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Gu-v de Almeida

IMPRENSA E SOCIEDADE
Enquanto o poder público procura diversificar seus canais
de comunicação com a sociedade, para dar maior publicida-
de a suas ações, os meios convencionais também experi-
mentam mudanças para se adequar a essa nova realidade

A

cobertura política da imprensa brasileira evoluiu nos últimos anos tanto por necessidade, para
romper o cerco da censura dos governos militares, quanto por conseqüência do processo de
redemocratizaçào do País. Isso não significa, no entanto, que ela está livre das amarras da

política editorial dos veículos de comunicação e que, em alguns momentos, não esteja condenada ao
superficialismo. A imprensa escrita tem dificuldade de encontrar armas mais consistentes para enfrentar

a concorrência da televisão e das novas mídias eletrônicas,
mmIIIlInInnrHHHinnmïmHnn1uuhlln;lnnmm1!mm;]lm e procura fazê-lo utilizando recursos que nem sempre valo-

rizam o noticiário.
Essas opiniões são do jornalista Guy de Almeida,

que, em entrevista à Revista do Legislativo, fala sobre
comunicação, o poder público e a sociedade. Guy de
Almeida iniciou sua brilhante carreira no fim da década de
50, em jornais como "Diário de Minas", "Binômio" e
"Correio de Minas ". Implantou e dirigiu a sucursal do
"Jornal do Brasil" em Belo Horizonte (1963164). Foi
supervisor editorial do "Diário do Comércio "edo "Jornal de
Casa", organizou a TV Minas Cultural e Educativa. Foi
também sec retári o-geral do Ministério da Cultura, em Brasília,
secretário e chefe do Gabinete Civil do Governo do Distrito
Federal, onde foi também governador substituto, de 1985 a
1988-

Atuou como supervisor latino-americano da agên-
cia de notícias Inter Press Service, em Santiago, Chile, efoi
membro do slaff internacional do Acordo de Caríagena
(Grupo Andino), em Lima, Peru (197 1/77). Ocupou o
cargo de diretor executivo do Projeto Tccnological Informa tion
Pilot System, do PNUD, em Roma, Itália (1990/91).
Atualmente, é consultor, incluindo, entre suas atividades, a
coordenação do Projeto Mercosul—PUC Minas (Promer),
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
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Revista do Legislativo Qual a
avaliação que o senhor faz da co-
bertura política da imprensa bra-
sileira hoje?
GuY DE ALMEIDA - Ela tem evoluído
ao longo do tempo. Parece-me positiva
a maior abertura de espaço para setores
que, vetados durante a ditadura militar
e com fortes limitações até mesmo no
período prévio ao golpe de estado de
1964,  não tinham as oportunidades que
têm hoje na imprensa. Elas poderiam
ser maiores, mas já são significativas,
apesar de certos e até graves retrocessos
em momentos decisivos no jogo do po-
der. Dificilmente, naquela época, os
partidos mais à esquerda teriam o espa-
ço que têm hoje, através da publicação
de artigos, entrevistas, etc. - apesar de
não contarem com uma opinião editori-
al favorável nem uma clara ênfase infor-
mativa da maior parte da mídia. Essa
mudança deriva da nova etapa da reali-
dade brasileira, que é a abertura para
uma presença mais efetiva, inédita em
nossa história, das forças de esquerda
na cena política, projetada nas propor-
ções dos seus resultados eleitorais. Em
síntese, por várias razões - entre elas o
fim da Guerra Fria e da bipolarização
ideológica exacerbada, o que alterou as
características das interferências políti-
cas externas -, hoje temos uma abertu-
ra democrática que me parece de difícil
retrocesso aos moldes tradicionais dos
golpes de estado. A presença marcante
e assimilada daquelas forças no cenário
político reflete-se, assim, em certa me-
dida, na cobertura jornalística. Tivemos
até a quase eleição de um candidato do
PT à Presidência da República, o que,
aliás, se concretizado, teria permitido
testar, no desenvolvimento de seu man-
dato, os limites reais de nossa prática
democrática.

