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Antes de olharmos
o que se passa na
Praça Tahir, no
Cairo, onde o po-
vo se aglomera
para derrubar o

ditador Hosni Mubarak e jorna-
listas de todos os países sofrem
abusos e agressões, façamos
uma breve escala no passado re-
cente. Recapitulemos, em pou-
cos parágrafos, a Guerra do Ira-
que, suas mentiras e a lição su-
til – ainda não assimilada – que
elas nos deixou.

No dia 21 de janeiro, o ex-pri-
meiro-ministro britânico Tony
Blair prestou seu segundo de-
poimento à Comissão Chilcot,
que investiga a participação do
Reino Unido na invasão do Ira-
que. Houve protestos na au-
diência. “Suas mentiras mata-
ram meu filho!”, acusou Rose
Gentle, mãe de um dos 179 sol-
dados ingleses mortos no con-
flito. Nomeada pelo sucessor
de Blair, Gordon Brown, a co-
missão tem a incumbência de
esclarecer as verdades e as men-
tiras que levaram o Reino Uni-
do à guerra e de preparar um
relatório final para o Parlamen-
to. Há muito a ser elucidado.

Hoje se sabe que pelo menos
uma mentira, uma gigantesca
mentira, foi decisiva para que,
nos Estados Unidos, o então
presidente George W. Bush ob-
tivesseo apoiodoCongressopa-
ra atacar o Iraque: a acusação de
que o ditador Saddam Hussein
fabricava secretamente armas
químicasde destruição em mas-
sa. Como ficaria claro, a acusa-
ção era falsa. As tropas de Bush
e Blair viraram o Iraque de per-
nas para o ar, localizaram Sad-
dam Hussein escondido num
porão, barbudo e alquebrado,
mas não acharam arma química
nenhuma. Mas ainda há misté-
rios no episódio. Por exemplo:
quando bancou essa informa-

ção, Bush sabia que mentia? A
pergunta está em aberto. Segun-
do seu ex-assessor político Karl
Rove, em seu livro Courage and
Consequence, lançado no ano
passado, o ex-presidente foi sin-
cero. E quanto a Blair? No depoi-
mento à Comissão Chilcot, ele
diz lamentar as baixas, como a
do filho de Rose Gentle, mas con-
sidera que a guerra teve razões
justas. Na opinião dele, o plane-
ta estaria pior do que está se Sad-
dam Hussein não tivesse sido ar-
rancado do poder.

A discussão será longa. E, pelo
menos até agora, um dos fatos
mais relevantes da escalada da
guerra vai ficando na sombra: a
mentira que ajudou Bush a cos-
turar sua base entre os parla-
mentares americanos, e que pe-
sou de algum modo na decisão
de Blair, foi disseminada e sus-
tentada não apenas nos gabine-

tes dos políticos, mas na opinião
pública. Ela foi endossada por
alguns dos jornais mais influen-
tes do mundo – que, depois, re-
conheceriam sua falha. Se Bush
e Blair erraram, grandes e respei-
táveis veículos de imprensa erra-
ram junto.

Chegamos, então, ao que de-
veria ser a maior lição desse epi-
sódio: a verdade deixou de ser a
primeira vítima da guerra; hoje,
a guerra não é mais a causa, mas
a consequência da verdade viti-
mada. Até meados do século 20
prevaleceu como verdadeira
uma frase atribuída, entre ou-
tros possíveis autores, ao sena-
dor americano Hiram Johnson
(1866-1945): “Quando uma guer-
ra começa, a primeira vítima é a
verdade”. Segundo a velha máxi-
ma, um país, ao entrar em confli-
to armado com outro, deveria
aceitar de bom grado mentir so-
bre o inimigo e sobre si mesmo.
Ganhar a guerra seria mais im-

portante do
que dizer a ver-
dade sobre os
fatos. Hoje,
quando os inte-
resses nacio-
nais se veem
o b r i g a t o r i a -
mente media-
dos por algo
que, em ter-
mos apressa-
dos, podería-
mos chamar de
um interesse
público supra-
nacional, cujo
ponto mais al-
to é a paz, a in-
formação jor-
nalística já não
pode ser vista
ou tratada co-

mo arma de guerra. Ela é parte
da base comum para o diálogo.
O valor da informação jornalísti-
ca situa-se acima dos cálculos
dos governos, uma vez que é pré-
requisito para a convivência en-
tre as nações. Isso aumenta, é
claro, a responsabilidade do jor-
nalismo. Hoje, quando a verda-
de é violentada, a primeira víti-
ma pode ser a paz. Uma grande
mentira nas páginas de um gran-
de jornal pode render, entre ou-
tras tragédias, as 179 mortes pe-
las quais Tony Blair diz chorar
até hoje.

