
IMPRENSA E PODER

Perdidos na espetacularização e no denuncismo superficial,
a reboque do que dizem os poderosos de plantão ou um e
outro arrependido do séquito, os meios de comunicação não
respondem às principais indagações da maioria das pessoas
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magine a seguinte cena: a ação transcorre num f  iii de tarde deu ni
dia qualquer, numa cidade brasileira, na década de 90. O cidadão
ou cidadã típicos termina mais umajornada de trabalho. O dia é
marcado pelas oito horas que dedica a seu ofício, pelos aborreci-

alentos no trânsito e pelo esperado descanso. Ao chegar em casa,
depois dojantar e antes de dormir, busca informar-se sobre os últimos
acontecimentos. Liga a TV ou o rádio; pega ojornal ou a revista para
concluir a leitura anteriormente iniciada.

Os telejornais anunciam que o ex-presidente da República,
Fernando Coilor, apesar do iznpeachinent e das mil denúncias de
corrupção que pesam sobre ele e seus assessores diretos, talvez possa
candidatar-se a um novo cargo eletivo no ano seguinte. Já a inflação
bate novo recorde.

O susto do nosso cidadão não termina aí. Os trabalhos da Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI), que apura denúncias de corrupção
noorçamento federal, caminham morosamente. A cada dia avolumam-

se denúncias envolvendo políticos influentes e empresários,
num turbilhãoque, seporum lado parece não ter mais fim, por
outro, deixa no ar o temor de que "tudo acabe em pizza".Angela  Ca rratoAnsiosopormaisinformações,ocidadãomudadecanal.
Sem sucesso. Os risonhos apresentadores já deram "boa-
noite". O jeito é dormir, apostando que os jornais do dia
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seguinte tragam novos detalhes e esclarecimentos sobre as
peripécias de Collor, PC Farias e a gangue do orçamento que roubou
dos cofres públicos mais de US$200 milhões. O governo Itamar
Franco, a título de comparação, vai gastar, nos próximos meses, um
quarto dessa quantia para ai irnentar 8 milhões de brasileiros com fome.

Entre o café da manhã e a saída para o trabalho, o cidadão passa
os olhos nas manchetes dos jornais. A maioria repete o que aTVjá
havia noticiado. Mais denúncias, envolvendo novos figurões da polí-
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tica e da economia, surgem ao longo da semana. O vizinho
fala que é "sinal dos tempos", a sogra garante que "não há
mais vergonha na cara" e os amigos, entre uma e outra
rodada de chope, calculam o que poderia ser feito com os
milhões afanados pela gangue do Orçamento. "É unia
vergonha", repetem, numa entonação à Bons Casoy, antes
de passarem a conversar sobre futebol.

Neste final de século XX, as
novas tecnologias e seus múltiplos
usos aposentaram o "velho" sa-
ber. Se antes a ciência, a arte e a
moral encontravam formas de
legitimação em discursos como o
marxismo, o liberalismo e o cristi -
anismo que, em última instância,
eram visões de mundo quejustifi-
cavam e davam sentido às práticas
políticas, à maneira de agir e ao
fazerjornalístico, o quadro agora é
outro.

As ideologias desapareceram
do cenário político e, com elas, a
noção de "sentido", que subordi-
nava pequenas ações cotidianas a
lógicas maiores,justificadoras.

O cidadão torna-se especta-
dor, vivenciando apenas cenas
cujas ligações e articulações lhe
escapam. Os meios de comunica-
ção não respondem às indagações
A a maioria das pessoas, apresen-
tando visões aleatórias, sem um centro ou eixo comum.

Mais ainda: a expansão dos meios de comunicação
tem contribuído para multiplicar ao infinito as versões
sobre os fatos, confundindo os cidadãos ao presentificarem
tudo, transformando em única experiência válida aquela do
aqui e agora.