R L - Houve uma diversificação
das fontes de informação, até
como conseqüência da própria
abertura política. Mas houve
uma melhoria da qualidade des-
sa informação?
Gtjy DE ALMEIDA - Essa abertura
não quer dizer que a imprensa, de
maneira geral, não esteja ainda con-
dicionada por certas circunstâncias e
fatores que pesam na sua orientação
editorial. Mas ela, sem dúvida, demo-
cratizou mais o seu espaço, diversifi-
cou mais o seu universo de fontes de
informação, em sintonia com as mu-
danças que ocorreram no quadro po-
lítico brasileiro e na própria qualida-
de da disputa pelo eleitor, muito mais
politizado, exigente, diversificado ide-
ologicamente. A imprensa vai evolu-
indo gradualmente para uma área em
que não era tão fértil, com maior aten-
ção à interpretação e à investigação
dos fatos e processos, que ainda não
se disseminaram nas proporções e no
ritmo que seriam convenientes para a
etapa de crise de identidade vivida
pelos jornais impressos. Esse proces-
so foi estimulado na grande imprensa
política nacional, em grande medida,
por Carlos Castelio Branco. Como ele
mesmo contava, na época da censura
à imprensa, limitado no exercício de
sua notória capacidade de apurar e
revelar fatos, começou a contextualizar
e/ou a interpretar situações para, atra-
vés desse método mais sutil, fazer uma
certa filtragem da realidade para o
leitor. Deixando a visão predominan-
temente factual, ele abriu novas pers-
pectivas para um melhor entendimen-
to de situações, via crônica política.

R  - O colunismo é uma tendên-
cia forte em todos os jornais, e
até na sua versão em TV, atra-

"A
imprensa

democratizou
mais o seu
espaço e

diversificou o
seu universo de

fontes, em
sintonia com as
mudanças que
ocorreram no

quadro político
brasileiro"

10 REVISTA DO LEGISLATIVO



IMPRENSA E SOCIEDADE

vês dos âncoras. Mas a cobertu-
ra dos jornais ainda é eminente-
mente noticiosa.
GuY DE ALMEIDA - De fato, e esse é
um problema, pois o excesso de
colunismo opinativo não é, na minha
opinião, uma solução para a crise vivi-
da pelos jornais impressos. A medida
que os meios eletrônicos de informa-
ção tomaram o fato em bruto para si e
começaram a dar a notícia quase que
simultaneamente com o acontecimen-
to, seja através da televisão comercial,
rádio, e hoje através da TV a cabo
(com canais dedicados a notícias du-
rante 24 horas por dia) ou dos novos
sistemas eletrônicos de informação em
tempo real, o jornal perdeu muito do
que era atributo dele: o noticiário em
primeira mão. Hoje não é mais e a
nossa imprensa ainda não iniciou ob-
jetivamente a transição nas porporções
que, me parece, em que deveria fazê-
la. Em lugar de ficar repetindo, no dia
seguinte, as manchetes e dados que a
televisão ou os novos sistemas eletrô-
nicos ofereceram na véspera, deveria
avançar sobre o acontecimento e con-
tribuir para que o leitor pudesse en-
tender o porquê, as perspectivas, os
previsíveis desdobramentos ou alter-
nativas do que vira ou ouvira no dia
anterior. Este é um problema sério e
chega a ser um desafio dramático para
os jornais impressos que aqui, e tam-
bém em boa parte da imprensa mun-
dial, embora haja experiências vito-
riosas de um jornalismo mais avança-
do, têm procurado enfrentar os meios
eletrônicos mais no próprio terreno da
televisão, isto é, no visual, no uso das
cores e de recursos gráficos, numa ten-
tativa de levar para o papel a qualida-
de visual da televisão.

R  —Essa é uma competição en-
tre desiguais?
GUY DE ALMEIDA - Sim. A televisão
tem a voz, e nela a emoção, intensifi-
cada por sons e/ou fundo musical, a
imagem em movimento e sua continui-
dade, uma aparente interatividade com
personagens do fato, etc., atributos que
o veículo impresso jamais terá. O que
é básico no jornal é a informação, e
informação cada vez mais
contextualizada, interpretada (não
opinião, que deveria estar limitada ao
editorial), de tal maneira que o leitor
possa ter uma visão mais clara do co-
tidiano e das perspectivas do amanhã
no mundo em que está vivendo.

