos Relatores 
Especiais da ONU sobre a liberdade de expressão, da OSCE, da OEA e da ACHPR. Eles 
também observaram que os jornalistas que faziam reportagens sobre problemas sociais, 
incluindo o crime organizado ou o tráfico de drogas, violações dos direitos humanos 
ou corrupção, ou reportagens a partir de zonas de conflito, estavam particularmente 
em risco. Há também indícios de que as reportagens sobre a violência muitas vezes 
precipitam a violência contra jornalistas.



SEGURANçA:INTRODUçãO

93Tendências mundiais sobre liberdade de expressão e desenvolvimento de mídia

As zonas de conflito continuam entre os lugares mais perigosos para o jornalismo – 
apesar de que, a partir de 2007 até o final de 2010 e com o início das revoltas em 
partes dos Estados Árabes, houve mais jornalistas mortos fora dessas zonas. De acordo 
com um relatório de 2012, 88% dos jornalistas mortos cobriam ataques relacionados à 
guerra, 50% questões relacionadas aos direitos humanos e 35% questões políticas.38

impunidade

A impunidade continua sendo uma tendência predominante, com poucos autores de 
assassinatos ou ataques contra jornalistas sendo levados à justiça. Impunidade refere-se 
ao efeito da ausência de punição àqueles que cometem um crime. Ela, portanto, indica 
uma potencial falha dos sistemas judiciais, bem como a criação de um ambiente em 
que os crimes contra a liberdade de expressão ficam impunes, o que representa uma 
séria ameaça à liberdade de expressão. A prática e a expectativa de impunidade podem 
incentivar ainda mais as violações de inúmeros direitos humanos além da liberdade 
de expressão e da liberdade de imprensa, ao mesmo tempo em que estimula outras 
formas de criminalidade. Silenciamento físico de críticas, prisões e detenções arbitrárias, 
desaparecimentos forçados, perseguição e intimidação têm sido, muitas vezes, meios 
destinados a silenciar não apenas os jornalistas, mas também intimidar a população no 
sentido da autocensura.

De acordo com dados da UNESCO, menos de uma em cada dez mortes de jornalistas levou 
a uma condenação no período passado. O Relator Especial da ONU sobre a Promoção 
e a Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão atribuiu a causa principal da 
impunidade à falta de vontade política para conduzir as investigações. Desde 2008, o 
IPDC tem encorajado os Estados-membros a enviar voluntariamente informações sobre a 
situação das investigações judiciais realizadas em cada um dos assassinatos condenados 
pela UNESCO, para inclusão em um relatório público enviado pela diretora-geral ao 
Conselho do IPDC a cada dois anos. Com base na análise da UNESCO dessas respostas 
voluntárias, até meados de 2013, menos da metade (42%) dos Estados-membros onde 
os assassinatos ocorreram entre 2007 e 2012 havia respondido. 

38 A soma das percentagens pode chegar a mais de 100%, porque, em alguns casos, foram aplicadas mais de 
uma categoria.
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Figura 9 
taxa de resposta dos estados-membros aos pedidos de informações da  
diretora-geral da unesco sobre a situação dos inquéritos judiciais sobre  
mortes de jornalistas, 2007-2012

Fonte: Base de dados interna da UNESCO sobre assassinatos de jornalistas e a situação dos inquéritos judiciais, 
2007-2012.

 $ Na África, três dos 13 Estados-membros (23%) responderam aos pedidos de envio 
voluntário de informações atualizadas sobre os inquéritos judiciais, dois deles relatando 
casos em curso e um relatando uma condenação.

 $ Nos Estados Árabes, três dos nove Estados-membros (33%) responderam, um Estado-
membro relatando condenações em dois casos e os outros relatando os casos como 
em andamento.

 $ Dos 16 Estados-membros onde jornalistas foram mortos na região da Ásia e Pacífico, seis 
(38%) responderam, dois registrando que um criminoso foi condenado e outros quatro 
relatando que ou os casos estavam em andamento ou não havia informações disponíveis.

 $ Na Europa Central e no Leste Europeu, dois dos quatro países (50%) responderam, 
ambos relatando condenações e registrando também um processo em andamento.

 $ Na região da América Latina e do Caribe, oito dos 11 Estados-membros (73%) 
responderam ao apelo da UNESCO, seis registrando condenações, absolvições ou 
outro desfecho do caso. Cinco deles relataram tanto condenações quanto processos 
em andamento e outros dois relataram que os casos estavam em andamento.

