
esponde aí: a imprensa pode dizer o que bem 
entende?Tem que seguiralgumas normas? É me
lhor haver censura que excessos? Antes excessos 

que censura? 
Pois são respostas a perguntas como essas que moti

vam o grande debate do segundo semestre de 2011 so
bre a imprensa brasileira. Expressões como "marco regu-
latório" e "democratização da comunicação" publicadas 
na resolução do 4o Congresso do PT, que aconteceu no 
primeiro final de semana de setembro, causaram repor
tagens, artigos e manifestações contra e a favor, na mídia 
impressa, rádio, TV, sites e blogues. 

Rigorosamente, as expressões não são novas nem a re
solução petista apresenta uma novidade. O problema é 
esse, é o partido do governo, e o texto saiu semanas antes 
da aprovação do projeto de lei 116, de autoria do deputa
do Paulo Bornhausen (DEM-SC), que regulamentou a TV 

a cabo no Brasil e permite que as empresas de telefonia 
produzam e distribuam conteúdos de televisão. Assim, o 
assunto, que antes não merecia destaque no noticiário, 
passou a ser relevante, e preocupante. 

Na resolução, o PT afirma: "Para nós, é questão de prin
cípio repudiar, repelir e barrar qualquer tentativa de cen
sura ou restrição à liberdade de imprensa. Mas o jorna
lismo marrom de certos veículos, que às vezes chega a 
práticas ilegais, deve ser responsabilizado toda vez que 
falsear os fatos ou distorcer as informações para caluniar, 
injuriar ou difamar" e adiante assegura: "Por tudo isso, o 
PT luta por um marco regulatório capaz de democratizar 
a mídia no País". 

Marco regulatório é um conjunto de leis normas e de
cretos que definem a atuação de cada setor da sociedade. 
A proposta existe desde a metade dos anos 1990, quando 
foi criado o Fórum Nacional pela Democratização da Co-
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municação (FNDC), e o argumento é que regulamentação 
existe em países como Inglaterra e Estados Unidos, onde 
uma entidade chamada FCC (Federal Comunications 
Commission) não causa nenhuma restrição à liberdade 
de informação. 

Mas a história brasileira obriga qualquer jornalista a 
ter seus temores. Pedro Maciel estreou na profissão em 
1970, vigência do AI-5 e da censura à imprensa.Trabalhou 
durante dez anos (1972-1982) na sucursal da revista Veja, 
foi professor da UFRGS e desde 1990 é editor-chefe do 
Jornal do Comércio. "Isso mais parece uma partidarização 
com cheiro de censura", desconfia, "ninguém é contra a 
imprensa, nem Hitler, nem Stálin foram. Mas criaram leis 
que geraram censura em nome de proteger a sociedade". 

A desconfiança é generalizada. O diretor do Correio 
do Povo, Telmo Flor, além de suspeitar de ser "mais uma 
tentativa de limitar a liberdade de expressão", revela que 
tem conversado com dirigentes petistas:"Eles dizem que 
o marco seria para agir contra os monopólios, mas tem 
instrumentos que poderiam servir como coerção". 

Porém, o presidente do Conselho Fiscal da ARI (Asso
ciação Riograndense de Imprensa), e ex-presidente da 
entidade até agosto, Ercy Torma, acha que não há motivo 
para tanto temor: "É preciso separar as discussões. Está 
se misturando marco regulatório com lei das teles (o PL 
116, sancionado pela presidente Dilma Rousseff no dia 
12 de setembro) com democratização, com liberdade de 
expressão". 

Alguns desses temas ainda não tiveram debates sufi
cientes na entidade. Outros sim: "Somos a favor do marco 
regulatório, porque é preciso haver uma regra. Por exem
plo, não se pode mais continuar dando canais de televi
são para políticos. É preciso acabar com o compadrio", diz 
Torma. Também é favorável à criação de um Conselho de 
Comunicação: "Já na década de 80, a ARI defendeu a cria
ção do Conselho. Os sindicatos é que foram contra". 

Perguntado sobre o tema, o secretário nacional de co
municação do PT, André Vargas,deputado federal pelo 
Paraná, limitou-se a enviar como resposta um artigo seu 
publicado na Folha de S.Paulo. A frase mais objetiva foi: 
"Quando falamos em regular a mídia, nos referimos a criar 
condições para que a informação deixe de ser controlada 
por meia dúzia de famílias, a serviço de poucos interes
ses". 

Celso Schröder, chargista, professor, presidente do 
FNDC, apresenta exemplos estrangeiros: "Nos Estados 
Unidos, a legislação impede que uma rede nacional cubra 
mais de 30% do território", assegura. Nos tempos do go
verno Ronald Reagan houve mudanças na legislação do 
país, mas, diz Schröder, "a sociedade e a FCC reagiram às 
mudanças. Lá e na Inglaterra é proibida a propriedade 
cruzada", jornal, rádio e TV de uma mesma localidade per
tencerem à mesma empresa. 

