


D
esde que a comunicação social se tornou
mais fácil, especialmente do ponto de vista
das tecnologias — em evolução constante
e acelerada com os meios digitais —, a cul-

tura, para além das artes e da literatura, adquire
caráter cada vez mais diverso e com possibilidades
democráticas. Instigadas pela aproximação possível
com os meios de comunicação, as identidades cul-
turais (materiais e imateriais), disseminadas pelo
mundo se localizam, manifestam, miscigenam e se
transformam com maior ou menor intensidade.

Na definição da Unesco, a cultura deve ser vis-
ta como, um conjunto de elementos espirituais, ma-
teriais, intelectuais e emocionais de uma sociedade
ou grupo. No Brasil, país de raízes mestiças, a di-
versidade cultural caracteriza a própria identidade
— uma unidade construída de diferenças, digerida
de costumes que também são globais. Assimiladas
pela convivência, essas identidades e a cultura que
delas emana confirmam o que o escritor Oswald de
Andrade formulou em sua apologia à "devoração" da
diferença, o Manifesto Antropófago (1928), adian-
tando em oito décadas o que vrvenciamos hoje. "Só
me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do
antropófago", provocava Oswald.

Se, de um ângulo otimista, a globalização vem
integrando economias e países, e a cultura sem fron-

teiras promovendo "contágios", também a domina-
ção é uma característica que constitui esta era. Não
tanto pelo colonialismo a destruir costumes. É no
campo das políticas que as trocas esbarram. E as
políticas, de maneira geral, vêm sendo formuladas
para manter as comunicações — um grande negócio
— nas mãos de poucos. É o caso do Brasil, que, an-
tagonicamente ao regime democrático, permite aos
seus meios de comunicação eletrônicos de massa
serem forjados em oligopólios.

Para garantir a manifestação da cultura "antro-
pofágica" [com assimilação da diversidade) e não a
"canibalesca" (destruição da diversidade) é necessá-
rio uma Nação forte. O Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação (FNDC) sustenta, nas
bases de seu programa, a criação de uma política de
desenvolvimento para a cultura, visando alcançar a
autonomia e exercer sua soberania. "É urgente de-
flagrar um processo civilizatório com o concurso dos
meios de comunicação de massa para que o País,
democraticamente, possa arbitrar seu destino", pro-
jeta o Fórum.

O Estado brasileiro necessita, então, recompor a
democracia no campo das comunicações, recons-
truindo seu papel estratégico na formulação de
políticas públicas para o setor, proporcionando a
todos os cidadãos que sejam iguais na diferença.
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O processo de globalização, a partir
da segunda metade do século XX, ace-
lerou no mundo todo os movimentos de
trocas, o multiculturalismo (coexistência
de grupos culturais),'a interculturalidade
(convivência integrada de grupos cultu-
rais), comprovando a tendência à devo-
ração de identidades apontada pelo an-
tropofagismo de Oswald. Os meios de
comunicação vêm atuando como moto-
res desses intercâmbios. Se, nos aspec-
tos político e econômico, a globalização
(por meio do neolíberalismo) aumentou
abismos - os ricos ficaram mais ricos e
os pobres mais pobres -, no âmbito da
difusão da informação e da cultura isso
também se refletiu.

Alguns estudiosos acreditam que,
nessa área, talvez a intervenção global
tenha sido um pouco mais democrática.
A professora e pesquisadora em Comu-
nicação na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul Nilda Jacks diz que os
meios de comunicação, na globalização,
atuam no fortalecimento das culturas
locais, embora isso pareça um contra-
senso. "A gente traz cultura para perto,
abre, muda um pouco a tendência loca-
lizada, mas a propensão é que nossos
costumes se fixem ainda mais. É um pa-
radoxo. Vivemos ao mesmo tempo um
processo de desterritorialização e reter-
ritorialização da cultura", afirma.

Se antes a cidade não era um cená-
rio em que a gente se sentia cidadão,
com a globalização ela passa a lutar por
sua identidade, reflete Nilda. "Porque
é onde o processo de globalização se
enraíza, não tem outro lugar. É onde
tu vives. Então, uma decorrência desse
processo é a preocupação com o urba-
no", explica a pesquisadora, justifican-
do que há um movimento internacional
dentro da própria área da comunicação
que pensa a cidade como

o referente mais importante para a cul-
tura de um povo.