RL - Retomando a questão da
cobertura política, hoje os repór-
teres identificam fontes em vá-
rias áreas. A política acontece
nos sindicatos, nas pastorais, no
movimentos populares, fora do
âmbito dos três Poderes. Esse fe-
nômeno também é recente?
GUY DE ALMEIDA - Esses movimen-
tos, a meu juízo, ganharam nos anos
recentes uma expressão que apenas
começavam a ter antes do movimento
militar de 1964.  O sindicalismo, por
exemplo, era vinculado a organizações
de esquerda, mas também, e princi-
palmente, ao Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB), criado por Getúlio
Vargas para englobar todo o movimen-
to trabalhista brasileiro. Olhando o
processo histórico posterior à ditadu-
ra militar, encontramos um partido dos
trabalhadores nascendo do movimen-
to sindical no ABC, no enfrentamento
com o governo militar em terreno aber-
to, gerando depois uma potente cen-
tral sindical. Uma coisa extraordiná-
ria, porque nascia de baixo para cima,
ao contrário do outro, em que predo-
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minavam influências de cima para
baixo, apesar das mudanças que co-
meçavam a ocorrer nas vésperas do
golpe de estado. Com o movimento
sindical vieram, quase simultaneamen-
te, os outros movimentos citados na
pergunta, todos passando a ter um
peso específico no jogo do poder. Essa
é uma das razões pelas quais a im-
prensa passou a dar mais importância
a eles. Tais movimentos ganharam for-
ça em decorrência das grandes mu-
danças na economia brasileira - como
a industrialização intensificada e a di-
versificação produtiva -, da urbaniza-
ção, da frustração da experiência au-
toritária, entre vários outros fatores.

R  - No caso específico dos Po-
deres Legislativo e Executivo, o
senhor acha que a cobertura da
imprensa é satisfatória?
GUY DE ALMEIDA - Em nível regio-
nal, acho que há uma queda de inten-
sidade, de vigilância jornalística per-
manente. Até 1958,  fui repórter polí-
tico, cobri as atividades da Assembléia
durante alguns anos. Os jornais abri-
am espaço para a cobertura diária de
reuniões plenárias, discursos, debates
mais importantes, trabalhos significa-
tivos das comissões, havia colunas de
boa qualidade dedicadas ao acompa-
nhamento dos trabalhos do
Legislativo. Hoje, a meu ver, a cober-
tura é feita com pouco detalhamento,
sem a preocupação que havia naquela
época, talvez, até porque a já mencio-
nada mudança estrutural no País te-
nha gerado novas orientações informa-
tivas, limitando os espaços para o tema
nos jornais. Mas a própria Assem-
bléia, como instituição, como caixa de
ressonância, parece-me ter perdido
parte do peso, da importância que ti-

nha. Ela talvez não desperte a mesma
atenção de antes.

R  —Ela perdeu importância por
quê? Houve um deslocamento
das forças políticas, dos locais de
emanação da ação política?

GUY DE ALMEIDA - O problema é
complexo e mereceria estudos mais
profundos. Pelo que se observa, tem
sido preocupação da própria Assem-
bléia nos anos recentes. Com base em
percepções empíricas, diria que um
dos fatores foi o esvaziamento extraor-
dinário da credibilidade, da
representatividade, tanto do Congres-
so quanto da Assembléia, durante a
ditadura militar. Expurgadas aquelas
casas e sob controle as listas de candi-
datos, de maneira geral predominava
um conformismo muito grande com as
deliberações autoritárias. Após a re-
tomada do processo democrático, o
Congresso Nacional tem recuperado
em grande medida a sua força como
reflexo da própria concentração de
poder na área federal. Como a muitos
especialistas, que não sou, parece-me
que a nossa federação vive uma crise,
agravada pela predominância do fa-
tor econômico sobre o político, em uma
realidade nacional muito mais comple-
xa, rica e diversificada do que aquela
anterior ao regime militar. Inclusive,
não eram sentidos ainda os desafios
homogeneizadores da globalização das
atividades humanas, da redução pau-
latina da importância do próprio Es-
tado Nacional, com os seus componen-
tes de poder interno. Acho difícil que
a federação venha a ter o relevo que
teve na República Velha ou até mes-
mo no período entre a ditadura Vargas
e a ditadura militar. A era da política
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econômica do Real, com a
minimização gradual da inflação e a
redução singular da disponibilidade de
recursos, deixou mais evidenciado o
nível de dependência em relação ao
governo federal, com a concentração
de poder na figura do presidente e em
órgãos como o Banco do Brasil, Cai-
xa Econômica Federal, Banco Central,
BNDES, etc. A Assembléia parece
ter deixado de ser um fórum de gran-
des debates plenários, em torno de
temas da conjuntura nacional, com
repercussões na atuação das bancadas
federais.