A conclusão é simples: se sou-
ber e puder acompanhar os fa-
tos e documentá-los com um mí-
nimo de honestidade e integri-
dade, a imprensa pode ajudar a
evitar abusos.

Agora voltemos à Praça Ta-
hir, no Cairo. Nela, e no seu en-
torno, os apoiadores do ditador
Mubarak investem contra qual-
quer pessoa que represente a
possibilidade de diálogo entre
os cidadãos. Até o representan-
te do Google no país passou se-
manas encarcerado. Celulares
emudeceram e depois voltaram
a falar. Os jornalistas Corban
Costa, da Rádio Nacional, e Gil-
van Rocha, da TV Brasil, ficaram
presos por 18 horas. Na segunda-
feira, a Embaixada do Egito no
Brasil divulgou um pedido de
desculpas, lacônico. Para a tira-
nia que tenta sobreviver no Cai-
ro, a imprensa, qualquer im-
prensa, da Al-Jazira ao Estadão
(cujo correspondente, Jamil
Chade, também foi agredido), é
inimiga mortal. A ditadura não
quer testemunhas. Sabe que to-
das as suas chances dependem
da escuridão.

No caso do Iraque, a investiga-
ção jornalística sobre as armas
químicas chegou tarde demais.
A paz saiu perdendo. Agora, é
diferente. Correspondentes do
mundo todo estão a postos na
praça. Querem fazer seu traba-
lho. Aos governos de todos os
países, à ONU e às entidades da
sociedade civil cumpre exigir da
ditadura egípcia, com muito
mais veemência, o devido res-
peito os jornalistas, que repre-
sentam os olhos de todos nós.
Por isso, uma agressão a um jor-
nalista no Cairo deve ser repeli-
da como uma agressão ao seu
país de origem.

A esta altura, ninguém sabe di-
reito para onde vai o Egito. Mas,
desde já, sabemos que sem re-
pórteres por perto o caminho se-
rá muito mais sangrento. Garan-
tir a presença da imprensa inter-
nacional na Praça Tahir é dar
uma chance à paz. Omitir-se na
defesa dos jornalistas equivale a
patrocinar, indiretamente, a
brutalidade que só prospera on-
de não há direito à informação.
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Uma das caracte-
rísticas sorratei-
ras da censura é a
de negar não ape-
nas as ideias dife-
rentes ou discor-

dantes, mas, sobretudo, a de ne-
gar-se a si mesma. Em todos os
tempos e em todos os lugares, a
censura jamais se apresenta co-
mo instrumento do arbítrio, da
intolerância ou de outras perver-
sões ocultas. Ao contrário, ela
costuma ser imposta em nome
da segurança nacional, da moral
ou quiçá até da própria democra-
cia. Como regra, a censura é um
mal que não ousa pronunciar o
seu nome, preferindo travestir-
se em expressões ambíguas e de
forte apelo populista.

A expressão “controle social
da mídia”, em sua vagueza se-
mântica, pode bem prestar-se a
esse papel. Tamanha a sua reper-
cussão, chegou a ser incluída no
3.º Plano Nacional de Direitos
Humanos, sem muita clareza
quanto ao seu significado. Cum-
pre, portanto, refletir sobre as
possíveis acepções da expres-
são para separar o joio do trigo.

Existem duas maneiras bási-
cas de compreender o que é o
controle social da mídia. A pri-
meira delas é centrada na figura
do Estado e enfatiza o seu papel
de agente regulador, fiscaliza-
dor e sancionador. Tal visão des-
confia profundamente da liber-
dade como valor democrático e
aposta no dirigismo estatal do
discurso público. Ao tempo em
que critica supostas distorções
provocadas por grandes veícu-
los de comunicação, essa cor-
rente descrê da capacidade de
discernimento e julgamento
dos indivíduos.

Daí que, para esta linha de pen-
samento, há de haver um contro-
le coletivo sobre o conteúdo do
que se lê, ouve ou assiste, como
forma de assegurar que os emis-
sores das mensagens não mani-
pulem ou distorçam o que deve
chegar aos destinatários. Embo-
ra se fale em controle social, es-
se modelo não prescinde, na ver-
dade, de uma agência central da
qual partam os julgamentos e de-
cisões sobre o que, afinal, mere-
ça ou não integrar o discurso pú-
blico. Tal agência só pode ser o
Estado.

Não hesito em nomear, sem
meias palavras, aquilo em que se
traduz,naprática,apropostades-
saprimeiracorrente:censura.Es-
se tipo de controle social acaba
por arrogar para o Estado um pa-
pel de curador da qualidade do
discurso público, como se fosse
possível situar algum ente esta-
tal num ponto arquimediano do
qual pudesse avaliar o que mere-
ce e o que não merece ser dito.

