
MUNIÇÃO PARA A GUERRA
Uma série de estudos analisa o quadro atual de oligopólio nas comunicações e
propõe alternativas para u m sistema mais democrático. P o r M A U R Í C I O S T Y C E R

O
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL JÁ
passou, mas um de seus te-
mas mais importantes, o
debate sobre a democrati-
zação da comunicação, não

cansa de reunir munição. De uma hora
para outra, estão chegando às livrarias
seis obras que, de formas diferentes,
propõem reflexões sobre o estado da
mídia no Brasil e no mundo.

Ainda que resulte caótica no conjun-
to, a leitura do todo revela-se altamente
instrutiva. O diagnóstico sobre as terrí-
veis conseqüências do oligopólio da mí-
dia global - hoje nas mãos de duas de-
zenas de conglomerados — surge límpi-
do. Mas isso não chega a ser novidade.

É notável que os autores se esforcem, tan-
to na academia quanto fora dela, na re-
flexão sobre formas de enfrentar esse
modelo. Não há uma resposta pronta,
mas a sugestão de alguns caminhos. Em
Por Que Estudar a Mídia?, o professor de
Comunicações Roger Silverstone (leia
entrevista às págs. 58 e 59) defende que
a sociedade se alfabetize em mídia, cons-
tituindo um Quinto Poder com forças
para enfrentar a avalanche que recebe do
chamado Quarto Poder. Algumas outras
propostas são apresentadas a seguir.

Padrões de Manipulação na Grande
Imprensa, de Perseu Abramo (1929-
1996), escrito em 1988 e nunca antes
publicado, chega agora às livrarias por-
que seus editores julgam que não per-
deu a atualidade. Muito ao contrário,
diz Hamilton Octavio Souza, chefe do
departamento de Jornalismo da PUC-
SP. "Uma das principais características
do jornalismo no Brasil, hoje, pratica-
do pela maioria da grande imprensa, é
a manipulação da informação. O prin-
cipal efeito dessa manipulação é que
os órgãos de imprensa não refletem a
realidade", escreve Abramo, de pronto.

Jornalista com atuação nos princi-
pais veículos do País, paralelamente a
uma intensa atividade política (foi fun-
dador do PT e dirigente do partido por
16 anos), Abramo vê quatro padrões de
manipulação gerais para a imprensa.
1. Ocultação de determinados fatos. 2.
Fragmentação da realidade, causando
a descontextualização. 3. Inversão da
relevância de aspectos da notícias ou a
inversão da versão pelo fato ou, ainda,
da opinião pela informação. 4. Indu-
ção do leitor a ver o mundo não como
ele é, mas como querem que ele o veja.

O jornalista afirma que a manipula-
ção é responsabilidade, principalmen-

te, dos proprietários dos meios de co-
municação - que agiriam não tanto
motivados pela ambição do lucro, mas
pela lógica do poder político.

Na opinião de Abramo, os órgãos de co-
municação se transformaram em ór-
gãos político-partidiários. "E é por isso
que eles precisam recriar a realidade de
onde exercer esse poder, e para recriar a
realidade precisam manipular as infor-
mações." Conclui o seu raciocínio obser-
vando que os órgãos de comunicação,
no Brasil, "parecem-se efetivamente
muito com partidos políticos". Em ou-
tras palavras, "deixam de ser instituições
da sociedade civil para se tornar insti-
tuições da sociedade política".

Abramo vislumbrava, em 1988, que
"as classes politicamente dominadas
tenderão, cada vez mais, a desmistifi-
car o jornalismo e a imprensa". Acredi-
tava que uma nova correlação de for-
ças levaria a uma nova regulamenta-
ção sobre a atividade, "como forma de
garantir o controle público sobre as
empresas jornalísticas". E, uma vez que
deixaram de ser instituições da socie-
dade civil para se transformar em en-
tes políticos, ele preconizava a trans-
formação dos meios de comunicação



em "institutos de direito público". Co-
mo? "Sob a forma e mecanismos que
evidentemente ainda estão por ser en-
gendrados e desenvolvidos."

É uma proposta altamente polêmica,
mas que não deixa de ser discutida mais
de uma vez ao longo do estimulante Por
uma Outra Comunicação, organizado por
Dênis de Moraes, professor de Comu-
nicação na Universidade Federal
Fluminense. O livro reúne 18 en-
saios de especialistas brasileiros e
trangeiros, todos desdobrando-se em es-
tender as implicações da globalização no
planeta mídia e tentando achar as saídas.