Sensacionalismo, espetacularização das notícias e
denuncismo são algumas das críticas que os meios de
comunicação brasileiros têm recebido, nos últimos meses,
por parte tanto daqueles setores que gostariam de ver
jornais, revistas, rádio e televisão "a serviço da coletivida-
de" quanto dos que consideram esses veículos "negativos
em sua essência". Para tanto, os primeiros chegam a
invocaras funções clássicas atribuídas à imprensa— infor-
mação, educação, lazer e serviços - ao enfatizarem o
desvirtuamento a que se chegou nos tempos atuais.

Boas intenções à parte, não acredito que o caminho
para enfrentarmos os atuais desafios esteja num retomo ao
passado. Especialmente a um passado duvidoso como o
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dos meios de comunicação.
Ao contrário do mito que cerca o surgimento dos

jornais e da atuação de alguns dos mais destacados
jornalistas e profissionais da comunicação brasileira de
todos os tempos, eles nunca estiveram acima do bem e do
mal noticiando apenas a verdade, somente a verdade,
nada mais que a verdade. Meios de comunicação e

jornalistas serviram e servem
a interesses do capital, alguns
confessáveis, outros nem tan-
to; alguns defensáveis, Outros
nem tanto. Mas se as empresas
de comunicação sempre se
pautaram, em primeiro lugar,
pelos seus próprios interesses,
isso não impediu que passas-
sem a ser denominadas ou,
melhor, seautodenominassem,
empresas de utilidade pública
e gozassem de uma série de
benefícios e isenções fiscais.

Osjomalistas, porsua vez,
diziam e repetiam que exerci-
am um trabalho "neutro",
"objetivo", na medida em que
apenas "registravam" os fa-
tos. Foram necessários anos
de estudos e pesquisas para
que também esse mito desmo-
ronasse.

Como falar em neutrali-
dade num ofício em que a história pessoal de cada
jornalista está presente ria própria maneira de ele perceber
determinado fenômeno? Como falar em neutralidade
numa atividade onde a pauta (seleção de temas a serem
cobertos) determina o que será ou não notícia no dia
seguinte? Como falarem neutralidade quando Freud e,
depois, Lacan, mostraram que o homem não é mais
soberano em sua própria casa, com a representação
cartesiana do sujeito, como racional e centrado na cons-
ciência,já tendo desmoronado? Como falarem neutrali-
dade e exatidão dos relatosjornalísticos se todos eles são
perpassados pela linguagem e ela constitui o homem e
não  contrário? Longe de ser o centro de onde emerge a
fala, o sujeito é "sujeitado" pela palavra.

Pode-se argumentar que a imprensa brasileira en-
frentou, desde os primeiros tempos, um inimigo crônico:
acensura oficial. Para nos atermos apenas aos últimos 50
anos, mais da metade deste período foi vivido debaixo da
mais rígida censura prévia, com a presença decensor nas
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redações, ocorrência de assassinatos dejornal i stas e ame-
açadores telefonemas anônimos para todo aquele que
ousasse valer-se do poder das entrelinhas.

A censura oficial acabou, mas nem por isso temos
liberdade, comojá denunciava MillôrFemandes em 1979.
Liberdade de imprensa - a fórmula liberal pela qual tantos
se bateram—, indica apenas que as empresas têm o direito
de noticiar o que bem entenderam. Exemplos não faltam.

A cobertura que jornais, revistas e televisão fizeram
das eleições presidenciais de 1989,
tanto no primeiro quanto no segundo
turno, pautou-se pelo denuncismo e
preconceitos, servindo apenas para
confundira opinião pública, na medi-
da em que estigmatizava os candida-
tos e sonegava à população o que a
interessava: a viabilidade das propos-
tas de cada um para superar a crise
brasileira. Se algumas empresas ti-
nham candidatos e não mediram es-
forços em favor deles (caso da TV
Globo com Fernando Colior), deum
modo geral, os editores, repórteres e
comentaristas sucumbiram às arma-
dilhas da própria propaganda eleito-
ral.

