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À
primeira vista, o mundo
está ficando demasiada-
mente simples. Em poucos
minutos e simultaneamen-
te, na internet, através de

texto, som ou imagem, é possível con-
versar com alguém em Quebec sobre
uma nova marca de tênis, trocar recei-
tas de abóbora com outra pessoa em El
Salvador ou indicar o último disco de
Milton Nascimento para um amigo na
Colômbia. A iminência de uma rede
baixa de satélites sobre as nuvens, tão
extensa e comum como os hidrantes das
esquinas, vai tornar ligações interurba-
nas tão baratas e acessíveis que será
possível se despreocupar com a filha
paquerando ao telefone com o novo
amiguinho de Israel.

Com a disseminação do acesso a ca-
nais exclusivos de satélite, cujo resulta-
do mais visível é a proliferação como
cogumelos das parabólicas familiares,
é possível vislumbrar canais de televi-
são de cada bairro, cada condomínio ou
mesmo de cada família. Mesmo com
grandes limitações técnicas e razoável
desinteresse por parte dos receptores,
cada indivíduo já pode ser a sua pró-
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pria emissora, bastando uma câmera
no computador e uma melancia na ca-
beça. Pode emitir som e imagem e ser
captado em qualquer ponto do plane-
ta, via internet.

Nunca uma tão boa teoria como a
da aldeia global, com as vontades con-
troladas por umas poucas grandes
corporações, ganhou tão rápida
obsolescência. Em seu lugar, surgiu a
idéia do cidadão senhor de suas esco-
lhas, com um infinito leque de possi-
bilidades aberto na tela e no teclado
de seu computador, que lhe permite
optar entre um passeio pela ala
renascentista do Louvre, a biblioteca
do Congresso norte-americano ou as
gôndolas de vinhos de um supermer-
cado em Miami. Politicamente, com o
avanço dos sistemas de pesquisa e a
rápida repercussão das informações na
ostensiva rede de comunicações via
jornal, rádio e tevê, esse cidadão vota
e opina a cada minuto do dia, mesmo
que não o saiba.

Se, por volta das 21h, um prédio
desaba na Zona Sul do Rio de Janeiro,
às 22h o País já sabe as causas, às 23h,
quem é o dono, às 24h, quais as rela-
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ções perigosas desse dono com o mun-
do político, e, pela madrugada, as in-
formações vão se somando a ponto de,
pela manhã, os jornais resumirem toda
a história do engenheiro que era de-
putado, que comprava votos, que pra-
ticava contrabando e tinha uma vida
de tal forma indecorosa que, por volta
do meio-dia, já era possível defender
o seu impeachment. No caso do líder
do governo que fez cooper de 11 qui-
lômetros até meio-dia e meia, o País
soube às 13h que teve um infarto, às
20h01 que morrera às 20h e saberia,
até 20h30, além de sua biografia e suas
relações políticas, que o futuro políti-
co do governo estava comprometido.
Com as repercussões até a meia-noite,
já era possível ao presidente da Repú-
blica amanhecer tomando medidas que
reduzissem o impacto da pecha de fra-
gilidade ou armando novas estratégias
para explorar, em seu proveito, a co-
moção nacional do País apiedado pelo
senador de cabeça branca, que ocupa-
ra o vídeo de todos os lares, na noite
anterior, despencando em lágrimas.
Qualquer medida de governo, anunci-
ada no fim da tarde, é de tal forma
repercutida até o fim da noite que é
possível que seja mudada logo no dia
seguinte, quando não ao fim do mes-
mo dia. Em menos de 12 horas, diante
da repercussão nacional de um país
cheio de desabrigados, o governo re-
cuou no propósito de indenizar as víti-
mas do prédio desabado no Rio.

Em cada caso que afeta diretamen-
te a vida do País, uma teia de consen-
so invisível se forma rápida e sólida
no céu e influi nas grandes decisões,
para o bem ou para o mal. Cada cida-
dão, diante de uma banca de jornal,
passando os olhos pelas manchetes, sai
formulando imagens e opiniões que
vão-se multiplicando geometricamen-
te. Como na Grécia antiga, os cidadãos
opinam e votam em praça pública, na
grande praça virtual em que todos se
encontram. O que isso mudou no seu
modo de agir e nos hábitos políticos é
outra história.

Paradigma � Não é seguramente a
primeira vez na história da humanida-
de que o homem olha para os lados e
tem a sensação de que o mundo ficou
pequeno. É, pelo menos, a quarta vez
que uma grande onda de globalização
dos mercados e eliminação das fron-
teiras sacode a calmaria das posições
confortáveis de cada aldeia e das cer-
tezas absolutas. Antes da que vivemos,
os 700 anos do Império Romano inau-
guraram a idéia de um mundo único, a
era dos descobrimentos mostrou que o
mar não era obstáculo para unir os con-
tinentes, e a revolução industrial fez
imaginar o mundo como um grande
parque de máquinas habitado por ope-
rários e consumidores.