 $ Um dos dois países onde ocorreram assassinatos na Europa Ocidental e na América do 
Norte (50%) respondeu ao pedido da UNESCO, relatando uma condenação e um caso 
em andamento.
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Figura 10 
situação dos inquéritos judiciais, 2007-2012

* Sem informações: o Estado-membro não respondeu ao pedido de informações sobre o acompanhamento 
judicial dos assassinatos de jornalistas.

** Em andamento: o Estado-membro respondeu ao pedido de informações sobre o acompanhamento judicial 
dos assassinatos de jornalistas. As informações nessa categoria incluem várias respostas, entre elas: a) 
reconhecimento do caso, mas sem maiores informações, b) a investigação foi iniciada por força da lei, c) o 
caso chegou ao sistema judicial.

*** Autor condenado: o caso está encerrado e o autor do crime foi condenado.
**** Outros: esses casos foram concluídos por meio de absolvição ou o processo foi arquivado. Em um dos 

casos, o Estado-membro respondeu que a vítima não era um jornalista.

Em 2012, o Conselho do IPDC da UNESCO exortou os Estados-membros a responderem 
voluntariamente ao pedido de informações sobre o acompanhamento judicial, como 
forma de demonstrar o seu compromisso com a prevenção da impunidade. Dez dos 
12 países listados no Índice Anual de Impunidade de 2013 haviam sido listados todos 
os anos desde que a contagem anual começou em 2008. Trinta por cento dos casos 
incluídos no índice referiam-se a jornalistas que cobriam notícias políticas. O segundo 
tema de cobertura mais perigoso teria sido a corrupção, com um total informado de 
20% das vítimas. Funcionários do governo e militares foram considerados os principais 
suspeitos em 26% dos casos de assassinato e, em uma tendência também observada 
pela UNESCO, a maioria das vítimas tinha recebido ameaças antes de serem mortas.

Os esforços para combater a impunidade ganharam maior atenção nos últimos anos. 
Além de medidas da comunidade internacional mencionadas acima, a Declaração 
de Medellín, emitida em 2007 durante a conferência do Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa, organizada pela UNESCO naquele ano, reiterou o apelo aos Estados-membros 

Outros****

Autor condenado***

Em andamento**

Sem informações*
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a fazer mais para garantir a segurança dos jornalistas e combater a impunidade tanto 
em situações de conflito como de não conflito. Esse apelo foi repetido na Declaração 
de Cartago e na Declaração de São José, emitidas no Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa, em 2012 e 2013, respectivamente. Além disso, em 2011, a IFEX, uma rede 
global formada por 90 grupos de todo o mundo voltados para a liberdade de expressão, 
iniciou uma campanha para aumentar a conscientização por meio da comemoração 
anual do Dia Internacional pelo Fim da Impunidade.

Para esses propósitos, foi desenvolvido pela UNESCO, entre 2011 e 2012, o 
“Plano de Ação das Nações Unidas sobre a Segurança dos Jornalistas e a Questão 
da Impunidade”, envolvendo a participação da mídia, da sociedade civil e de 
representantes de 37 governos, aprovado pelo Conselho de Diretores Executivos 
da ONU em abril de 2012. Ele incluiu itens específicos sobre o fortalecimento 
de programas de segurança de jornalistas e o apoio aos Estados-membros no 
desenvolvimento de meios para julgar os assassinos de jornalistas, estabelecer 
mecanismos nacionais de emergência e desenvolver mecanismos acessíveis de 
respostas de emergência em tempo real para grupos e organizações de mídia. 
Uma estratégia de implementação foi elaborada em 2012. O “Plano de Trabalho da 
UNESCO sobre a Segurança de Jornalistas e a Questão da Impunidade”, aprovado 
por consenso pelo Conselho Executivo da Organização em 2013, definiu as linhas de 
ação que se alinham com o Plano de Ação das Nações Unidas, e está implementado 
em quatro países-piloto em diferentes regiões do mundo.

outros aspectos

A missão da UNESCO consiste em se concentrar em casos de assassinatos como a 
forma extrema de censura e intimidação de jornalistas, por isso ela própria não coleta 
ou rastreia sistematicamente dados relacionados a outros aspectos da segurança e o 
bem-estar dos jornalistas, como a prisão ou o exílio, embora estas dimensões também 
afetem o livre fluxo de informações e ideias que a UNESCO trabalha para promover. A 
análise feita aqui tem como base uma ampla gama de fontes e dados para determinar 
como essas questões refletem a segurança e o bem-estar dos jornalistas e o ambiente 
mais amplo em que eles trabalham.

