
imprensa
na berlinda
Dentro de alguns meses, o governo brasileiro deverá lançar uma política nacional de
comunicação, baseada nas propostas aprovadas na Conferência do setor, que, ao longo de
todo o processo de discussão, mobilizou mais de 30 mil pessoas de norte a sul do país. A
maior parte das idéias visa aumentar a pluralidade de opiniões e de vozes nos meios de
comunicação, incentivando o debate. Não faltou controvérsia nessa história que está
apenas começando.

Por Silvia Noronha

empresariais interessados, aos profissionais do
ramo ou a círculos acadêmicos especializados.

As entidades representantes da grande impren-
sa não participaram do processo, por acusarem o
governo de tentar cercear a liberdade de expressão
e querer o controle social da mídia, segundo a posi-
ção oficial da Associação Nacional de Jornais
(ANJ), que reúne os maiores jornais do país; e a
Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert), entre outras entidades empresa-
riais do setor.

Marcos Dantas explica que o conceito de liber-
dade de expressão nasceu no século XVIII, quando
a imprensa era artesanal, praticada não por jornalis-
tas como se entende hoje, mas por divulgadores de
notícias. Pessoas que participavam de debates -
públicos na época, feitos nas praças — produziam
folhetos ou pequenos jornais para difundir, muitas
vezes, suas próprias opiniões ou as de um grupo
político. O custo de impressão era baixo, o que esti-
mulava os interessados. No Brasil, as primeiras

publicações do gênero datam do início do século
XIX, a partir da iniciativa de pessoas como Cipriano
Barata, Boris da Fonseca, visconde de Cairu, entre
outros, todos eles com algum objetivo político.

No final do século XIX, o sistema capitalista
evoluiu, e em paralelo foram criadas as velozes
máquinas rotativas e o telégrafo, tecnologias que
impulsionam uma nova forma de se fazer jornal.
"Nasce a imprensa industrial, que transforma a
liberdade de expressão em liberdade do dono da
rotativa. Nesta época surgem os jornais que estão
até hoje no Brasil: Estadão (Estado de S. Paulo), jornal
do Brasi/, Folha de S. Paulo (na época Folha da Manha).
Para ser dono da rotativa era preciso ter dinheiro.
Com isso, a imprensa vira um negócio, porque, para
investir numa máquina dessas, o empresário ia que-
rer recuperar o dinheiro, e ele então se torna vende-
dor de publicidade. Assim, a indústria empresarial
não mais gira em torno da divulgação de opiniões, e
sim da venda de notícias", explica o jornalista, que
durante 11 anos foi professor do Departamento de
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Comunicação Social da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Diversidade de veículos e vozes — Naquela épo-
ca, havia o jornal de esquerda, o de direita, o de cen-
tro, uma diversidade de veículos verificada princi-
palmente na Europa, mas também no Brasil. "Se
pegarmos os jornais dos anos 1950, veremos uma
manchete diferente em cada um deles. Havia deze-
nas de jornais que concorriam entre si, permitindo
a opção de escolha do leitor".

Professor da disciplina de Sistemas de Comuni-
cação e Novas Tecnologias, Marcos Dantas acredi-
ta ser necessária uma reconstrução da pluralidade.
Na Confecom, duas questões foram colocadas em
discussão: a criação de um conjunto de mecanis-
mos que force a grande imprensa, incluindo canais
de TV e emissoras de rádio, a aceitar uma pluralida-
de opinativa; e o fortalecimento de veículos de
pequeno porte. A primeira proposta seria o contro-
vertido controle social da mídia, opção aprovada na
Conferência. "O profissional teria um código de éti-
ca e uma cláusula de consciência, aprovada na Con-
fecom, pela qual ele não poderá ser punido por ter
feito uma reportagem que desagradou o patrão. Ou
seja, dá um respaldo ao jornalista", explica.

O professor da UFRJ considera complicada a
opção, porque os critérios seriam subjetivos, ainda
que alguns pontos sejam concretos. Por exemplo,
um apresentador de TV que fez piadas homofóbi-
cas, fato verdadeiro. Uma organização não-
governamental (ONG) acionou o Ministério Públi-
co, e a emissora, que é legalmente responsável, foi
obrigada a retirar o programa do ar durante dois
meses e abrir o espaço para uma programação feita
segundo visão oposta à do apresentador. Esse tipo
de mecanismo de intervenção pontual é mais sim-
ples, porque há leis que proíbem a divulgação de
preconceito ou de símbolos, qualquer que seja ele.
"Trata-se de um tipo de controle social, mas a maio-
ria das questões envolvidas é polêmica, o que difi-
culta esse controle. Por exemplo, uma cena de qua-
se sexo em uma novela pode deixar um grupo ofen-
dido e outro não. A dança da garrafa feita por crian-
ças de quatro anos de idade num programa de TV,
idem. O controle, portanto, pode ser taxado de
intromissão à individualidade das pessoas, qualquer
que seja ele, porque não agradará a todos, mas foi a
proposta aprovada na Confecom", analisa.