Essa facilidade de intercâmbio entre
territórios e saberes, porém, encontra
um obstáculo que também faz parte do
mundo globalizado: a centralização do
poder. No Brasil, por exemplo, a con-

centração dos meios de comunicação
é um fenômeno avesso aos atributos
democráticos da globalização, movi-
mentando-se no sentido contrário ao
deles. O estudo intitulado Os Donos da
Mídia, feito em 2002 - hoje em fase de
atualização -, pelo Instituto de Estudos
e Pesquisas em Comunicação (Epcom),
mostrou que, no Brasil, seis empresas
controlam direta ou indiretamente as
redes privadas nacionais de TV aberta e
140 grupos regionais afiliados, reservan-
do para si o controle absoluto do veículo
de comunicação de massa mais expres-
sivo, do País.

O Epcom apurou, em 2006, a rela-
ção existente entre o poder econômico
e o grau de concentração e de pluralida-
de dos meios de comunicação - que leva
a distribuição e o acesso a esses meios a
ser extremamente desigual na socieda-
de. Quanto mais pobre é a região, maior
é o nível de concentração da mídia, ou
seja, menor é o número de agentes que
detêm veículos como rádio e TV Nesse
caso, as regiões Sul e Sudeste brasileiras
abrigam, segundo a pesquisa, o maior
número de emissoras e retransmisso-
ras de TV {cerca de 4 mil, de um total
de 10.514), 1,6 mil rádios comerciais e
educativas (de 4.392 no total), 900 emis-
soras comunitárias (de 2.513) e mais da
metade das operadoras de TVs a cabo

(55% das 298 totais).

Em um país como o Brasil, de di-
mensões continentais, na medida em
que os meios de comunicação eletrôni-
cos permanecem configurados em oli-
gopólios - mesmo com a integração que
a TV possibilitou a partir de sua disse-
minação, na década de 1970 -, eles não
colaboram no sentido democrático de
difusão da cultura em toda a sua diver-
sidade e tampouco favorecem a inclusão
social a partir disso. Se, de um lado, os
mecanismos tecnológicos tendem a ser
democratizantes, eles o deixam de ser
quando rompem as fronteiras e inibem
produções regionais, ou não as compar-

tilham, ou, ainda, o fazem, mas como um
pastiche. "A comunicação, principalmen-
te por meio da televisão, é muito desi-
gual no Brasil", afirma o sociólogo Paul
Singer, secretário nacional da Economia

Solidária. Isso se explica, segundo ele,
por razões principalmente econômicas.
"As produções são muito caras. Há dé-
cadas, a Globo tem uma preponderância
muito grande", destaca.

Conforme a pesquisa do Epcom, de
2002, a Rede Globo:
• Aglutina o maior número de veículos

em todas as modalidades - TV, rádio
e jornal. Tem quase o dobro do que o
SBT, que ocupa o 2° lugar.

• Seu Grupo Cabeca-de-Rede é o úni-
co, entre as demais redes, que tem
todos os tipos de mídia.

• Têm o maior número de grupos diversi-
ficados - TV rádio e jornal - 4O,6% de
todos os existentes vinculados às redes.

. • A maioria dos principais grupos regio-
nais de mídia são os Afiliados da Rede
Globo.

• Está presente em todos os Estados.
• O Grupo Cabeca-de-Rede tem 86%

dos seus veículos concentrados na re-
gião Sudeste.

• No seu conjunto, apresenta uma dis-
seminação equilibrada pelas diversas
regiões, sem concentração excessiva
nos pequenos mercados.

Singer destaca que, no Brasil, a TV
Globo é o mais perfeito exemplo dessa
concentração do capital na área. "Ela
não inibe a diversidade cultural; porém,
impede totalmente a diversidade polí-
tica. E por isso é preciso democratizar.
Para ter um panorama de comunicação
em que as diferentes idéias, correntes e
ideologias tenham seu espaço", defen-
de. De acordo com o sociólogo, a maior
emissora do País não tem preconceitos.
Tanto as telenovelas quanto os outros
programas são bastante abertos. "O que
interessa é o retorno financeiro", afirma.
É, portanto, do ponto de vista político,
reforça Singer, que urge a democratiza-
ção, "para que a consciência do eleitor
brasileiro realmente avance através do
usufruto das comunicações públicas".
Em quase todos os países, afirma, a co-
municação é um negócio em que a con-
centração de capital é bastante forte.