A prisão de jornalistas por seu trabalho legítimo não só promove uma cultura de 
autocensura, mas também afeta os direitos mais abrangentes da sociedade de obter 
informações. Muitos governos afirmam que certos jornalistas não foram presos por seu 
jornalismo, mas por outras razões. Este relatório não obteve dados suficientes para 
estabelecer quais casos de prisão se encaixam nessa categoria de “outras razões”; 
ainda assim foi possível registrar nesse período uma tendência acentuada de aumento 
do número de jornalistas sendo presos. Há relatos de que o número de jornalistas presos 
vem aumentando a cada ano desde 2008, uma tendência que se acelerou em 2011 e 
resultou em pelo menos 232 jornalistas presos durante 2012.
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Os jornalistas cidadãos passaram a desempenhar um papel significativo na coleta de 
notícias, especialmente em tempos de crise, ficando expostos aos mesmos riscos de 
violência e intimidação vividos pelos jornalistas profissionais. O silenciamento físico por 
meio de prisões e detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, perseguições e 
intimidações têm afetado tanto os jornalistas profissionais quanto os cidadãos, de acordo 
com o Relator Especial da ONU sobre a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade 
de Opinião e Expressão. Pelo menos 109 blogueiros teriam sido presos em 2010 por 
acusações relacionadas aos conteúdos de suas declarações online e, em 2008, cerca 
de 45% de todos os trabalhadores da mídia presos em todo o mundo eram blogueiros 
ou jornalistas online.39

O aumento de mortes e prisões não provocou um aumento no número de jornalistas ditos 
exilados. O número global registrado de jornalistas exilados caiu de 79, em 2007, para 23, 
em 2012, após um pico em 2009, de 135. Partes da região da África tendem a ter o maior 
número relatado de jornalistas exilados a cada ano, seguidas por partes da região da Ásia 
e Pacífico, com um total de 231 e 140, respectivamente, registrados entre 2007 e 2012. 
O número relatado de jornalistas exilados em partes da América Latina e Caribe aumentou 
de três, em 2009, para 25, em 2010, e caiu, em 2011, para sete. Sequestros também 
têm sido uma ameaça enfrentada pelos jornalistas, e teriam aumentado nos últimos anos, 
passando de 29 casos, em 2008, para 33, em 2009, e 51, em 2010.

A seção seguinte examina as tendências de segurança no que diz respeito ao gênero.

39 Alguns governos têm argumentado que, em certos casos, a prisão não ocorreu por razões de jornalismo, e 
os dados disponíveis à UNESCO não permitiram estabelecer essa distinção.
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SEGURANçA: 
GêNERO

Visão geraL

As ameaças à segurança das mulheres têm acompanhado o aumento do seu 
engajamento em declarações públicas em todas as plataformas de mídia nos últimos 
seis anos. Duas tendências em particular surgiram com relação aos impactos sobre a 
segurança de jornalistas mulheres. Há relatos de que a intimidação e a violência contra 
jornalistas mulheres têm aumentado, bem como o medo desses ataques. Além disso, 
a violência sexual – que pode ser dividida em ataque sexual direcionado, violência da 
multidão e ataque em cativeiro – tem se tornado cada vez mais visível.

segurança Física e impunidade

A diretora-geral da UNESCO denunciou o assassinato de 23 jornalistas mulheres, entre 
2007 e 2012, o que representou 5% de todas as condenações de jornalistas mortos 
feitas pela Organização (ver Figura 11).40 Este número foi significativamente menor 
do que a representação geral das mulheres entre os repórteres de notícias, em que 
elas representaram 36% dos profissionais iniciantes (escritor, produtor, subeditor, 
correspondente etc.) e 41% dos profissionais de alto nível (escritores sênior, âncoras, 
produtores etc.), de acordo com IWMF. Enquanto o número de assassinatos condenados 
de jornalistas do sexo masculino aumentou acentuadamente, de 56 em 2007, para 116 
em 2012, a taxa de jornalistas do sexo feminino manteve-se relativamente constante, 
oscilando entre uma e sete mortes a cada ano durante esse período. A causa mais 
comum de mortes de jornalistas mulheres foi assassinato; outra causa comum foi ser 
atingida na linha de fogo durante as batalhas da guerra.

40 Fundamentos na base de dados interna da UNESCO de assassinatos de jornalistas e a situação do inquérito 
judicial, 2007-2012. A menos que indicado em contrário, os números de assassinatos de jornalistas que se 
seguem foram obtidos a partir dessa base de dados.
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Figura 11 
assassinatos de jornalistas por ano e por gênero

Fonte: Base de dados interna da UNESCO sobre assassinatos de jornalistas e a situação do inquérito judicial, 2007-2012.