Canais alternativos — Na opinião de Marcos Dan-
tas, existe um outro caminho possível. "Particular-
mente, penso que a melhor maneira seria o fortale-
cimento de canais alternativos, comprometidos
com a comunidade e com o debate político", opina.

Esse papel é assumido pelo Estado democrático,
que hoje gasta milhões de reais com publicidade ins-
titucional e não institucional, a maior parte aplicada
na grande imprensa. A grande indústria da comuni-
cação passaria a ser sustentada exclusivamente pelo
mercado e os veículos de pequeno porte por recur-
sos públicos, voltados para fortalecer um jornalis-
mo não comercial, que poderia englobar rádios e
jornais comunitárias, de interior, além de um siste-
ma público de comunicação.

"Podem-se criar regras de licitação para que o
apoio do Estado seja direcionado apenas para veí-
culos de pequeno porte. Também é possível criar
critérios para garantir que a distribuição da verba
seja pública, mas não politizada", sustenta Dantas,
quando questionado sobre os riscos políticos dessa
medida. Uma das opções seria tornar essa distribui-
ção da verba pública publicitária sob a fiscalização
do Conselho Federal de Comunicação, órgão cuja
criação também foi aprovada na Confecom. "As
regras podem impedir o uso político, embora numa
sociedade, as interferências políticas sempre existi-
rão, e elas poderão ser minimizadas quanto maior
for o debate. Pouco debate amplia o poder dos mais
fortes. O mais importante é a pluralidade de vozes,
falando contra ou favor, não importa", enfatiza ele.

Segundo a proposta aprovada na Conferência,
o Conselho de Comunicação deverá existir nos
âmbitos federal, estaduais e municipais, e "entre
suas atribuições devem constar regulação de conte-
údo, políticas de concessões, mecanismos de distri-
buição, entre outras", o que motivou críticas por
parte das entidades empresariais representativas da
grande imprensa.

Apesar da necessidade de o Estado elaborar
uma política para o setor ter sido consenso na Con-
ferência, a sociedade brasileira, em larga medida,
aceita o sistema de comunicação existente, tanto
que garante a audiência dos programas oferecidos
pelos canais de televisão. "Não existe relação de cau-
sa e efeito. É claro que se a sociedade hoje tem um
determinado comportamento diante do conjunto
dos meios de comunicação, não se pode dizer que a
culpa seja dos meios de comunicação. É um con-
junto de fatores de natureza cultural, educacional,
política e até psicológica que faz com que a socieda-
de tome essa ou aquela decisão. A força de determi-
nados programas indica consonância com seu
público. As pessoas se descabelam por causa de um
time de futebol e não têm a mesma atitude por cau-
sa da qualidade da educação", pontua ele, lembran-
do, entretanto, que há uma parcela do público que
deseja ver outro tipo de programação.

Monopólio cultural - Autor de A Lógica do Capital-



informação: Fragmentação dos Monopólios e Monopoliza-
ção dos Fragmentos num Mundo de Comunicações Globais
(Ed. Contraponto, 2002), Marcos Dantas lembra
que monopólio é uma tendência do capitalismo. "E
como estamos falando de uma indústria, ela não
foge dessa tendência. Onde há capitalismo, tem
monopólio da comunicação", frisa. Entretanto,
não é este o ponto que o preocupa; e sim o mono-
pólio cultural e de agenda de debates no Brasil.

Segundo o professor, o setor hoje passa por
uma grande transformação aparentemente anti-
monopolista. "Anos atrás, havia poucos canais,
todos abertos, que favoreciam o monopólio natural
do setor. Hoje, a possibilidade de canais de trans-
missão é ampla, a TV a cabo tem mais de 50 canais e
há uma série de emissoras de rádio. Há ainda a
WEB TV, rádio na internet, blog com imagens em
movimento, ou seja, uma diversidade que cria um
ambiente aparentemente competidor. Portanto, se
eu olhar o conceito de monopólio numa economia
clássica, sou obrigado a dizer que não há".

