
cadentes na história da democracia
argentina. Assim foi classificada a in-
vestigação fiscal ao jornal Clarín em
meados de setembro. Realizada às vés-
peras da aprovação de uma nova lei de
radiodifusão na Câmara dos Deputados
e conduzida por 200 agentes, a ação foi
atribuída à Secretaria de Inteligência
do Estado, agência governamental de
informações. A cena poderia ser apenas
mais um episódio da queda de braço
entre o maior conglomerado de mídia
argentino e a presidente Cristina Kirch-
ner, se não representasse um novo ca-
pítulo em uma novela maior: a relação
entre governos e imprensa em toda a

América Latina. Depois de uma fase de
grande liberdade após os movimentos
de redemocratização nos anos 80, os
órgãos de imprensa latino-americanos
vêm tendo de lidar com governos que
cada vez mais buscam o confronto.

A dinâmica tem sido semelhante
em todo o continente. Decisões polêmi-
cas ou desvios autoritários provocam
reações da mídia, que se transforma em
alvo preferencial das retaliações dos
governos. Pode ser a desvairada revolu-
ção bolivariana do venezuelano Hugo
Chávez e suas franquias no Equador,
Bolívia e Nicarágua. Pode ser a batalha
entre Cristina Kirchner e os produtores
rurais argentinos. Pode ser o escândalo

do mensalão no Brasil. As críticas da
imprensa são justificativa para os go
vernos hostilizarem os grandes meios.
Vale tudo: leis de restrição à liberdade
de imprensa, fechamentos arbitrários
de empresas privadas de comunicação
e uma atitude hostil à mídia que pode
provocar efeitos danosos na transpa-
rência da sociedade no longo prazo.

"Sempre temos de desconfiar quan-
do o governo está feliz com a mídia,
pois esta tem um caráter fiscalizador
essencial para que a democracia fun-
cione bem", diz Rosental Alves, presi-
dente do Knight Center for Journalism
in the Américas, no Texas. "O problema
é quando essa tensão vai além do que



seria normal." Marta Lagos, diretora do
centro de pesquisa Latinobarómetro,
no Chile, diz que essa tensão faz emer-
gir um problema que até agora era pou-
co perceptível. Ao tratar a mídia como
uma força política, os governos acabam
minando a já comprometida represen-
tatividade dos políticos. E o resultado é
um enfraquecimento da democracia.
"Se a mídia é transformada em um par-
tido, os partidos tradicionais deixam
de representar o cidadão", diz Lagos.
"Com isso, a oposição se desarticula e
os meios de comunicação, que não são
neutros, tornam-se vítimas de um abu-
so de poder que é histórico," diz Marta.

INTERESSES CORPORATIVOS
Para o jornalista Alberto Dines, criador
do site Observatório da Imprensa, em
certos países o governo entrou em um
confronto aberto com a imprensa. "Isso
sedimentou a posição de que a mídia
é um partido, mas ela não pode tomar

essa posição; a mídia tem interesses
corporativos." O problema é que, ao de-
fender esses interesses, muitas vezes os
grupos de mídia abrem mão da isenção,
visando outras metas que não a venda
de informações. Um bom exemplo foi
a brutal oposição do próprio grupo Cla-
rín à entrada das empresas de telefonia
fixa no negócio de TV a cabo (do qual
o grupo faz parte) e transmissão de da-
dos, como estabelecia o projeto original
da lei de radiodifusão proposto pelo go-
verno de Cristina Kirchner.

Marta Lagos diz que essas nuances
são percebidas pela população. "Em
2006 houve 11 eleições na região, e
65% dos entrevistados responderam
achar que os meios de comunicação
tinham um candidato escolhido, com
nome e sobrenome. Nesse momento
os meios não são vítimas indefesas, e
os eleitores percebem isso", diz. "Ainda
que continuem defendendo a liberdade
de expressão."