De qualquer forma, o secretário na-
cional da Economia Solidária projeta que
tudo isso está em processo de mudança,



com a internet praticamente competin-
do com a televisão. "É lamentável, po-
rém, que o computador ainda não seja
acessível a todos", aponta. Também a
pesquisadora Nilda jacks reflete sobre a
promessa de democratização pela rede
www: Se a própria internet encerra uma
lógica democrática, por que ela não fun-
ciona efetivamente? É porque nem todo
mundo tem acesso. "Tem que haver
entidades, agentes que pensem radica-
lizar essa lógica. Se fisicamente não há
ingresso, a internet fica limitada - muito
embora haja estudiosos da cibercultura
afirmando que, independentemente do
acesso à tecnologia, essa lógica já está se
irradiando", destaca Nilda.

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia Estatística (IBGE), em parceria com
o Ministério da Cultura, divulgou, em
setembro do ano passado, a Pesquisa
de Informações Básicas Municipais, re-
alizada em 2006, dando conta de que
o surgimento dos provedores de inter-
net, sua forte ampliação e a crescente
demanda colocam o Brasil como um
dos mais importantes países usuários
das novas tecnologias de informação
nos últimos 20 anos. Os dados apura-
dos mostram que, em 1999, havia pelo
menos um provedor de internet em
16,4% dos municípios brasileiros. Esse
percentual aumentou 178% até 2006,
quando atingiu 45,6% dos municípios.
"O indicador é consoante com diversos
outros divulgados sobre a expansão da
rede no plano internacional e nacional e

sobre o acesso individual, que apresen-
ta uma progressão exponencial a partir
da década de 1990", revela a pesquisa.

O estudo, intitulado Perfil dos Mu-
nicípios Brasileiros, mapeou o Brasil por
regiões e municípios, no quesito Cultura
e Meios de Comunicação. Observou que
o crescimento da rede é mais expressivo
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e
nos municípios com mais de 500 mil habi-
tantes, dado que ratifica as desigualdades
existentes no País. Portanto,
a internet continua res-
trita a uma faixa da
população com
mais poder

aquisitivo.
O meio

de comuni-

destaca, de acordo com a pesqui-
sa, ainda é a TV aberta - o
principal veículo con-
dutor de conteú-
dos culturais, em
um país ainda
marcado pe-
los reduzidos
níveis de
escolarida-
de. Porém,
ao contrário
da internet,
não apresen-
tou amplitude.
Encontrada em
pelo menos 95,2%
dos municípios brasi-
leiros que têm a recepção de
pelo menos um canal, mostrou pequena
retração em relação a 1999 (-3,2%). O
estudo prevê que as recentes mudanças
tecnológicas associadas aos conteúdos
audiovisuais (TV digital, TV pública) pro-
vavelmente terão impacto em outros
indicadores apurados, como o aumento
no percentual de municípios que têm
emissoras geradoras de imagens de TV
(9,6%) e TVs comunitárias (2,3%).

A concentração dos meios e a ca-
rência de conteúdos regionais aparecem
evidenciadas nos percentuais expostos
pela pesquisa (realizada a partir de um
conjunto de dados obtidos junto às pre-
feituras), que reuniu informações sobre
a diversidade cultural e territorial dos
5.564 municípios existentes no País.