A questão, destaca ele, é a existência de um
determinado padrão de agenda. Há concorrência,
mas não diversidade de programas, avalia. "O
monopólio é cultural e sobre este não há modelos
de regulação no mundo. Os teóricos da comunica-
ção discutem a questão, mas não há uma solução,
uma política a esse respeito. Se uma emissora faz
uma novela, as demais querem concorrer fazendo o
mesmo tipo de novela! É o monopólio da cultura e
da agenda; e este é supercomplicado de ser mexi-
do", esclarece ele, que é membro da União Latina
de Economia Política da Informação, da Comuni-
cação e da Cultura (UlepiccBrasil), fundada em
2004, e que reúne pesquisadores e profissionais atu-
antes no ramo.

Dantas diz que nem a internet promete um futu-
ro com pluralidade de vozes, pois está passando por
um processo de crescente concentração dos portais.
Nos EUA, informa, 70% da verba publicitária ori-
entada para a internet vão para dez portais somente;
além disso, este meio já captura 10% da verba publi-
citária mundial. "A internet pouco a pouco vai se tor-
nando um ambiente comercial e industrial similar ao
da indústria cultural", avalia, sem desmerecer a força
deste meio de comunicação para reposicionar a agen-
da de debates e mobilizar pessoas.

A Confecom abordou o tema e aprovou uma
série de propostas visando a diversificação dos pro-
gramas nos meios eletrônicos. Entre os itens suge-
ridos estão políticas públicas de estímulo a produ-
ções independentes e regionais e a garantia de dis-
tribuição desses programas gratuitamente. Neste
aspecto, uma das propostas assinala a criação de um
sistema público de distribuição e a garantia de que a

produção financiada com verba pública seja exibi-
da e distribuída de forma livre em creative commons,
licença permitida gratuitamente sob determinadas
condições, entre elas o uso não comercial do pro-
duto em questão.

Devido à articulação dos meios de comunica-
ção com a publicidade, a Confecom aprovou ainda
outra indicação que promete gerar discussões futu-
ras, quando o governo incluí-la em sua política para
o setor. Trata-se da proibição de publicidade para
menores de 12 anos. A proposta, que contou com
ampla atuação de Marcos Dantas durante as nego-
ciações, visa inibir a "fabricação de consumidores
mirins". "A grande imprensa fez total silêncio
sobre esse ponto", observa ele.

Comunicação e desenvolvimento - Embora não
tenha sido o foco da Conferência, a relação do setor
com o desenvolvimento do país também é lembra-
da por Dantas, autor de Comunicações e Desenvolvimen-
to: Uma Outra Agenda (im)possíve/?, que consta do
livro Estratégias de Crescimento e Desenvolvimento, orga-
nizado por João Sicsú e Armando Castellar e edita-
do pelo Ipea em 2009. Ele observa que a chegada
de modernos meios de comunicação, como o rádio,
a televisão, a internet, geralmente embute uma capa-
cidade forte de dinamizar a sociedade, pois mobili-
za as pessoas a buscarem novas práticas sociais,
novos padrões de vida material e cultural, o que
impulsiona a economia.

O outro aspecto envolve a relação da comuni-
cação com a indústria. Neste quesito, a Confecom
aprovou a sugestão de fomento ao desenvolvimen-
to tecnológico do setor, proposta levada pelo Clube
de Engenharia do Rio de Janeiro. "Os países que
hoje lideram a indústria eletroeletrônica adotaram
uma política de fomento para o setor e injetaram
muito dinheiro público nisso durante 30 anos", sus-
tenta Dantas, que apresenta como exemplo a histó-
ria da TV Digital, que nasceu do contexto de estag-
nação da indústria eletroeletrônica mundial nos
anos 1970. A crise mundial desencadeada com o
petróleo, em 1973, agravada pelo fato de os consu-
midores já terem aparelho de televisão, levou a
indústria japonesa e a NHK, mais importante canal
japonês, estatal, e o próprio Estado a fazerem um
projeto de pesquisa para uma televisão de alta defi-
nição. Foram aplicados US$ 700 milhões. Já a
União Européia, para garantir ao menos a existên-
cia de uma empresa do bloco no ramo, investiu US$
1 bilhão na holandesa Philips, que desenvolveu tam-
bém a sua televisão de alta definição. Para finalizar,
o professor da UFRJ observa que o Brasil nunca
teve uma imprensa desenvolvimentista, nem no
tempo dejusctüno Kubitschek.
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