"O horizonte para um outro mundo
possível não poderá abrir mão de polí-
ticas públicas democráticas para os
serviços e espaços de comunicação,
dentro de uma visão necessariamente
supranacional, coordenada e conver-
gente", adverte Dênis de Moraes já na
abertura, para depois propor a criação
de "uma coligação cívica global" capaz
de enfrentar esse desafio.

Num ensaio introdutório, Muniz So-
dré descreve o "formato midiático"
da globalização - ou como as eli-
tes (jornalistas, especialistas em
marketing, financistas, etc.) ajuda-
ram a dar forma a um discurso
que foi capaz de legitimar todas as
distorções do modelo neoliberal.

O mexicano Jesus Martín-Barbero
enxerga uma especificidade latino-
americana na maneira de lidar
com a globalização. O ensaísta vê
como ingênuo o
elogio pós-mo-
derno do desa-
parecimento daí,
fronteiras, mas re-
jeita a visão funda-
mentalista segundo a
qual o fim das diferença
acarretaria a morte das socieda-
des locais. "Comunicação plural
significa, na América Latina, o
desafio de assumir a heteroge-
neidade como um valor articulável à
construção de um novo tecido coletivo,
de novas formas de solidariedade."

Como construir esse mundo novo? Há
mais perplexidade do que clareza a res-
peito. David Harvey, autor de Condição

w w w . c a r t a c a p i t a l . c o m . b r

Pós-Modema, nota, por exemplo, que
a experiência do Fórum Social Mundial,
em Porto Alegre, indica uma alternativa,
ainda que insuficiente. "Claro que não é
acidental o fato de ter sido Porto Alegre,
em vez de Barcelona, Berlim, São Fran-
cisco ou Milão, que se abriu para tais ini-
ciativas oposicionistas." Porém, "socialis-

mo de uma só cidade não é um concei-
to viável". Ainda assim, "fica bem

claro que nenhu-
ma alternati-

va à for-

rânea de globalização virá do alto. Ela
terá de vir de dentro de múltiplos espa-
ços locais, congregando-se num movi-
mento mais amplo".

O filósofo francês Edgar Morin fala em
"manter a esperança na desesperança".

Seu colega Pierre Levy vê um cami-
nho de inclusão, transparência e univer-
salidade na internet. "O ciberespaço não
somente permite que qualquer um se ex-
prima, como autoriza um grau de acesso
à informação superior a tudo aquilo que
se podia experimentar antes." O ensaísta
acha que ainda estamos engatinhando na
"ciberdemocracia" mas vislumbra um fu-
turo no qual "se possa exprimir a opinião
de uma sociedade civil mundial, com sua
agenda original, diferentemente daquela
das opiniões públicas nacionais".

Uma leitura complementar a Por
uma outra Comunicação É Mídia Radi-
cal, de John D.H. Downing.

O catatau de 544 páginas faz um in-
ventário de inúmeras experiências de
"rebeldia nas comunicações e movi-
mentos sociais". O termo "mídia radi-
cal" é usado por Downing de forma bem
flexível, dando conta de qualquer forma
de comunicação que "expressa uma vi-

são alternativa às políticas, priorida-
des e perspectivas hegemônicas."

Como observa Arlindo Machado na
apresentação à edição brasileira, "Dow-

ning substitui os conceitos antigos de
público, espectador e leitor pela

idéia muito mais estimulante de
audiência ativa", mostrando

que as experiências de mídia
radical são necessariamente
a expressão de agentes que
trocaram o papel passivo de

consumidores de informação
pelo de produtores.

Sem pretensão acadêmica, escrito
em linguagem acessível, Mídia Radical

funciona como uma espécie de manual
para interessados em colocar em prática
ou aprimorar suas idéias de comunica-

ção comunitária, rádios-piratas,
fanzines, blogs e grafites. Al-
guns casos são analisados mais
detidamente, como os samidz-
dat que circularam em vários
países no antigo bloco soviético
desde os anos 6o, ou o do jornal

italiano // Manifesto, fundado por dissi-
dentes do PCI em 1971, na forma de coo-
perativa (o editor-chefe e a telefonista ga-
nhavam o mesmo salário) e que hoje, de-
pois de inúmeras crises, permanece co-
mo uma alternativa de leitura na Itália.

ma con-
tempo-
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Fonte: Carta Capital, ano 9, n. 227, p. 56-57, 12 fev. 2003.