Equívoco semelhante, esses mes-
mos profissionaisjá haviam cometi-
do quando da cobertura da Assem-
bléia Nacional Constituinte. As
briguinhas em plenário, o folcloredo
dia-a-dia do Congresso Nacional e de
suas galerias ocuparam o espaço que deveria ter sido
destinado à cobertura dos bastidores, das comissões
temáticas, da ação dos lobbies, esses invisíveis senhores
que acabaram escrevendo uma nova Constituição em que
os velhos privilégios continuaram quase intactos.

Os trabalhos da Constituinte poderiam ter sido um
excelente momento para que as questões nacionais fossem
encaradas com seriedade e discutidas em profundidade.
No entanto, brasileiros e brasileiras tiveram apenas o
direito de saber que o líder do partido X era favorável a uma
determinada medida, ao passo que o líder da agremiação Y
era radicalmente contra. Esvaziado de seu conteúdo, o
debate tornou-se inócuo.

Desconhecendo o teor das discussões que efeti vamen-
tese travaram na Constituinte e embalado pelas promessas
de "caça aos marajás" da campanha coliorida, é compre-
ensível a perplexidade que tomou conta da população
brasileira quando as denúncias do irmão de Colior, Pedro,
vieram à tona. Perplexidade que se repetiu quando o ex-

assessor da Comissão de Orçamento do Congresso, José
Carlos Alves dos Santos, preso por suspeita de ter assas-
sinado a esposa, resolveu colocar a boca no trombone,
denunciando como corruptos vários líderes políticos
nacionais.

Os dois episódios guardam em si semenhanças. Ape-
sar de a imprensa brasileira estar vangloriando-se do
poder de "vigia" das instituições e de o jornalismo dito
investigativo estarem alta, senão fosse o desentendimento

entre os dois irmãos e o medo de ser
morto de José Carlos, talvez Colior
ainda estivesse no poder, e os anões
do Orçamento atuando a pleno va-
por. Em outras palavras, quero dizer
que, em ambos os episódios, opapel
da imprensa limitou-se àdivulgação
das denúncias. Limitou-se aojorna-
lismodeclaratório, não raro, sensa-
cionalista, em que um fulano de tal
faz uma revelação sobre alguém ou
alguma coisa.

As declarações e o factual têm
sua importância, mas não podem
prescindir das outras modalidades
da técnicajornalística. Infelizmen-
te, aquilo a que se assiste, o que se
ouve ou se lê no Brasil prima por
ficar a reboque do que dizem os
poderosos de plantão ou de um e
outro arrependido do séquito, sem
qualquer investigação, análise e
muito ao sabor da vaidade e do

estrelismo de fontes ejornalistas.
Nesse caldeirão em que se misturam achismos, senso

comum e vaidades, quem sai perdendo é o cidadão,
incapaz de perceberas ligaçs entre o que ocorre nas altas
esferas de decisão e seus problemas cotidianos. Não é por
acaso que misticismos variados encontram terreno fértil
aqui.

P
arcela expressiva dos estudiosos da comunicação no
Brasil, até recentemente, consideravam jornais, rádios

e a TV como uma espécie de encarnação de Satanás.
"Embasados" nos escritos frankfurtianos, não enxerga-
vam saída para além do dilema maniqueísta entre vendera
alma ao diabo, "integrando-se ao sistema", ou colocar-se
na posição de arautos do apocalipse. As escolas e faculda-
des de Comunicação, em sua quase totalidade, optaram
pela segunda posição, desconhecendo as outras possibili-
dade existentes.

"O que se assiste,
ouve ou se lê no

Brasil fica a reboque
do que dizem os

poderosos de plantão,
sem qualquer

investigação, análise
e muito ao sabor da

vaidade e do
estrelismo de fontes e

jornalistas"
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É indiscutível que vivemos numa sociedade mediática
em que a vida dos cidadãos, mais e mais, pauta-se pelo
poder da agenda setring. Vale dizer: nossos interesses,
sonhos, lazer e até as conversas mais triviais são determi-
nadas, em última instância, pelos meios de comunicação.
O terna do momento, agora, é a corrupção. Ontem, foi o
inpeach,nent. Amanhã será a vez do carnaval, em seguida
a Copa do Mundo e, assim, sucessivamente como um
caleidoscópio que não pára de girar, sem tempo para
reflexões, análises, aprofundamentos.