As duas questões principais
que se colocam ao controle so-
cial da mídia realizado por inter-
médio do Estado são as seguin-
tes: 1) Quais os critérios a serem
utilizados no controle de con-
teúdo dos meios de comunica-
ção? 2) Quem controla os con-
troladores?

Ora, não há critérios objeti-
vos, numa sociedade democráti-
ca, para definir o que merece ou
não merece ser dito. Aliás, este é
o traço distintivo fundamental
entre a democracia e os regimes
totalitários: a relatividade dos
conceitos de bom, justo e verda-
deiro. A garantia da liberdade de
expressão e do livre fluxo de in-
formações, ideias e opiniões –
independentemente do seu mé-
rito intrínseco – serve, precisa-
mente, para assegurar a cada um
de nós o direito de julgar e esco-
lher, sem a tutela do Estado.

A segunda pergunta (quem
controla os controladores?)
tem resposta simples e descon-
certante: ninguém. Uma vez
aberta a porta do controle do dis-
curso público pelo Estado, não
há mais quem o possa controlar.
Tornamo-nos todos reféns das
visões de mundo dos burocratas
de plantão.

A segunda acepção da expres-
são controle social da mídia é a
única compatível com o regime
constitucional de 1988, que ba-
niu a censura e assegurou, em to-
da a sua plenitude, as liberdades
de expressão, de imprensa e de
informação. Tal visão é centrada
na capacidade de julgamento e
escolha dos indivíduos, desde
que expostos a um ambiente li-
vre e plural, capaz de gerar um
robusto mercado de informa-
ções, ideias e opiniões. Assim, o
controle social da mídia é a resul-
tante da liberdade de escolha
dos leitores, ouvintes e telespec-
tadores, que
tenderãoapres-
tigiar os veícu-
los de maior
credibilidade e
que ofereçam
melhorqualida-
de em sua pro-
gramação.

Em outras
palavras, o cri-
vo da opinião
públicaé aprin-
cipal forma de
controle das
eventuais dis-
torções provo-
cadas pela mí-
dia.O esclareci-
mento dos fa-
tos pela emis-
sora concor-
rente, a perda

de audiência em razão da falta
de credibilidade e a busca do pú-
blico por novas e diversificadas
fontes de informação e entrete-
nimento (como as redes sociais
e os portais de notícias na inter-
net, por exemplo) são manifes-
tações legítimas do controle so-
cial sobre a atuação dos meios
de comunicação.

Para as situações extremas há
mecanismos judiciais à disposi-
ção dos cidadãos. Tais mecanis-
mos podem também ser com-
preendidos como formas de con-
trole social. Refiro-me, por
exemplo, ao direito de resposta
e ao direito de retificação de no-
tícia, que constituem instru-
mentos de participação do indi-
víduo na construção do discur-
so público pela imprensa. Além
de um conteúdo tipicamente de-
fensivo da honra e da imagem
das pessoas, o direito de respos-
ta cumpre também uma missão
informativa e democrática, na
medida em que permite o escla-
recimento do público sobre fa-
tos e questões do interesse de
toda a sociedade. De outra par-
te, a responsabilização civil e pe-
nal, quando cabíveis, são certa-
mente salvaguardas de defesa
das pessoas contra eventuais
abusos ou desvios.

Portanto, o desafio da chama-
da accountability da mídia envol-
ve, sobretudo, a promoção de
um ambiente pluralista e compe-
titivo entre fontes e veículos de
comunicação, no qual empre-
sas, jornalistas independentes e
cidadãos em geral poderão livre-
mente divulgar suas versões e
opiniões, assim como suas pro-
duções artísticas e culturais, ca-
bendo aos indivíduos, de forma
igualmente livre, formular seus
juízos e exercer suas escolhas.
Essa a única forma legítima de
controle social da mídia.
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Quando a imprensa é
uma chance para a paz
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Sem meias
palavras

INFLAÇÃO
Pessimismo

Déficit na balança comercial, gas-
tos do governo elevadíssimos, a
dívida interna crescendo e a infla-
ção aumentando a cada mês. E
vem o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, dizer que se preocu-
pa com o pessimismo? Não é pes-
simismo, é a realidade!
JOÃO MENON
joaomenon42@gmail.com
São Paulo