Identidade e
novas culturas

As culturas já não são 100% genuí-
nas - por meio da comunicação, ganham
o mundo constantemente* produto de
um multiculturalismo provocado pelas
trocas, pela diversidade. 'Antropofagi-
camente". As inovações tecnológicas,
além de promoverem a criatividade,
também reproduzem estruturas co-

nhecidas, afirma o antropólogo
Nestor Garcia Canclini, no

livro Culturas Híbridas,
Poderes Oblíquos. "A

remodelação tec-

nológica das prá-
ticas sociais nem
sempre contra-
diz as culturas
tradicionais e

as artes modernas", garante o au-
tor, usando como exem-

plo os videogames que
trivializam batalhas

históricas, compu-
tadores e outros
usos do vídeo

que facilitam
e aproximam
dados, possi-
bilitando, entre
outras coisas,
simular novos

usos e informa-
ção. "Essa apro-

priação múltipla de
patrimônios culturais

abre possibilidades origi-
nais de experimentação e comu-

nicação com usos democratizadores",
assegura o antropólogo. Canclini explica
que as interações feitas pelas novas,tec-
nologias com a cultura anterior as tor-
nam parte de um processo muito maior
do que aquele que elas desencadearam.
E, ainda que muitas obras permaneçam
dentro de seus circuitos minoritários ou
populares para que foram feitas, "a ten-
dência predominante é que todos os se-
tores misturem em seus gostos objetos
de procedência separada". Com isso.
destaca, não está afirmando a dissolução
das diferenças entre as classes.

Nesse sentido, Zygmunt Bauman,
sociólogo polonês, comenta em sua
obra Identidade, que a identificação é
também um fator poderoso na estrati-
ficação, "uma de suas dimensões mais
divisivas e fortemente diferenciado-
ras". Bauman divide a hierarquia global
em dois pólos, num dos quais estão os
emergentes, que "constituem e de-
sarticulam as suas identidades mais ou
menos à própria vontade", a partir de
um leque de ofertas extraordinariamen-
te amplo, de abrangência planetária; e,
no outro pólo, abarrotam-se aqueles
que tiveram negado o acesso à escolha
da identidade, que não têm direito de
manifestar as suas preferências e que no
final se vêem oprimidos por identidades
aplicadas e impostas por outros. "Que
humilham, estereotipam, desumanizam,
estigmatizam."

Não são os avanços tecnológicos,
em princípio, que põem em risco as cul-
turas. Singer garante que elas se aprovei-
tam desses mecanismos. "Todas partici-
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pam desse novo mundo. Porém, existem
culturas em vias de desaparecimento por
assimilação, outras que estão nascendo e
muitas ainda se unindo e dando origem
a novos costumes, que são sincréticos."
Segundo o sociólogo, a diversidade cul-
tural é o reconhecimento ao direito de
existência de todas as culturas, "uma as-
piração humana já de muito tempo, que
enfrentou e ainda enfrenta enorme an-
tagonismo e intolerância, sobretudo em
relação às chamadas minorias", reflete.
Para Paul Singer, o País vive agora um
momento de criatividade máxima em
todos os campos, inclusive na religião.
"Todos os dias nasce uma religião nova,
sobretudo aqui em Brasília, onde estou,
que parece um centro dos sincretismos.
Isso é o testemunho de que há liberdade
cultural", argumenta, entusiasmado com
a diversificação da cultura brasileira. "A
Economia Solidária (política criada em
resposta à crise do trabalho, em que
empreendimentos são marcados pela
autogestão, pela administração partici-
pativa e democrática), que no momento
é minha principal responsabilidade, con-
tribui positivamente para isso, porque dá
exatamente o suporte econômico para
a cultura, que precisa ser financiada, em
última análise, como uma atividade hu-
mana", reflete.

Como no manifesto de Oswald de
Andrade: "Só a Antropofagia nos une.
Socialmente. Economicamente. Filosofí-
camente". Essa "antropofagia", pode-se
dizer, vem moldando a identidade brasi-
leira, que é constituída na sua própria di-
versidade, "uma das maiores que existe
no mundo, em função não só da nossa
formação étnica, mas também da nossa
disposição geográfica, da nossa territo-
rialidade, que é muito grande", explica
Sérgio Mamberti, secretário Nacional
de Identidade e Diversidade Cultural.
Somente na parte étnica, por exemplo,
o Brasil tem a cultura indígena, a cultura
afro-descendente e a cultura européia,
lembra o secretário.

Mamberti destaca que, na sociedade
brasileira (que, segundo ele, não pode se
dizer justa, porque existe o preconceito),
apenas agora a cultura negra e a cultura
indígena começam a ter algum espaço
respeitado. De qualquer forma, ressalta,
"existe um hibridismo e troca nessas cul-
turas em que o Brasil é exemplar, que,
apesar de tudo isso, têm existido. Isso

nos coloca, de uma certa maneira, numa
posição privilegiada, no sentido da cons-
trução e da promoção da diversidade".