R L -A queda da qualidade da
cobertura do Poder Legislativo é,
então, menos responsabilidade
da imprensa e mais conseqüên-
cia do próprio esvaziamento do
Poder? O Legislativo deixou de
ser um espaço de repercussão
dos grandes temas regionais?
GUY DE ALMEIDA - Apesar dos no-
tórios e competentes esforços em de-
senvolvimento para o resgate de sua
influência, não sinto ainda a Assem-
bléia, fórum natural para essas mani-
festações, estimulando debates mais
profundos em torno do posi-
cionamento de Minas diante de situa-
ções conjunturais e estruturais regio-
nais, nacionais e até mesmo internaci-
onais, como na atual guerra fiscal, que
envolve os governos federal, estuduais
e as empresas transnacionais. Garra e
até mesmo agressividade eram carac-
terísticas anteriores, quando se discu-
tiam temas como programas de gover-
no, orçamento, ética administrativa,
problemas econômicos, como nos me-
moráveis debates, entre fins da déca-
da de 50 e início da de 60, em torno

da política de minérios, que formavam
opinião pública.

RL - Mas esse é um problema
específico da Assembléia
Legislativa?
GUY DE ALMEIDA - Eu me atreveria
a traduzir um sentimento que se ob-
serva nas mais variadas rodas: na rea-
lidade, tão pouco as bancadas fede-
rais têm representado posições minei-
ras de maneira tão influente como re-
presentavam. Bancadas de estados de
menor peso parecem ter hoje uma pre-
sença mais forte no Congresso e junto
ao governo federal. Há parlamentares
federais mineiros dedicados e compe-
tentes, mas não aquela presença de lí-
deres e bancadas que chegaram a exer-
cer influência decisiva na condução do
País. E necessária uma ação política
mais sólida de Minas como um todo,
uma presença ativa, para que o Esta-
do se beneficie mais, rio sentido do
desenvolvimento econômico, político e
social, o que demanda a adesão
participativa da sociedade, nas suas
várias esferas de representação, a po-
sições de interesse regional. Certamen-
te a representação político-partidária
no Legislativo tem uma enorme con-
tribuição a dar para essa mobilização.
Acho até que está havendo um esfor-
ço importante na Assembléia através
do reconhecimento da necessidade de
prestar contas de suas atividades, atra-
vés do exercício legítimo de uma polí-
tica de comunicação social, da valori-
zação das audiências públicas regio-
nais, etc. Mas há uma dispersão mui-
to grande do interesse do cidadão, cuja
disponibilidade de tempo está sendo
cada vez mais disputada por uma cres-
cente variedade de ofertas, amparadas
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em impactantes técnicas de marketing,
publicidade, etc.

RL - O fato de os poderes públi-
cos começarem a informar dire-
tamente o público sobre suas
ações, através da Internet e da
TI' a cabo, vai interferir na co-
bertura da imprensa?
GUY DE ALMEIDA - Creio que vai
interferir de forma positiva, pois obri-
gará a imprensa a ser cada vez mais
cuidadosa no controle de qualidade da
sua informação e, ao mesmo tempo, a
tratar de ir além, investigando, inter-
pretando, con textual izando, como já
foi dito. Mas a pergunta conduz a uma
reflexão sobre a tendência do jornal
impresso e dos novos meios eletrôni-
cos de informação - Internet e TV a
cabo incluídos - de serem cada vez
mais de uso da elite do poder (empre-
sários, políticos, profissionais liberais,
universidade, lideranças sindicais,
etc.). Esse problema se agrava na
medida em que os novos meios eletrô-
nicos de informação vêm mostrando
uma tendência mundial de controle
concentrado, que afeta também um
país como o Brasil. Outro dia, o em-
baixador Rubens Ricupero informa-
va, usando dados da Unctad, que ele
dirige, em Genebra: 90% da disponi-
bilidade das novas tecnologias da in-
formação está sob controle dos países
industrializados; 10% com os países
em desenvolvimento. O título do arti-
go dele é bem interessante: "Aldeia
global ou clube dos ricos?" Esse qua-
dro de contrastes entre países se repe-
te em nível interno, entre setores da
população. Sem eliminar aspectos
meritórios dessa iniciativa, em que
medida estariam os poderes públicos

cumprindo plenamente um objetivo
pedagógico e de democratização da
informação através de meios como a
Internet e a TV a cabo, que alcançam
uma faixa reduzida da população?

