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‘Estado’ está
sob censura
há 434 dias

ABI critica tentativa de
fiscalização sobre a mídia

Franklin defende
agência reguladora
para a mídia
Em Londres, ministro reafirma que apresentará anteprojeto com
novas regras para a área de comunicação até início de dezembro

N a novela Passione, Gerson é
um personagem que tem
um vício secreto e se trata
com um terapeuta, inter-

pretado não por um ator, mas por
um terapeuta de verdade. O dr. Flá-
vio Gikovate tem um sólido concei-

to profissional, mas como não é ator e
nem tem técnica de interpretação, não
está conseguindo convencer como … o
que realmente é: um terapeuta compe-
tente. Qualquer ator competente, sem
entender nada de terapia, mas bem diri-
gido, seria mais convincente. Às vezes,

a tentativa de dar “mais verdade” às
cenas pode levar o público a acreditar
menos.

Alguns profissionais vitoriosos em
outras áreas têm também um talento
natural para a interpretação. Entres
eles, o diretor de cinema e publicidade

Fernando Meirelles destaca Lula como
o maior ator em atividade. Mesmo exa-
gerando e sentimentalizando o seu per-
sonagem, Lula consegue convencer o
público interpretando-o com emoção
e eficiência. Pode-se gostar dele ou
não, mas Lula raramente é canastrão.
Mesmo quando finge acreditar em suas
próprias mentiras.

Mas são casos raros, a maioria dos
políticos, ao interpretar os seus pró-
prios personagens, revela sua irreme-
diável canastrice. Mas mesmo assim, e
por outros meios, vão em frente e con-
seguem fazer carreira, apesar da canas-
trice. Como galãs ou vilões, canastrões
têm sempre o seu lugar no cinema e na
televisão, porque divertem as massas
como caricaturas, e, por contraste, va-
lorizam os atores de verdade. Canas-
trões fazem história, desde o bíblico

Victor Mature de Sansão e Dalila ao
caubói Ronald Reagan, que canastra-
va na tela, mas não como presidente
dos Estados Unidos, seu melhor pa-
pel, que interpretou tão bem que se
tornou um grande presidente de ver-
dade.

Dilma e Serra podem ser bons ge-
rentes, ministros ou presidentes,
mas interpretando eles mesmos,
com script dos marqueteiros, são
dois canastrões. Os piores momen-
tos são quando eles tentam parecer
mais simpáticos, doces e afetuosos
do que são. Pior, só se chorassem.
Mas agora a novela acabou e começa
o Big Brother.

Uma das vitórias de Marina foi ex-
por essa canastrice, sendo e conven-
cendo como intérprete – e autora –
de si mesma.

Desde o dia 29 de janeiro, o Es-
tado aguarda uma definição ju-
dicial a respeito do processo
que o impede de divulgar infor-
mações a respeito do inquérito
da Operação Boi Barrica, pela
qual a Polícia Federal investi-
gou a atuação do empresário
Fernando Sarney.

A pedido do empresário, que
é filho do presidente do Sena-
do, José Sarney (PMDB-AP), o
jornal foi proibido pelo Tribu-
nal de Justiça do Distrito Fede-
ral (TJ-DF), em 31 de julho do
ano passado, de noticiar fatos
relativos àquela operação.

No dia 18 de dezembro, Fer-
nando entrou com um pedido
de desistência da ação contra o
Estado. O jornal, no entanto,
não aceitou o arquivamento do
caso e optou por aguardar um
pronunciamento do Judiciário.
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“Neste governo, publica-se
o que quiser”

“Nos EUA é assim (com regulação)
e ninguém achou que a liberdade
de expressão estava em risco”

Serouparecer,eisaquestão

Roteiro. Franklin vai convidar especialistas europeus para seminário sobre marco regulatório

Daniela Milanese
CORRESPONDENTE / LONDRES

O ministro-chefe da Secreta-
ria de Comunicação Social da
Presidência, Franklin Mar-
tins, disse ontem em Londres
que, no pacote de novas regras
que o governo pretende en-
viar ao Congresso ainda este
ano, sobre regulação da mídia,
a ideia central é que a fiscaliza-
ção do setor fique por conta
de uma agência reguladora.

O ministro visitará várias capi-
tais europeias, colhendo expe-
riências sobre como o assunto é
tratado. Nos contatos, vai convi-
dar entidades estrangeiras para
participar do Seminário Interna-
cional Marco Regulatório da Ra-
diodifusão, Comunicação Social
e Telecomunicação, a ser realiza-
do no Brasil no mês que vem. Ho-
je, estará em Bruxelas.