Convenção da diversidade
O fomento e a promoção da diversi-

dade têm sido pivôs de debates e formu-
lações empreendidas entre diversos pa-
íses do mundo, divididos em interesses

* A
políticos, econômicos e sociais, no âmbi-
to da Unesco - Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura. A Convenção da Unesco sobre
a Proteção e Promoção da Diversi-
dade das Expressões Culturais, que
estabelece um novo paradigma
no mercado internacional
dos produtos culturais,
tem o Brasil como um
dos seus articula-
dores, atuando de
forma destacada
nas discussões in-
ternacionais sobre
cultura, produção e
circulação de bens
culturais.

O acordo da
Unesco reforça
o conceito da di-
versidade cultural
como Patrimônio
da Humanidade.
Reafirma a rela-
ção entre cultura,
desenvolvimento e
diálogo e cria "uma
plataforma de coope-
ração cultural interna-
cional, por meio dó direi-
to soberano que cada país
tem para elaborar políticas cul-
turais para proteger e promover a
diversidade de expressões culturais".
O documento, aprovado em outubro de
2005, em Paris - durante a 333 Confe-
rência Geral da Unesco -, busca garantir
a igualdade de condições para as mani-
festações culturais e também a proteção
contra as conseqüências da padroniza-
ção da cultura.

"Estamos numa posição de lide-
rança no ambiente da Convenção",
destaca Mamberti, argumentando que
a intervenção do ministro da Cultura,
Gilberto Gil, a partir de 2003, foi o fiel
da balança na aprovação do documento,
que enfrentava forte impasse. "Os EUA

diziam que a proteção e a promoção da
diversidade cultural iriam fortalecer um
"fundamentalismo cultural", que as tro-
cas não se estabeleceriam. E que eles,
como defensores da democracia, não

poderiam concordar. Mas na verdade é o
contrário. Eles queriam é o espaço livre
para desenvolver, de uma forma extre-
mamente agressiva, a liderança de mer-
cado", reflete Mamberti. "O Gil então
entrou com uma posição muito forte, e

em torno do Brasil se uniram mais
de 100 países."

A França e o Canadá des-
pontavam com a posição

de que cul-

tura não e
mercadoria e não pode ser regida pelas
normas do Acordo Geral sobre Comér-
cio de Serviços (Gats) da Organização
Mundial do Comércio (OMC). "Os dois
países chamaram para a importância
de se discutir isso, por causa da agres-
sividade da filosofia neoliberal. Então, a
diversidade passou a ter lugar central",
diz Mamberti. Os Estados Unidos, por
outro lado, mantinham-se na defesa de
que cultura é uma mercadoria como ou-
tra qualquer e, portanto, está sujeita às
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normas do Gats. Não interessa aos EUA,
por exemplo, que têm na indústria cine-
matográfica uma das suas principais fon-
tes de divisas, excluir o cinema da lista de
produtos tratados no âmbito da OMC.
E era isso que a Convenção estava fa-
zendo: retirando uma lista de atividades,
bens e serviços culturais do escopo de
determinações exclusivas da OMC.

No cenário audiovisual brasileiro,
90% das telas são ocupadas pelo cinema
americano, segundo ó secretário nacio-
nal da Diversidade. "Estamos há uns cin-
co anos tentando recuperar um espaço
que tínhamos na década de 1980. Quan-
do Fernando Collor de Mello (ex-presi-

dente da

República) en-
trou, em Í990, disse claramente: 'Quem
não sabe fazer, compra'. Ou seja, trans-
formou os bens e os serviços culturais em
mera mercadoria", diz Mamberti.