RL - Mesmo disputando fatias
menores de público, já que, além
de tudo, esse mercado é dividi-
do por mais de 40 canais, o se-
nhor vê possibilidade de a TV do
Legislativo influir no desempe-
nho deste poder?
GUY DE ALMEIDA —Sem dúvida.
Apesar das limitações apontadas aci-
ma, com os canais de televisão da
Assembléia, do Senado, da Câmara,
haverá, como já ocorre em outros paí -
ses, a abertura de oportunidade para
que se possa acompanhar ao vivo e
seqüencialmente debates e pontos de
vista em torno de temas de interesse
da sociedade, acompanhar de forma
mais direta a atuação de seus repre-
sentantes. Vi há algum tempo na TV
a cabo um debate no Congresso nor-
te-americano, com a participação do
secretário do Tesouro, sobre o emprés-
timo especial que o governo daquele
país estava fazendo ao México, para
manter sob controle a sua grave crise
financeira. O debate era transmitido
ao vivo para o mundo pela CNN. O
uso desse instrumento novo pela As-
sembléia não vai atrair um interesse
homogêneo da população, dadas as
outras ofertas de entretenimento do
próprio meio. Mas, se a programação
for bem feita, pode estimular um mai-
or, e talvez crescente, interesse por suas
atividades, inclusive nas bases eleito-
rais dos deputados do interior, o que
contribuiria para valorizar o seu pa-
pel. Isso parece já estar ocorrendo,
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segundo os percentuais divulgados da
repercussão do programa da Assem-
bléia na televisão comercial. O ruim é
que a TV a cabo, como disse, é
elitizada, custa caro para uma grande
parte da população. isso é um fator
de limitação.

R  - Mas o tempo que a TV co-
mercial destina à cobertura po-
lítica é muito pequeno, dentro do
espectro de toda a programação.
GUY DE ALMEIDA - Realmente. Os
debates políticos ou entrevistas ao vivo,
por exemplo, deveriam ser mais disse-
minados, em horários mais nobres e
mesmo em nível regional. Sob o pon-
to de vista do crescimento da presen-
ça do setor político junto à população,
esses programas de debate, bem
estruturados, seriam importantes. Tra-
balhei em Roma durante cerca de dois
anos e pude sentir e impressionar-me
com a qualidade dos debates nas RAIs
italianas. Duravam até duas horas, em
horário nobre, e com audiência e re-
percussão nos jornais impressos. Tal-
vez a Assembléia possa, apesar das
limitações da TV a cabo, aproveitar
seu espaço para promover debates, até
com a participação popular.

R  - É papel das instituições pú-
blicas produzir e divulgar infor-
mação?
GUY DE ALMEIDA - Sim. Mais que
um papel, é um dever a prestação de
contas, o esclarecimento de posições,
desde que a informação não seja con-
fundida com a propaganda, principal-
mente em nível pessoal. Nesse ponto,
vale considerar que em Minas Gerais
nós temos um problema de comunica-
ção sério. O Triângulo, o Sul, o Nor-
te não estão plenamente ligados, em