Como os maniqueísmos nunca
me seduziram, e o tal do "fim da
história" não passa, já ressaltou o
historiador inglês CristopherHill,de
"conversa fiada de pseudo intelec-
tual desocupado", não farei aqui nem
a defesa dos meios de comunicação,
nem vou fazer coro com os que se
apressam em apenas denunciar seus
males. Prefiro apontar as possibili-
dades e nelas apostar. Até porque se
vivemos o fim das ideologias, isso
não significa o fim da ideologia, o
fim da luta pelo poder, na qual uns
poucos grupos tentam determinar o
que os demais devem fazer.

U
ma das mais poderosas armas
contra o poder dos meios de

comunicação é a regulamentação.
Um bom exemplo disso é o projeto de lei de Informação
Democrática, em tramitação no Congresso Nacional
encampado pelo deputado federal Zaire Resende (PMDB-
MG) e exaustivamente debatido comjomalistas, sindicatos
da categoria, universidades, representantes das empresas
de comunicação e entidades da sociedade civil, em
ïamitação no Congresso Nacional.

Oprojeto não instaura o paraíso na terra, mas, se
a provado sem grandes descaracterizações, não só garantirá
transparência no que diz respeito àconcessão de canais de
rádio e TVs, como contribuirá para democratizara produ-
ção e  acesso à informação no País.

Eessencial, igualmente, que as escolas de Comunica-
ção repensem seus currículos e a própria visão que têm do
jornalismo, contribuindo para a formação de efetivos pro-
fissionais e pesquisadores da área e não apenas de "zumbis
culturais", na feliz expressão de Zuenir Ventura. Ojorna-
lisnio tem história, teoria, técnica e ética, que precisam ser
conhecidas, discutidas, praticadas e permanentemente ques-
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tionadas, num exercício que aponte para a mudança e não,
para o imobilismo.

A essas duas possibilidades, acrescento uma terceira:
jamais subesti mar o leitor/ouvi nte/telespectador. Ele não é
bobo, tanto que se o jornalista tratar com inteligência,
criatividade e, obviamente, poder de síntese, um determi-
nado assunto, por mais complexo que seja, apostando na
memória de seu público e valendo-se da contextualização,
a sensação do caleidoscópio não mais existirá. No lugarde
consumidores de fragmentos de informações, teremos

cidadãos conscientes dos problemas
e desafios que os cercam. Que nos
cercam. No lugar do mero espetácu-
lo, haverá a explicaçã&. No lugar da
simples denúncia, a investigação
aprofundada. No lugar do show, a
vida.

O
Legislativo, corno o Poder que
mais diretamente representa o

cidadão, tem grande responsabilidade
nesse processo. Depende dele, por
exemplo, a aprovação de uma legisla-
ção democrática para a comunicação
no Brasil, como depende igualmente
dele a efetiva fiscalização dos Poderes
Judiciário e Executivo. Condições es-
senciais para começarmos a falar em
democracia.

E preciso, ainda, que alguém fis-
calize o fiscal e ninguém melhor do
que a própria sociedade. O Legislativo

precisa abrir-se para a sociedade, colocando fim às mazelas
que tradicionalmente o acometem como clientelismo,
empreguismo e privilégios que envolvem seus membros.

Os desafios são muitos e múltiplos. O impeachment
de Collore aCPI da Corrupção, sensacionalismos àparte,
detonaram o processo. Onde ele nos levará, depende de
todos e de cada um. O importante é colocar-se a caminho.
E issojá aconteceu.
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"Cabe ao Legislativo
aprovar uma

legislação democrática
para a comunicação.

O Poder precisa
abrir-se e

colocar fim ao
clientelismo,

empreguismo e
privilégios de seus

membros"


