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As reflexões sobre liberdade de
imprensa, produzidas com chancela
acadêmica ou jornalística, discutem,
quase sempre, sua negação. No
Brasil, a censura durante os governos
militares pós 64 é objeto de abundante
produção. Da simples denúncia a
sofisticadas análises sobre a singu-
laridade das relações entre o campo
político e o jornalístico durante o
período, a literatura é de origem e
alcance heterogêneos.

Verifica-se, no entanto, algum con-
senso: durante esse período da nossa
história, a intervenção do Estado na
produção da mídia é considerada
arbitrária. O cerceamento da liber-
dade de pensar e expressar-se,
verificado ao longo do chamado

regime militar, é apresentado como
incompatível com o estado de direito
e com a democracia.

Findo o regime, satisfeitos os em-
presários da notícia, livres para contar
as coisas do mundo segundo a sua
ótica, “ética, imparcial e objetiva”,
o tema da censura saiu da pauta. Um
ou outro flashback ainda é oferecido
aos berros por alguns candidatos, a
cada dia mais desesperados com a
pouca memória, com o desconhe-
cimento histórico, ou ainda com a
fluidez das preocupações numa
sociedade tão pós-moderna.

Mas nosso enfoque é outro. Não se
atém a trajetória recente. Mais do que
a censura desta ou daquela publi-

cação, peça de teatro ou letra de
música, nossa reflexão é sobre
controle. Controle da produção da
notícia.

Qualquer limitação ou regulamen-
tação a uma atividade tem uma
causa social eficiente. Resulta de
uma relação de forças políticas.
Denuncia o placar de um jogo. Con-
decora o triunfo de alguns, em
detrimento de muitos outros. O
argumento que a justifica, no entanto,
sempre apontará para uma outra
causa. Uma causa final apresentada
como indiscutível. Uma represen-
tação de mundo ideal para ser
entendida como o fim de todos.
Afinal, não poderia ser diferente já
que promete o próprio bem comum.

Fórmula universalizante, eficaz para encobrir a natureza arbitrária e parcial dos
interesses atendidos. Barganha legislativa convertida em espírito público.✲
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Fórmula universalizante, eficaz
para encobrir a natureza arbitrária
e parcial dos interesses atendidos.
Barganha legislativa convertida em
espírito público.

Ao se justificar, a civilização deve
oferecer, para cada castração, al-
guma vantagem aparente. Compen-
sação esperada face a tanto mal-
estar. Afinal, para viver com o outro,
perde-se liberdade. Restrições de
conduta, de pensamento, de manifes-
tação. Para Hobbes, abdica-se da
liberdade em troca de segurança,
ante o risco, sempre iminente, da
morte violenta. Idéia central do
Léviathan. Depois dele, outras
garantias foram identificadas. Além

da integridade física, o direito penal
tutela o patrimônio e a honra.

Garantias já oferecidas pelos juristas
romanos. Interessa-nos a segunda.
Indissociável da reputação, a honra
é um valor externo, social, com
conseqüências subjetivas. Afinal, a
felicidade nos encontros com o
mundo social sempre dependerá do
que os interagentes pensam uns dos
outros. O efeito alegre ou triste de
qualquer relação social está, em
parte, determinado pela possibilidade
de fazer prevalecer uma personagem
assumida, conservar uma máscara,1

defender um discurso de auto-
definição. Discurso que, ao mesmo
tempo, nos singulariza e nos faculta

pertencer a esse ou àquele grupo. O
limite jurídico a qualquer enunciado
sobre o outro busca proteger essa prer-
rogativa de fazer prevalecer uma
representação de si.2

Assim, todos os controles se justi-
ficam, sempre, pelos efeitos nocivos
a evitar.3  Qualquer atividade, profis-
sional ou não, pode causar efeitos
tidos como indesejados. Nosso foco,
neste artigo, é a produção da notícia.

O leitor que resistiu às primeiras
linhas já deve ter sido brindado com
tais assertivas: os meios de comuni-
cação manipulam a opinião pública;
são o quarto poder; elegem candi-
datos; destroem carreiras políticas;

O leitor que resistiu às primeiras linhas já deve ter sido brindado com tais assertivas: os meios
de comunicação manipulam a opinião pública; são o quarto poder; elegem candidatos; destroem carreiras
políticas; impõem uma maneira de ser e de pensar; aniquilam reputações; banalizam o sexo e a violência,
geram dependência, e outras.