O ministro planeja apresentar
um anteprojeto até o início de

dezembro. Caberá ao próximo
presidente decidir se a proposta
será mantida ou não.

Segundo ele, “é ideologiza-
ção” dizer que a proposta de re-
gulação da mídia é um atentado
à liberdade de imprensa. “Neste
governo, publica-se o que qui-
ser. A imprensa é livre, o que não
quer dizer que é boa”, afirmou

Franklin acredita que o proces-
so de convergência das mídias e a
chegadade novas tecnologias im-

põem a necessidade de regras
atualizadas para o setor, tema
que afeta o mundo todo, não ape-
nas o Brasil. As normas nacionais
em vigor foram criadas em 1962.

Sem a regulação, o setor vira
“terra de ninguém”, afirma ele.
O ministro cita que a radiodifu-
são faturou R$ 13 bilhões no País
em 2009, enquanto a área de tele-
fonia obteve receitas de R$ 180
bilhões. “As empresas de radiodi-
fusão serão atropeladas”, disse o
ministro, ao defender mais re-
gras para quem tem maior poder
de mercado e um “olhar específi-
co” para a radiodifusão, que cum-
pre papel social no Brasil.

Outros exemplos. Para ele, o
primeiro nó a desatar é “fazer as
pessoas entenderem que a regu-
lação faz bem para todo mun-
do”. Franklin citou países como
a Inglaterra e os Estados Unidos,
onde o setor é regulado. “Nos
EUA é assim e ninguém achou

que a liberdade de expressão es-
tava em risco.” Na Europa, há ex-
periências com agências para
normatizar o espectro, como a
Anatel, e o conteúdo da mídia.
“Entendendo conteúdo não en-
quanto censura, mas é dizer o se-
guinte: tem que ter produção re-
gional, produção independente,
produção nacional, tem que ter
certas regras de equilíbrio.”

O ministro descartou a exis-
tência de um “tribunal da mídia”

para tratar de conteúdo da im-
prensa e chamou a ideia de “fic-
ção”, além de falar em “para-
noia” dos jornais sobre o projeto
do governo. Ele disse que é favo-
rável à autorregulação do setor,
mas avalia que isso só pode acon-
tecer se houver regras estabeleci-
das para o segmento.

Segundo Franklin, não está na
pauta a alteração do limite de
participação do capital estrangei-
ros nas empresas do setor. Ele

contou que entidades da França,
Espanha, Portugal e Estados Uni-
dos já aceitaram convite para o
seminário marcado para os dias
9 e 10 de novembro, em Brasília.

O ministro – que anunciou
também a decisão de não conti-
nuar no governo em 2011 – acre-
dita que as empresas de comuni-
cação aceitarão participar desta
vez, ao contrário do evento reali-
zado pelo governo há dez meses,
porque “amadureceram”.

“O mais preocupante da fala do
ministro Franklin Martins em re-
lação à regulamentação é quan-
do ele fala em fiscalizar a impren-
sa.” A afirmação é do presidente
da Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI), Maurício Azêdo.
“Isso é um absurdo porque quem
deve fiscalizar a imprensa é a opi-
nião pública e não o Estado.”

Azêdo considera, no entanto,
que toda discussão sobre temas
relacionados à imprensa e à liber-

dade de expressão é saudável.
“Claro que a primeira premissa
destas discussões deve ser o que
diz a Constituição, segundo a
qual nenhuma lei pode se consti-
tuir em embaraço à livre circula-
ção da informação e à opinião.”

Professor da Escola de Comu-
nicação e Arte (ECA) da USP e
colaborador do Estado, Eugê-
nio Bucci, por sua vez, ironizou a
ida do ministro à Europa para tra-
tar de regulação da mídia. “Ele

(Franklin) deve mesmo ir à Euro-
pa, porque lá há ótimas experiên-
cias no setor. Não deve, entretan-
to, viajar para a Venezuela ou
China ou mesmo pegar ideias no
Ministério das Comunicações
do Brasil, que tem feito tudo erra-
do na área”, disse.

Bucci defende que somente o
setor de radiodifusão tenha regu-
lação estatal, porque o espectro é
curto para acomodar as redes de
TV e rádio. “A mídia impressa,
ainda bem, não depende em na-
da do Estado para funcionar. As-
sim, não precisa de regulação”.

A Associação Nacional de Jor-
nais (ANJ) disse que não vai se
pronunciar sobre a proposta de
Franklin. / MOACIR ASSUNÇÃO
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