Por região, mais da metade dos assassinatos de jornalistas do sexo feminino (52%) 
ocorreram na Ásia e Pacífico (ver Figura 12). Mais de um terço (35%) das mortes de 
jornalistas mulheres ocorreram na América Latina e Caribe, enquanto outros aconteceram 
em partes dos Estados Árabes (9%) e da Europa Central e do Leste Europeu (4%). Não 
houve condenações pela UNESCO de assassinatos de jornalistas mulheres na África, na 
Europa Ocidental e nem na América do Norte. 

Dos dez países aos quais a UNESCO solicitou o envio de informações sobre a situação 
dos inquéritos judiciais sobre assassinatos de jornalistas mulheres, cinco responderam 
voluntariamente a partir de meados de 2013, dois deles relatando que o autor havia 
sido condenado.
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Figura 12 
assassinatos de jornalistas mulheres por região, 2007-2012

Fonte: Base de dados interna da UNESCO sobre assassinatos de jornalistas e a situação do inquérito judicial, 2007-2012.

Embora as mulheres tenham sido altamente beneficiadas pelo acesso à comunicação 
baseada na internet, essa tecnologia também facilitou o surgimento de novas formas 
de violência contra elas – incluindo o assédio online, perseguição online, invasão de 
privacidade, campanhas de difamação, ameaças de estupro, “pegadinhas”, hacking, 
vídeos virais de estupro, sedução e abuso por meio do uso de e-mails e sites, além 
de outras ameaças. Esse novo ambiente online tem sido particularmente difícil para as 
jornalistas mulheres que cobrem temas normalmente dominados por homens, como,  por 
exemplo, esportes e política (ver o capítulo sobre “Pluralismo: gênero”). Alguns grupos 
estão começando a acompanhar a incidência desse tipo de violência, mas as evidências 
até o momento têm sido coletadas caso a caso (relatadas) ao invés de recolhidas e 
agregadas sistematicamente. 

Além de assassinatos, as jornalistas mulheres têm sido “desaparecidas”, agredidas 
física e sexualmente, e presas. Embora a maioria dos grupos de monitoramento tenda 
a não desagregar os dados por gênero, alguns seguiram casos individuais de prisão 
ou violência contra jornalistas mulheres e colheram relatos por meio de entrevistas com 
mulheres que foram vítimas de violência. Como a presença das mulheres repórteres 
cresceu em zonas de conflito, algumas organizações também têm ampliado seus 
esforços para controlar a incidência de censura e violência contra jornalistas em números 
que são desagregados por gênero. Mulheres que sobreviveram a esses crimes têm 
vindo a público, dando entrevistas e escrevendo livros sobre suas experiências. Esses 
eventos mostram um crescente reconhecimento de que agressões e assédio sexual 
são crimes que prejudicam a liberdade de expressão das mulheres e sua capacidade 

Estados Árabes

Ásia e Pacífico

América Latina
e Caribe

Europa Central
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de atuar como jornalistas profissionais. Embora as jornalistas tenham sido muitas vezes 
relutantes em se pronunciar após uma agressão sexual, devido ao estigma e ao medo 
cultural de consequências para a profissão, cada vez mais mulheres que sobrevivem a 
esses ataques estão se manifestando, e tem havido uma tendência crescente nas ONGs 
voltadas para a liberdade e a proteção de jornalistas   em prestar mais atenção aos 
aspectos de gênero da violência e da censura. 

As ONGs também têm se engajado na proteção de jornalistas mulheres e outros 
comunicadores jornalísticos, apesar da falta de coleta sistemática de dados sobre as 
diversas formas de abuso que as mulheres sofrem no desempenho de seu trabalho. 
Uma das iniciativas é o Projeto Threatened Voices (Vozes Ameaçadas) da Global Voices, 
uma base de dados produzida coletivamente por blogueiros que foram ameaçados ou 
presos. Dos 312 blogueiros incluídos na base de dados a partir de meados de 2013 que 
relatam ameaças, detenções ou, em alguns casos, mortes, durante o período de 2007 a 
2012, 43 (14%) eram mulheres. Quase metade dessas blogueiras encontrava-se na Ásia 
e Pacífico, embora o número total de blogueiros ameaçados ou presos tenha sido maior 
em partes dos Estados Árabes. A taxa de mulheres entre o número total de blogueiros 
que relataram prisões ou ameaças variou por região. As blogueiras representavam 26% 
de todos os jornalistas cidadãos que relataram ameaças ou ataques em partes da região 
da América Latina e Caribe, e 19% na região da Ásia e Pacífico. Elas responderam por 
11% na Europa Ocidental e na América do Norte, 10% nos Estados Árabes, na Europa 
Central e Leste Europeu, e nenhuma blogueira relatou ataque na África. 

