
Direito humano a comunicação em tempos de coronavírus 

 

Estamos presenciando nestes últimos meses uma crise de proporções 

inimagináveis, sem prazo para acabar e que certamente entrará para a história 

como um grande marco, é essencial que os governos adotem medidas para 

impedir a disseminação do novo COVID-19, assim como ações adicionais para 

reduzir o impacto potencialmente negativo que essas medidas podem ter na vida 

das pessoas. A escala e gravidade da pandemia alcança o nível de uma ameaça à 

saúde pública que poderia justificar restrições a certos direitos, como aquelas que 

impõem isolamento, limitando a livre circulação de pessoas, as medidas adotadas 

devem sempre ser realizados em estrita conformidade com os padrões de direitos 

humanos de maneira necessária e proporcional ao risco avaliado, para lidar com 

vírus a orientação dos principais órgãos e especialistas em saúde é a quarentena, 

o que mantém escolas, comércios e outras atividade paralisadas, causando 

impactos econômicos nas cadeias globais, solidariedade e cooperação é mais 

necessário, logo que os recursos precisam ser direcionados à proteção social, para 

que as pessoas possam sobreviver economicamente durante o que pode se tornar 

uma crise prolongada, combater efetivamente o surto significa garantir que todos 

tenham acesso ao tratamento e não tenham assistência médica negada porque não 

podem pagar ou por causa de estigma. Os governos precisam estar prontos para 

responder de várias maneiras às consequências não intencionais de suas ações 

voltadas ao coronavírus, e com isso precisam garantir que as informações sejam 

levadas de forma correta, proteger a liberdade de expressão e garantir o acesso a 

informações relevantes, sobre as normas internacionais de direitos humanos, o 

governo têm a obrigação de proteger o direito à livre expressão, inclusive o direito 

de buscar, receber e divulgar informação de todos os tipos, independentemente 

de fronteiras, restrições admissíveis à liberdade de expressão por razões de saúde 

pública, mencionadas acima, na prática, o direito humano à comunicação 

significa que todas as pessoas devem poder e ter condições para se expressar e 

receber informações livremente. O governo precisa garantir que todas as 

informações relevantes cheguem a todos, sem exceção, em formatos e idiomas 

prontamente compreensíveis e adaptadas a pessoas com necessidades específicas, 

como crianças, deficientes visuais e auditivos e pessoas com capacidade limitada 

ou inexistente de ler, Segundo a “Pesquisa Brasileira de Mídia” 77% dos 

brasileiros preferem a televisão como meio de informação, em seguida o rádio 

apareceu em 30% das citações, e os jornais, em 12% as menções nesse caso, já a 

internet está com 26% como meio de comunicação. 

 

 



 

Uma boa parte dos brasileiros tem um celular nas mãos, a todo tempo nos 

deparamos com posts, vídeos e manchetes, portanto é um equipamento 

fundamental para trocar informações e se comunicar durante a quarentena, o 

grande problema na troca de informações é o alcance dos meios de comunicação 

em massa, o que possibilita diversas teorias e a circulação de notícias 

fraudulentas, uma vez que esse tipo de conteúdo é publicado na internet é 

rapidamente viralizado, compartilhado por milhares de pessoas, e sua retirada é 

extremamente difícil, o que acaba confundido o público, ao ponto de muitas vezes 

não conseguirem distinguir a notícia verdadeira da falsa, causando medo e mal-

estar social. Ser aberto e transparente é fundamental para que o governo possa 

capacitar e incentivar as pessoas a participar de medidas projetadas para proteger 

sua própria saúde e a da população em geral, enfatizando que o governo da China 

inicialmente escondeu informações básicas sobre o coronavírus, subnotificou 

casos de infecções, subestimou a gravidade da infecção e descartou a 

probabilidade de transmissão entre humanos, por isso a HRW (Organização 

Internacional de Direitos Humanos, não-governamental) recomendou que os 

governos devem garantir descrição total sobre os acontecimentos, fornecendo as 

informações precisas e coerentes ao público. Os veículos de comunicações devem 

utilizar linguagem simples para maximizar o entendimento e informações 

apropriadas á idade, o acesso confiável e sem restrições a internet também deve 

ser mantido, inclusive para pessoas de baixa renda, além disso, as comunicações 

devem incluir linguagem de sinais nos anúncios de televisão, para pessoas com 

deficiência auditiva. 

 

 