CONTRAPESO
A estratégia golpista mencionada por
Dines encontra fartos exemplos. Um de-
les é a atitude do presidente do Equador,
Rafael Corrêa, que em agosto incluiu a
mídia em seu discurso de posse, clas-
sificando-a como "o maior adversário
que tivemos nos 31 meses de governo",
em referência a seu primeiro mandato.
Esse antagonismo é sentido na pele por
jornalistas como Juan Carlos Calderón,
do jornal Expreso. Com 25 anos de car-
reira, Calderón recebeu 10 mil e-mails
ofensivos depois de publicar uma re-
portagem sobre contratos irregulares
entre o irmão do presidente e empresas
estatais. "Isso não é nada se comparado
ao ataque que sofri a 50 metros de mi-
nha casa, logo depois de denunciar cor-
rupção no sistema público de saúde",
conta. Segundo César Ricaurte, diretor
da Fundación Andina para la Observa-
ción y Estúdio de Médios (Fundame-
dios), "hoje a mídia é o único contrape-
so ao projeto revolucionário do governo
equatoriano, que estuda propor uma
lei de comunicação, e a hostilidade con-
taminou a sociedade civil".

Na Venezuela, precursora dessa
censura aos meios privados, a situação
é ainda pior. "As notícias falam do fra-
casso de Chávez, então aqui a ordem é:
se não digo, isso não existe", diz Cristi-
na Jaimes Branger, colunista em jornais
venezuelanos e apresentadora de um
programa diário na rádio Union, em
Maracay. Para ela, o fechamento de 34
rádios, bem como a ameaça de cancelar
as concessões de outras 200 alegando
irregularidades, é um absurdo. "Não é
possível presumir culpa e deixar tan-
ta gente desempregada. Democratizar
não é fechar, mas abrir muitos meios
mais, e a rádio digital permite isso", diz.
E a redução da pluralidade da mídia, se-
gundo o cientista político venezuelano
Aníbal Romero, já está mostrando que
é insustentável. "Todos os meios de co-
municação que o governo confiscou e
passou a conselhos comunais liderados
por grupos chavistas são um fracasso
de audiência, pois são insuportáveis de
assistir", diz.



SEM CONSENSO
Marta Lagos, do Latinobarómetro, diz
que esse cenário é o resultado de uma
fragmentação excessiva da sociedade,
que a impede de enfrentar o autorita-
rismo de certos governos. "Prova disso
foram as eleições de 2008 na Venezue-
la, onde 80 movimentos se apresenta-
ram", diz. Isso indica outro risco: a falta
de consenso. "No Brasil, tampouco me
sinto confortável. Está tudo muito divi-
dido, inclusive o PT", afirma Dines.

Apesar de a mídia não ter sido ata-
cada por nenhum arroubo legislativo, o
tom com que o presidente Lula vem tra-
tando os meios, aproveitando sua alta
popularidade, é alarmante. "O Lula co-
meçou em lua de mel com a mídia. Mas,
a partir das denúncias do mensalão em
2005, vemos acusações tão furiosas e
tão freqüentes que eu temo que isso

degenere em um processo de arbítrio."
Para ele, é função do governo contestar
a mídia, caso necessário. "Mas se parte
para a acusação, isso é uma ameaça." Es-
se script se repetiu com o presidente do
Senado, José Sarney, que acusou a im-
prensa de ser "inimiga das instituições
representativas".

Mas a principal ameaça à mídia
brasileira atualmente é a atuação do
poder judiciário no que Dines batiza de
"censura togada", e que não é nova. O
jornal O Estado de S. Paulo completaria
em setembro dois meses de censura,
proibido de publicar dados sobre uma
operação da Polícia Federal que envolve
o empresário Fernando Sarney, filho do
senador Sarney. Manuel Alceu Affon-
so Ferreira, advogado do jornal há 42
anos, diz que é a primeira vez que en-
frenta um caso de censura direta desde

a ditadura. "A Constituição admite esse
controle, só que na conciliação entre os
direitos da personalidade e a liberdade
de expressão, o critério é o interesse pú-
blico,- se a notícia é de interesse público,
não pode ter censura prévia", diz. Para
Ferreira, entretanto, a repercussão des-
se caso, que cresce na medida da demo-
ra da revogação da censura, criará um
precedente positivo para os jornais.

Marta Lagos também consegue ver
pontos positivos nesse caldeirão f erven-
te da região. "Tornar explícita essa crise
de representatividade confirma que
nossas sociedades precisam redefinir as
regras do jogo para ter pluralidade, e is-
so inclui questionar os partidos, a ética
dos meios de comunicação e a ação de
monopólios", diz ela. "Todos os que es-
tão no caldeirão serão testados." Resta
saber, agora, quem sairá queimado. •
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