A Convenção também consagra que
os bens e os serviços culturais têm um
valor econômico, a chamada "econo-
mia da cultura", mas possuem ainda um
valor simbólico agregado que é tão ou
mais importante. "É por isso que, hoje,
complementar e fortalecer a Conven-
ção é uma questão absolutamente fun-

damental, principalmente para os países
emergentes", avalia. Mamberti argu-
menta que, diante da era digital, em que
a comunicação audiovisual traça passos
importantes, não só do ponto de vista
da diversidade, mas também da econo-
mia, o audiovisual é uma fonte de renda
muito grande, ligado também à questão
da propriedade intelectual. "Todos esses
temas são abordados na Convenção da
Diversidade. Apesar de termos conse-
guido uma vitória estrondosa (156 paí-
ses assinaram o documento durante a
33a Conferência), precisamos lutar para
que eles agora ratifiquem a Convenção",
destaca. Até o mês de dezembro, 75
nações tinham ratificado o documento
da Unesco. No Brasil, o presidente Lula
promulgou a Convenção sobre a Prote-

ção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais, por meio

do Decreto n° 6. l 77, no dia
Io de agosto de 2007.

Políticas
públicas
A Secretaria Na-

cional da Identidade
e Diversidade Cul-
tural é uma criação
brasileira, um dos
investimentos, no
âmbito do Ministério
da Cultura, no senti-
do de abrir espaço

efetivo de elaboração
de políticas públicas

para a cultura no Brasil.
"Temos a questão da di-

versidade e da relação entre
educação, cultura e comunica-

ção como elementos estratégi-
cos para a construção de uma socie-

dade democrática e de um conceito de
desenvolvimento que leve em conta os
valores humanísticos", esclarece Sérgio
Mamberti. Uma das premissas da Con-
venção é fazer a sociedade civil tornar-se
presente nessas políticas.

O caminho é árduo. A mercantiliza-
ção da cultura e sua interconexão cada vez
mais imbricada com a economia resultam
em mudanças de equilíbrio na balança de
poder decorrente dessa relação, afirma o,
pesquisador Antônio Albino Canelas Ru-
bim, da Universidade Federal da Bahia,
em seu artigo Atores Sociais, Redes e Políti-
cas Culturais. "Desse modo, os conglome-

rados economico-financeiros têm atuado
como importantes agentes formuladores
de políticas culturais", aponta.

Se as políticas de cultura no Brasil
vão se constituindo nos projetos de um
ministério com a participação da socie-
dade (conforme garante Mamberti), elas
precisam dialogar com as políticas de
comunicação e outras em geral. "Para
garantir diversidade, só fortalecendo
nossa identidade e a idéia de Nação",
defende o jornalista Celso Schrõder,
coordenador-geral do Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação
(FNDC). O potencial democratizante
que há na convergência dos meios de
comunicação só se realiza plenamente,
diz o jornalista, com políticas públicas
para o setor. Assim, ressalta, a comuni-
cação no País precisa se desvencilhar do
domínio dos "donos da mídia" e fazer
uma recomposição do papel do Estado,
da sociedade e do setor privado. "São
necessidades estratégicas", defende
Schrõder, perseguindo a idéia de que as
produções regionais irão compor tam-
bém a identidade nacional. "E que tam-
bém tenhamos a possibilidade de nos
apresentar, ter a chance de produzir e
manifestar nossa compreensão de mun-
do culturalmente - e fazer isso ao má-
ximo. Isso é democratização. De outra
forma, não tenho a capacidade de com-
preender a diversidade", reflete o coor-
dehador-geral do FNDC, afirmando que
a cultura brasileira é feita de comunicação
de massa. A psicóloga Vera Canabrava,
do Conselho Federal de Psicologia, co-
ordenadora do FNDC, afirma que ser
sujeito é conviver com o diferente. Por
isso a importância das políticas públicas
de comunicação e cultura na formação
do "sujeito democrático - aquele que
partilha as diferenças como algo que faz
parte da subjetividade", explica.

Para discutir o desenvolvimento da
cultura a partir de meios de comunica-
ção plurais é que se constrói, hoje, uma
Conferência Nacional de Comunicação.
"Querer democratizar a1 cultura sem
pensar a democratização da comunica-

ção é uma inutilidade", afirma Schrõder.
E conclui citando Daniel Herz (jornalista
falecido em 2006, um dos idealizadores
do FNDC), que dizia: "Quando nós es-
tamos democratizando a comunicação,
em última análise, 'o que estamos que-
rendo democratizar é a cultura".

Text Box
Fonte: Midiacomdemocracia, n. 7, p. 16-21, fev. 2008.