✲
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impõem uma maneira de ser e de
pensar; aniquilam reputações; banali-
zam o sexo e a violência, geram
dependência, e outras. A denúncia
desses superpoderes padroniza
discursos do senso comum e de muitos
midiáticos especialistas. Algumas ocor-
rências históricas são, enfadonha-
mente, repetidas como provas.

Assim, a título de exemplo, não são
poucos os analistas políticos que
atribuíram à televisão, e mais
especificamente à Rede Globo, a
vitória de Collor de Mello nas
eleições presidenciais de 1989. A
generalização desse suposto nexo de
causalidade, que só faz esquecer
outros fatores próprios ao jogo
político, enseja a conclusão: “A
Globo elege quem ela quiser”.
Mesmo ante ocorrências que a des-
mintam, como o êxito, amargo aos
Marinho, de Leonel Brizola na polí-
tica carioca durante a década de 80.

Por isso, face à crença compartilhada
em tantos poderes, não estranha que
alguma forma de controle seja
lembrada de tempos em tempos.
Controles jurídicos, de um lado,
inscritos no ordenamento. Controles
sociais não jurídicos, de outro,
decorrentes da lógica de funciona-
mento de um espaço relativamente
autônomo de produção da notícia.

UTOPIA:
REGULAMENTAÇÃO
JURÍDICA E SUA
INEFICÁCIA

Não são poucas as formas de
regulamentação jurídica do trabalho
jornalístico. Constatação de direito

comparado, autorizada pela simples
leitura de textos constitucionais em
vigor. A nossa Carta Magna contem-
pla um único limite à informação: o
direito à privacidade. Restrição
vaga, ainda não definida em legisla-
ção ordinária. Reveladora de uma

necessidade de ruptura simbólica –
face à censura militar – que presidiu
boa parte da produção constituinte.

4

Essa inoperância legislativa vem
acompanhada de fluidez conceitual.
O assunto está longe de ser pacífico
em doutrina.

Por isso, face à crença compartilhada em tantos poderes, não estranha que
alguma forma de controle seja lembrada de tempos em tempos. Controles
jurídicos, de um lado, inscritos no ordenamento. Controles sociais não
jurídicos, de outro, decorrentes da lógica de funcionamento de um espaço
relativamente autônomo de produção da notícia.

✲
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Para alguns, a vida privada tem a ver
com a estrita intimidade. Desconsidera
qualquer pertencimento social. Em
artigo e citação obrigatória, Le secret
de la vie privée,

5
 R. Martin sentencia:

“é a vida retirada e anônima. A que o
indivíduo leva depois da porta
fechada”. Para D. Ferrier,6  “trata-se do
conjunto de atos e opiniões que não
engajam face a outro”. Para outros,
como R. Badinter,7  menos aferrados a
uma ruptura entre o social e o
indivíduo, e com os quais tendemos a
concordar, a noção de “vida privada”
é inseparável da de vida pública.

Além dessa restrição constitucional,
ainda desprovida de eficácia, nosso
ordenamento contempla também os
delitos contra a honra, também chama-
dos de delitos de imprensa, o direito
de resposta e o pedido de explicação.
Essas normas, no entanto, não garantem
a real proteção do bem jurídico
tutelado. São, portanto, em grande
medida, também ineficazes.

No que diz respeito aos delitos de
calúnia, difamação e injúria, proce-
ssualmente inscritos entre os de ação
penal privada, dependem de uma
improvável iniciativa do agredido para
movimentar a máquina jurisdicional
do Estado. O processo penal, nestes
casos, ainda que alcance resultado
punitivo, não restituirá o status quo
anterior. Pelo contrário. Serve como
uma concha acústica para as acusa-
ções. Confere-lhes maior publicidade,
acentuando o ônus social e psicológico
do agredido.

Já a prerrogativa de oferecer resposta
a uma agressão veiculada pelos meios
de comunicação tem, para os doutri-
nadores, a mesma natureza jurídica

Em segundo lugar, toda notícia
se inscreve, com maior ou
menor intensidade, na agenda
pública de seu universo de
consumidores.

8
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da legítima defesa. Assim, face a
uma agressão injusta, pode o
agredido reagir. Imediatamente e
com meios proporcionais à agressão,
garantidos pela legislação de im-
prensa. No entanto, mesmo quando
isso acontece, o desmentido publi-
cado se mostra relativamente
ineficaz face aos efeitos já produ-
zidos pela agressão. Ineficácia
decorrente de várias causas.

Em primeiro lugar, nada garante que
leitores, ouvintes e telespectadores
da agressão tenham algum contato
com o desmentido. Ou ainda, uma
audiência rotativa e infiel perplexa
ante uma resposta indignada a uma
agressão cujo teor ignoram. Em
ambos os casos, remanesce a
suspeita.