Também não é a primeira vez em
que se acredita que o mundo virou de
cabeça para baixo. Cada uma das on-
das anteriores, a seu modo, provocou
profundas mudanças de paradigma e
empurrou seus atores para novas rea-
lidades com que não contavam � do
camponês iletrado no modelo
agropastoril pré-Roma que precisou
virar guerreiro, passando pelos
contemplativos da Idade Média ante a
nova realidade de que lucro não é pe-
cado, até burgueses e operários do
século passado, estupefatos com a idéia
de que tudo que é sólido desmancha
no ar.

O que a nova era trouxe é um alto
grau de sofisticação dos arsenais de
sedução e domínio, sem que todos, em-
bora escravos e senhores, saibam a
quem obedecem ou em quem man-
dam. Contraditoriamente, a era anun-
ciada como a de redenção do homem,
que o faria senhor de suas escolhas e
abriria a perspectiva de um mundo
novo, de cidadãos ativos e exigentes,
está se revelando o seu contrário. O
aluvião de informações, na maioria inú-
teis, e o caldeirão de falsos valores
produzidos pela publicidade estão pro-
duzindo cidadãos passivos, meio ve-
getais diante de um aparelho de tevê,
inseguros e de vontades determinadas
pelas suas necessidades mais imedia-
tas. Uma deformação que gerou uma
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espécie de consumidor mais sofistica-
do, tão preocupado com a escolha de
um novo tipo de macarrão importado
quanto na discussão de uma nova me-
dida de governo. Um outsider que con-
some informação como entretenimen-
to, não consegue selecionar o que in-
teressa à sua formação e não divisa a
fronteira entre prazer e educação, cul-
tura e comportamento, erotismo e por-
nografia, religião e fanatismo, interes-
se público e interesse corporativo, de-
mocracia e assembleísmo.

Nesse emaranhado de informações,
valores e tendências, dispersas nas
mais diferentes opções oferecidas ao
dedo do cidadão/ouvinte/telespectador,
o que não está determinado é quem
seduz e domina, e os principais atores
se reciclam para assegurar o controle.
O discurso político e o publicitário,
cada um a seu modo, descobriram for-
mas mais sofisticadas de manipulação.
Ao invés da oratória do passado, os
políticos fazem cursos de postura frente
ao vídeo, para dominarem a engenha-
ria da comunicação rápida, de ênfases
que dificultam o corte do editor na tevê.
Ao invés da mentira mil vezes repeti-
da para virar verdade, os publicitários
trabalham agora com percepções, uma
maquinaria infernal de cutucar frustra-
ções e desejos reprimidos. Em meio
aos dois, o cidadão seleciona aleatori-
amente, engole a mensagem,
maldigerida, e vai em frente,
realimentando um ciclo de dominação
do qual mal se sabe sócio.

Diluiu-se a idéia em vigor até re-
centemente de que uns poucos domi-
nariam o resto. Em que pese a exis-
tência de monopólios e fusões de gran-
des corporações, sobretudo na área de
comunicação e entretenimento, é um
grande desafio hoje, para o emissor,
descobrir a fatia de público que lhe
será possível atingir e, atingindo, sa-
ber que discurso utilizar para manter
sua fidelidade. Para trás, definitivamen-
te, está a idéia vigente até meados da
década passada de que uma grande e
única corporação, como a Rede Glo-
bo, iria ditar todos os valores, regras e

vontades. O cidadão parece, a priori,
fora do alcance de quem quer seduzir
e dominar. Para o mercado, os políti-
cos e as grandes corporações que um
certo discurso de esquerda enxergava
atrás de todas as coisas, a vontade do
cidadão é volátil, sobre a qual ele mes-
mo tem poucas certezas.

No novo mundo da comunicação, a
idéia é que o mundo, além de estar de
cabeça para baixo, está sem limites. É
possível imaginar que os romanos, os
contemporâneos das navegações e os
burgueses e operários do século pas-
sado sabiam onde queriam chegar, até
mesmo pelas limitações da natureza e
a inexistência das tecnologias para
dominá-la. Se, nas ondas anteriores, era
possível pensar num fim após a bata-
lha, como o paraíso prometido pelo
cristianismo ao fim de todos os sofri-
mentos na terra, nossa era é marcada
por profunda descrença na eficiência
de nossas armas, na importância das
batalhas, nos valores da sociedade e
nas possibilidades de mudança. Nosso
paraíso é o frugal e passageiro prazer
de cada novidade da tecnologia, que a
cada dia cria novas necessidades, ao
resolver as anteriores. Alguém já disse
que o computador resolve todos os
problemas que não tínhamos, criando
novos tipos de obsessões e angústias.