Existem grandes esforços em andamento que poderiam beneficiar as mulheres em termos 
de segurança no trabalho de reportagem. Vários grupos oferecem treinamento em segurança 
para jornalistas e/ou avisos regulares sobre zonas de perigo, assim como informações 
publicadas sobre medidas de segurança para jornalistas. O Instituto Internacional para 
a Segurança das Notícias e o IWMF, em parceria com a UNESCO, realizaram pesquisas 
mundiais sobre as ameaças específicas de gênero. Outras organizações têm apoiado 
publicamente jornalistas mulheres que são intimidadas ou presas.
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GRUPOS REGIONAIS:

Como esta publicação foi preparada como um relatório para a Conferência Geral da 
UNESCO, a apresentação está organizada pelas seis regiões que compõem os grupos 
de votação na UNESCO. Sendo assim, os países incluídos em cada região estão listados 
abaixo conforme esse agrupamento.

grupo i. europa ocidentaL e américa do norte (27)

Alemanha

Andorra

Áustria

Bélgica

Canadá

Chipre

Dinamarca

Espanha

Estados Unidos 
da América

Finlândia

França

Grécia

Irlanda

Islândia

Israel

Itália

Luxemburgo

Malta

Mônaco

Noruega

Países Baixos

Portugal

Reino Unido da  
Grã-Bretanha e  
Irlanda do Norte

São Marino

Suécia

Suíça

Turquia

grupo ii. europa centraL e Leste europeu (25)

Albânia

Antiga Iugoslávia

Armênia

Azerbaijão

Bielorrússia

Bósnia e Herzegovina

Bulgária

Croácia

Eslováquia

Eslovênia

Estônia

Federação Russa

Geórgia

Hungria

Letônia

Lituânia

Montenegro

Polônia

República  
da Macedônia

República  
da Moldávia

República Tcheca

Romênia

Sérvia

Tadjiquistão

Ucrânia

Uzbequistão
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grupo iii. américa Latina e caribe (33)

Antígua e Barbuda

Argentina

Bahamas

Barbados

Belize

Bolívia (Estado 
Plurinacional da)

Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Dominica

El Salvador

Equador

Granada

Guatemala

Guiana

Haiti

Honduras

Jamaica

México

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

República  
Dominicana

Santa Lúcia

São Cristóvão  
e Neves

São Vicente  
e Granadinas

Suriname

Trinidad e Tobago

Uruguai

Venezuela (República 
Bolivariana da)

grupo iV. ásia e pacíFico (44)

Afeganistão

Austrália

Bangladesh

Brunei Darussalam

Butão

Camboja

Cazaquistão

China

Fiji

Filipinas

Ilhas Cook

Ilhas Marshall

Ilhas Salomão

Índia

Indonésia

Irã (República  
Islâmica do)

Japão

Kiribati

Laos (República 
Democrática do)

Malásia

Maldivas

Micronésia (Federação 
dos Estados da)

Mongólia

Myanmar

Nauru

Nepal

Niue

Nova Zelândia

Palau

Papua-Nova Guiné

Paquistão

Quirguistão

República da Coreia 
(Coreia do Sul)

República Democrática 
da Coreia (Coreia do Norte)

Samoa

Singapura

Sri Lanka

Tailândia

Timor Leste

Tonga

Turcomenistão

Tuvalu

Vanuatu

Vietnã
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grupo V.a. áFrica (47)

África do Sul

Angola

Benin

Botsuana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camarões

Chade

Comores

Congo

Costa  
do Marfim

Djibuti

Eritreia

Etiópia

Gabão

Gâmbia

Gana

Guiné

Guiné-Bissau

Guiné  
Equatorial

Lesoto

Libéria

Madagascar

Malaui

Mali

Maurício

Moçambique

Namíbia

Níger

Nigéria

Quênia

República  
Centro-Africana

República  
Democrática 
do Congo

Ruanda

São Tomé e Príncipe

Seicheles

Senegal

Serra Leoa

Somália

Suazilândia

Sudão do Sul

Tanzânia (República  
Unida da)

Togo

Uganda

Zâmbia

Zimbábue

grupo V.b. estados árabes (19)

Arábia Saudita

Argélia

Bahrein

Catar

Egito

Emirados  
Árabes Unidos

Iêmen

Iraque

Jordânia

Kuwait

Líbano

Líbia

Marrocos

Mauritânia

Omã

Palestina*

Síria (República Árabe)

Sudão

Tunísia

*A Palestina se tornou membro da UNESCO em 21 de novembro de 2011.
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