A proposta de regulação ganhou adeptos e espalhou-
-se pelo país em 2009, com a realização da 1a Conferência 
Nacional de Comunicação. Houve encontros municipais, 
estaduais e um nacional, totalizando 2.000 pessoas parti
cipando, e 700 propostas. De variados matizes. "Defendi", 
diz Schröder," e fui massacrado pela esquerda que os em
presários deveriam participar do Conselho Nacional de 
Comunicação", aprovado por unanimidade. Mas a Abert e 
a Globo não participaram da Conferência, "Band e as teles 
ficaram", diz ele. "O PT não apresentou nada de novo, em
bora discutisse internamente o assunto. Esta é a primeira 
vez que ele incorpora essa tese publicamente." 

Tudo isso deve levar a uma nova etapa de debate, a das 
consultas públicas, defende o FNDC, sobre as propostas 
da Confecom. Voltar a debater seria desperdício, inclusive 
de verbas públicas. 
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sável. Para Pedro Maciel, "sempre houve controle social 
sobre a imprensa. Um jornal de sucesso é aquele em que 
a sociedade se vê. Se ela não se vê nele, o jornal acaba". 

Na RBS, Marcelo Rech está coordenando a composição 
de um manual de Autorregulação de todo jornalismo da 
rede. Ricardo Stefanelli, diretor de redação da Zero Hora, 
diz que "toda a RBS entende que toda regulamentação 
deve ser feita pelos próprios veículos. Fora disso, enten
demos sim que é uma tentativa, sutil ou nem tanto, de 
cercear a liberdade de expressão". 

Conhecedor de diferentes legislações que considera 
positivas, "e todas se assemelham", Stefanelli alerta: "A 
questão não são as legislações, mas os governos". E cita 
a briga argentina entre jornais e o governo: "Há uns três 
anos, Cristina Kirchner também mudou (com aprovação 
do Congresso argentino, é verdade, onde ela mantinha 
maioria) a legislação sobre as regras para uso, compra e 
impostos do papel para imprimir jornais: ou seja, ela não 
mexeu na Lei de Imprensa, mas fez um torniquete parale

lo - comercial e fiscal - para esgoelar os jornais, em espe
cial La Nación e Clarín". 

Medo semelhante tem Telmo Flor, para quem a propos
ta de marco regulatório "se destina à formação de instru
mentos de regulação de fora para dentro. Não há necessi
dade de outros setores se meterem". Para ele, existem três 
princípios internos que qualquer veículo de imprensa 
deve seguir e que são suficientes para garantir liberdade 
imprensa e garantia democrática: "Um é a tradição ética 
do veículo, outro é a própria história do veículo, o Correio 
do Povo, por exemplo, tem mais de cem anos, por fim os 
leitores regulam diariamente o veículo. Se o veículo trair 
esses princípios, os leitores abandonam". 

Mas os defensores do marco colocam outros pontos 
para a discussão. Um é a fragmentação: "O Brasil cria leis 
e normas para cada setor, como saúde e educação. Mas 
não para comunicação. Nao adianta criar uma lei de acor
do com interesses de grupo", diz Schröder, que sirva para 
empresas de comunicação e para empresas de telefonia, 
agora que estão autorizadas a produzir conteúdos. 

Pela legislação atual, empresas de comunicação preci
sam ter 70% de capital nacional e ser propriedade de bra
sileiros natos. Essas exigências não são necessárias para 
empresas de telefonia. Contra isso, a Globo e entidades 
das empresas de comunicação berraram quando o PL160 
foi aprovado no Congresso. A partir da sanção da lei, em
presas de telefonia poderão fazer a mesma coisa que em
presas de comunicação. Dois dias depois de sancionada a 
lei, o ministério das Comunicações revelava que mais de 
500 empresas de porte regional (fora gigantes como Oi, 
GVT, etc.) haviam se inscrito na Anatei (Agência Nacional 
de Telecomunicações) para prestar serviços de TV a cabo 
no Brasil. "Um marco regulatório unificado determinaria 
regras iguais", diz Schröder. Mas ele suspeita que talvez 
a maior rede de comunicação nacional nem esteja tão 
interessada no marco porque está mudando de planos: 
"Daqui a dez anos, a Globo vai se dedicar a produzir ex
clusivamente conteúdo e vender para distribuição, que 
será feita pelas teles. Não é à toa que a RBS criou um nú
cleo de tecnologia na PUC". 
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Text Box
Fonte: Press, Porto Alegre, ano 15, n. 135, p. 11-13, 2011.