Em segundo lugar, toda notícia se
inscreve, com maior ou menor inten-
sidade, na agenda pública de seu
universo de consumidores.8  As con-
versas que dela decorrem ganham
relativa independência em relação
a seus conteúdos. Nada impede que
agentes sociais não expostos à mídia
veiculadora da informação
discutam, até freneticamente, sobre
ela. Para que o desmentido fosse
eficaz, seria necessário que
percorresse o mesmo circuito de
relações inter-pessoais de que foi
objeto a agressão. Hipótese absurda.

Nesse sentido, a pesquisa de Jean-
Noel Kapferer9  sobre rumores, ou
boatos, é esclarecedora. A capa de
uma importante revista de varie-
dades sentenciou: Isabelle Adjani,
atriz argelina de grande prestígio
internacional, está com AIDS.
Kapferer, intuindo um desmentido,

investigou o agendamento do tema,
proposto pela revista, entre a so-
ciedade francesa, bem como a
crença nesta versão. Dias depois,
com efeito, a atriz, servindo-se do
instituto jurídico do droit de réponse,
apresentava o desmentido. “Para
que a verdade possa ser restabe-
lecida para o meu público”.
Pesquisa análoga buscou identificar
os efeitos desse desmentido. Os
resultados frustram a pretensão
normativa compartilhada pela atriz:
o número de franceses que, antes
do desmentido, estando a par da
notícia, acreditava na sua vera-
cidade era de 28%. Após a enfática
manifestação em sentido contrário,
esse número cresceu para 50%.
Efeito perverso. Contrário ao fim
pretendido.

Um terceiro obstáculo é a natureza
repetitiva do desmentido. O resgate
de um tema já datado, ainda que
em nova versão, não é um bem de
grande valor no mercado infor-
mativo. Por isso os veículos relutam
tanto em concedê-lo. Enquanto uma
agressão qualquer converte-se em
“fato jornalístico” por marcar rup-
tura, surpreender, tirar os fatos de um
fluxo previsível, o desmentido
devolve a sensação de normalidade,
incompatível com qualquer critério
de noticiabilidade.

Assim, diante de um fato inusitado
exibido pelos meios de comuni-
cação, o leitor ou ouvinte investe
tempo e atenção. Esse fato pode
converter-se em tema de discussão.
O enunciador da novidade será
ouvido com interesse, destacando-
se. O desmentido aborta a
consagração. Desacredita o porta-
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voz. Frustra os ouvintes.

Em quarto lugar, o agredido é porta-
voz ilegítimo – ou suspeito – para des-
mentir a acusação de que é vítima.
Afinal, como bem observa Bour-
dieu,10  todo discurso de consagração
– e a resposta na imprensa é uma
forma negativa – será tanto mais
eficaz quanto mais distante estiver,
socialmente, o enunciador do objeto
consagrado ou difamado. No caso, o
respondente, como todo porta-voz
que fala bem de si, é vitimado pela
inoperância social de sua estratégia.

Em quinto lugar, é forçoso admitir que,
por mais recorrentes que sejam as
comparações do cérebro humano
com um computador, a tecla DEL
permanece uma incógnita para as
ciências cognitivas. Afinal, uma
informação posterior e discordante
nunca apaga a informação que lhe
precedeu. Assim, o desmentido “João
não é corrupto” jamais substituirá,
simplesmente, a acusação que lhe deu
causa. O resultado será a dúvida. A
incerteza. Conserva-se, seletiva-
mente, “João” e “corrupto”. O “é” e
o “não é” convertem-se em detalhes
de mais difícil retenção.

Mas a regulamentação jurídica da
atividade jornalística não esgota o
tema da censura. Grande parte das
limitações a essas atividades é interna
ao próprio processo de produção da
notícia. Decorre da lógica de
funcionamento do campo jornalístico.

TIRANIA:
REGULAMENTAÇÃO
JORNALÍSTICA E SUA
EFICÁCIA

Essa natureza inquestionável do que é noticiável é condição para
que a distribuição de um capital, propriamente jornalístico, seja
desigualmente distribuído no campo, sem que as regras do jogo,
que asseguram esta distribuição, sejam postas em dúvida a cada
instante. Como toda dominação simbólica, torna-se tanto mais
eficaz quanto menos percebida como dominação.

✲
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resistência possível.

Esse controle, convertido em regra,
acaba por se instalar na rotina de ESPM
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