Proposital e egoísta

Se Dilma mantiver ainda em suas
funções – e depois de tudo – esse
ministro “maria vai com as ou-
tras” incompetente, a quase pal-
pável falta de credibilidade de
Mantega perante o mercado tam-
bém a contaminará. Antes que se
passem os cem dias de paz usual-
mente concedidos aos governan-

tes, principalmente pela mídia,
ela estará contaminada. O com-
portamento da carestia (chame-
mos assim, por enquanto) está
como está porque S. Exa. o minis-
tro não sabia – ou não tinha cora-
gem de ou compactuava com – di-
zer não a Lula, que, em última
análise, é o causador da plena de-
sarrumação da economia nacio-
nal. Tenhamos em mente que
Mantega foi imposto a Dilma pe-
lo chefão. Se em sua versão maro-
ta Lula diz ter herdado de FHC
uma “herança maldita” – o que
não é verdade, sabemos –, a que
Dilma dele herda é impudica, in-
decorosa, piranha e, acima de tu-
do, proposital e egoísta. Sim, por-
que é consequência do autoen-
deusamento de um ex-presiden-
te tagarela que, de qualquer ma-
neira e a qualquer custo, não “po-
deria” (!) deixar de fazer sua su-
cessora. De nada adiantou o sacri-
fício que ele doravante e por
bom tempo nos impôs e imporá:
tudo o que o ex-presidente que-

ria esconder já está vazando pe-
los buracos mal tapados com nos-
so dinheiro, por onde agora se
faz água. Consequência de Man-
tega, a mando de seu presidente,
haver quase triplicado os gastos
públicos nos seus oito anos de go-
verno. Não é por outra razão que
Lula queria, porque queria, a re-
novação da derrama cognomina-
da CPMF. A “presidenta” pode
até achar que manifestações co-
mo esta minha são pressões ex-
ternas e improcedentes e alegar
que não as aceita ou tolera... Mas
é só aguardarmos para que se ini-
ciem certas práticas heterodoxas
já conhecidas da e na nossa eco-
nomia! A não ser que Dilma des-
faça e se desvencilhe de tudo o
que seu antecessor implantou a
seu bel-prazer. E, mais ainda, que
a oposição dê o ar de sua graça e
não deixe mais uma vez sua tare-
fa por conta dos que, como eu, te-
mos tido a coragem de “dar a ca-
ra para bater” nos sagrados espa-
ços que nos fornece a imprensa.

JOÃO GUILHERME ORTOLAN
jortolan@uol.com.br
Bauru

Minirreforma

A construção de um programa de
acesso ao crédito sem planeja-
mento do grau de endividamen-
to fez aparecer um índice de ina-
dimplência em torno de 25%, aci-
ma da média. Ao mesmo tempo,
não há como debelar, a curto pra-
zo, a inflação, cujo principal res-
ponsável é o Estado, pelo aumen-
to dos preços públicos e pelo
grau de dívida, que não consegue
rolar. O Plano Real foi um suces-
so, mas a sua avaliação depois de
15 anos de vigência está a exigir
uma minirreforma econômica, a
fim de que o Brasil não perca o ca-
minho da estabilidade da moeda
e do controle da inflação.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
abraoc@uol.com.br
São Paulo

CORREIOS
Mundo real

A resposta do sr. Fausto Weiler
(9/2), dos Correios, ao artigo do
sr. Everardo Maciel reflete bem a
total falta de conhecimento do
sucateamento dessa grande orga-
nização, da qual tanto os brasilei-
ros se orgulhavam. O ar-condicio-
nado, os espessos carpetes e os
bons salários em Brasília causam
uma alteração dos sentidos. Para
provar que o mundo real é dife-
rente, mais semelhante ao que o
sr. Maciel descreveu, vai aqui o
meu depoimento. No meu bair-
ro, o Vale Verde (zona urbana),
no município de Valinhos, CEP
13279-020, a entrega de corres-
pondência é feita uma vez por se-
mana, quando chegam de uma
vez de 10 a 20 itens, quase não ca-
bendo na minha caixa. Muitas co-
branças chegam atrasadas, cau-
sando multas. Muitas reclama-
ções, inclusive escritas, foram fei-

tas. Correspondências do exte-
rior foram devolvidas pelos Cor-
reios e dois meses depois chega-
ram após reenvio ao mesmo en-
dereço! Mas o sr. Weiler pode fi-
car tranquilo em Brasília, pois a
sua organização está em boa com-
panhia: Infraero, todas as agên-
cias federais, etc... Nenhum país
aguenta oito anos de demolição
moral e material das instituições.
DIETRICH QUAST
dquast@uol.com.br
Valinhos

Milagre

Em sua vibrante defesa dos Cor-
reios, o analista sr. Fausto Weiler
foi até bem modesto. Pelo que
diz, os Correios operam verdadei-
ros milagres: 35 milhões de obje-
tos são entregues em 45 milhões
de endereços por dia. Portanto,
diariamente um terço dos obje-
tos é entregue duas vezes em en-
dereços diferentes! Nunca antes
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Blecaute

LOREDANO

Acompanhando os fatos
e documentando-os
honestamente, abusos
podem ser evitados

Não hesito em nomear
aquilo em que se traduz,
na prática, o controle
social da mídia: censura
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