termos informativos, a Belo Horizon-
te, centro das decisões administrativas,
econômicas, políticas, jurídicas. Aque-
las áreas sofrem fortes influências dos
meios de comunicação de outros esta-
dos. O Tribunal Eleitoral alertou os
partidos, nas eleições de 1994, para o
fato de que a propaganda eleitoral gra-
tuita na televisão gerada em Belo
Horizonte não chegava a quase 300
municípios mineiros, que, no entanto,
podiam acompanhar programas de
outros estados. Também nossos jornais
são até mesmo suplantados naquelas
áreas por jornais do Rio e de São
Paulo. Estamos assim diante de um
quadro de fragmentação informativa,
com reflexos naturais sobre as ativida-
des administrativas, econômicas, po-
líticas, etc. E preciso integrar primei-
ro o Estado. Esse é um problema a
ser enfrentado pelo Poder Executivo
e pelo próprio Poder Legislativo nos
limites de suas competências, diagnos-
ticando, como vem fazendo a Assem-
bléia, através de Comissão Especial,
e contribuindo com outros setores da
sociedade para a formulação de uma
estratégia de comunicação social para
o Estado, sem interferir ou competir
com os meios de comunicação priva-
dos, para que haja uma verdadeira
circulação de informações, sem privi-
légios para certos setores, em detrimen-
to de outros. Vale recordar que ainda
não está constituído o Conselho de
Comunicação Social, previsto na
Constituição mineira.

RL - Mas qual o grau de
credibilidade que o poder públi-
co teria junto à opinião pública?
Essa informação não vai ser re-
cebida com desconfiança?
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GUY DE ALMEIDA - Aí está um dos
papéis da imprensa. O Executivo pro-
cura legitimamente promover e defen-
der as suas políticas, aliciar a opinião
pública para apoiá-las, justificar as
suas posições. E os parlamentos e a
imprensa devem cumprir um firme
papel crítico, fiscalizador, também in-
formativo, em relação àquelas políti-
cas e à sua promoção. Aquela infor-
mação estaria assim sob permanente
avaliação. Quanto à informação ema-
nada da Assembléia, Senado ou Câ-
mara, é importante ter em conta que
essas instituições, diferentemente do
Executivo, não formam agrupamentos
políticos monolíticos. Pelo contrário,
devem representar no seu interior as
próprias contradições e contrastes da
sociedade, suas grandezas e misérias,
configuradas no embate entre as dife-
rentes tendências ideológicas ou agru-
pamentos políticos, neste caso, as cha-
madas forças "situacionistas" (gover-
no) e "oposicionistas". A credi-
bilidade estará amparada principal-
mente na distribuição equilibrada dos
espaços nos programas estruturados
nos canais públicos, levando para a
sociedade as diferenças de posições e
suas fundamentações diante de proje-
tos, conjunturas políticas, processos,
etc., como ocorre na televisão pública
em vários países. Quanto à aceitação
dessa programação, que deveria exer-
cer um papel pedagógico de
envolvimento da cidadania nas ques-
tões públicas, ela dependerá também
da qualidade, da criatividade na apre-
sentação.

RL - E o cidadão, recebendo a
informação, ele se sente partici-
pando do processo político ou

isso é só uni ingrediente nesse
processo?

GUY DE ALMEIDA - Acho que ter
informação e ter conhecimento são
coisas essenciais para a participação.
Agora, a participação das pessoas é
uma opção pessoal. Se a nossa escola
educasse melhor, no sentido de formar
o cidadão, a participação política se-
ria maior. Se a escola, desde o primei-
ro grau, desse ênfase curricular às ins-
tituições democráticas, à importância
dos parlamentos, da ética nas relações
políticas, sociais, econômicas, à impor-
tância da escolha de parlamentares e
chefes de Executivo, teríamos um mai-
or e mais autêntico nível de participa-
ção, a ser sempre subsididado por
adequados sistemas de informação em
diferentes níveis. Observo que estamos
conversando aqui mais sobre os efei-
tos do que sobre as causas do proble-
ma. E as causas são muito mais pro-
fundas, na medida em que estivemos
submetidos, por largos períodos de
nossa história, a governos autoritári-
os; na medida em que a censura, de
alguma forma, até mesmo em perío-
dos democráticos, com freqüência es-
teve presente - por influência do po-
der político ou do poder econômico,
constantemente entrelaçados - nos
meios de comunicação, no livro esco-
lar, na repressão aberta ou sutil à or-
ganização mais autônoma da popula-
ção para reivindicar. Por outro lado,
nunca tivemos a continuidade da ex-
periência democrática inglesa, por
exemplo. Tivemos, sim, pausas demo-
cráticas, o que não permitiu a consoli-
dação de uma cultura política com real
capacidade de resistência nos momen-
tos de crise aguda.

"A5
causas da
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