Não é à toa que, como no fim de
todos os grandes cataclismos da hu-
manidade, o escapismo para algum
tipo de sentido além da realidade
sem referências esteja centralizando
as sensações, da patuléia aos bem-
pensantes. Nunca se encheram tan-
tos templos, jamais se venderam tan-
tos livros de auto-ajuda, nunca se
abr i ram tan tas  academias de
embelezamento, nunca se oferece-
ram tantos cremes e poções mágicas
de rejuvenescimento. Os pensantes
continuam meio cegos, à cata de uma
teoria que os justifique, depois que
o fim da história e o pós-modernis-
mo foram rejeitados como teoria �
sem que outra tivesse plantado ba-
ses em seu lugar. �Existirmos, a que
será que se destina?�, continua sen-
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do a grande pergunta, velha como o
mundo, mas potencialmente grave e
angustiante num tempo que se jul-
gava novo, venturoso, em que as
tecnologias serviriam ao homem e
lhe trariam lazer, conforto e prosperi-
dade.

Tarefas � Recolocar o homem no cen-
tro das prioridades é a promessa que a
era da comunicação continua deven-
do, antes de se esgotar. Nessa tarefa,
hão de estar envolvidos todos os ho-
mens de boa vontade, nas escolas, no
seio das famílias, nas associações di-
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versas, nos conselhos comunitários, em
todas as formas de organização. Ao
poder (que se espera) público, cabe a
tarefa de induzir a busca de soluções,
respaldá-las e ajudar a implementá-las.

O passo primeiro parece ser o de
ajudar a formar o cidadão conscien-
te, capaz de manejar com objetivi-
dade os poderosos instrumentos que
as novas tecnologias de comunica-
ção estão colocando à sua disposi-
ção, em casa, na fábrica, no escritó-
rio, na escola. Nesse caso, há que se
exercitar uma vigilância canina, qua-
se coerção, sobre os veículos de co-
municação, a fim de chamá-los à sua
responsabilidade de principais for-
madores de opinião. Em nenhum país
há tanta licenciosidade na televisão
e tamanha ausência de controle como
no Brasil. Ainda traumatizados do
período de censura do período mili-
tar recente, nossos intelectuais te-
mem discutir limites em praça pú-
blica, confundindo entretenimento
com cultura, assombrados com um
fantasma que lhes parece eternamen-
te escondido debaixo da cama.
Acredtiar que os próprios pais pos-
sam estabelecer limites pelo contro-
le remoto é desconhecer o poder de
um s is tema o l igopol izado,  que
açambarca quase toda a indústria cul-
tural nos seus valores, crenças e cer-
tezas.

Um dos últimos redutos do
experimentalismo, o sistema de tevês
públicas, reforçado agora com os ca-
nais legislativos e comunitários em pro-
liferação, pode dar uma boa parcela
de contribuição. Com espaço para ex-
perimentar projetos de educação para
a cidadania e investir no
aprofundamento de questões que o
imediatismo das tevês abertas abomi-
na, o trabalho penitente de algumas
dessas tevês vem ajudando a puxar o
nível do debate para um grau acima
da média. Desde que tenham vocação
eminentemente pública e compromis-
so com a pluralidade de opiniões, elas
podem ajudar a construir um novo
modelo de sociedade em que os inte-

resses públicos e coletivos transcen-
dam o personalismo e a vulgaridade.
O desafio aqui � resguardadas as li-
mitações técnicas, financeiras e huma-
nas � é evitar um modelo com voca-
ção para o enfadonho e trabalhar por
profundidade com leveza.

No que se refere à internet, que se
apresenta como um poderoso � em-
bora ainda incipiente � instrumento
de vocalização da vontade individual,
há que se otimizar seu uso e canalizar
seu impacto para causas maiores que
não as do entretenimento. Seu uso, e
seu melhor manejo, deve ser tratado
em sala de aula como uma questão de
formação básica, tanto quanto as disci-
plinas nascentes de educação sexual e
direitos humanos.

Em ambos os casos, é preciso re-
forçar o papel dos conselhos ou agên-
cias de controle, com participação da
sociedade civil. Se é necessário for-
mar instâncias de discussão da progra-
mação de tevê e seus impactos na vida
da criança e do adolescente, mais ain-
da é fortalecer agências de regulamen-
tação. Com elas se poderá evitar que
se amplie � sobre as redes de satéli-
tes e os mais de 500 canais de tevê
que vêm por aí � um tipo de mono-
pólio como o que, até recentemente,
vitimou a tevê aberta e padronizou
comportamentos e culturas sob um
modelo que deu no que deu.

E tudo se complementa com o tra-
balho de casa, evidentemente. Ajudar
a criança a discernir o que é certo ou
errado, frente a cada cena de violên-
cia ou de nudez gratuita, é tarefa com-
plementar indispensável se se preten-
de formar novos homens e uma nova
era.

Tarefa pesada, é verdade, mas bela
e rica: a de ajudar o homem a encon-
trar o homem e seus valores mais pro-
fundos e verdadeiros. Ajudá-lo na
�delicadíssima, dangerosíssima, viagem
de si a si mesmo�, de que falava
Drummond, que nem a busca de ou-
tros impérios, nem as viagens, nem as
revoluções e nem mesmo as novas
tecnologias o ajudaram a conquistar.
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