
1. Um dos assuntos preferidos das esquerdas políticas (mas não politizadas) tem sido o controle 
da mídia. 
O que, afinal, significa controlar a mídia? E por que assim querem? 
Há muito que ouvimos falar que a imprensa é o quarto poder. Os outros três, nas democracias, 
são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, os chamados constitucionais (a inclusão da impren
sa é jargão popular). 
Todos deveriam ser independentes entre si, mas isso de maneira geral não ocorre, mesmo em 
países do chamado Primeiro Mundo, nos quais, embora sem a frequência atual da América do 
Sul, vez ou outra se atente contra a liberdade de expressão e de opinião. 
O caso mais recente ocorreu na Inglaterra, país de tantas lutas em prol dos mecanismos demo
cráticos de governo, mas também de uma história de arrogância em alguns momentos, que 
deixa a desejar. 
Um certo resquício desse período histórico repetiu-se há pouco, com a criação de um órgão ofi
cial para controlar a mídia, sob a justificativa de que os exageros - verdadeiros crimes - come
tidos por um determinado tablóide do magnata Murdoch teriam de ser coibidos doravante. E, 
para tanto, foi criado o tal órgão de controle, um absurdo em um país de longa tradição cultural. 
O erro de um periódico tem de ser submetido e julgado pelas leis do estado, e não servir de mo
tivo para que se institua o crime maior da censura, abrangendo todo o setor. 
Em nossa América Latina - e não apenas no sul - esse tem sido o desejo sucessivo dos diversos 
governos, sempre com o viés autoritário dos donos da verdade. 
Não é necessário mais falar de Cuba, onde todos vivem à margem da contemporaneidade des
de há muito tempo, mas de países que derrotaram ditaduras militares e que agora, surpreen
dentemente, defendem sistemas de controle da liberdade de expressão e de opinião da mídia, 
chegando a ser assustador o sincronismo entre os seus governos. 
Basta por exemplo alguém lá da Venezuela bradar contra a imprensa para que imediatamente 
um pouco mais ao sul as mesmas palavras de ordem sejam repetidas. Isso quando não se age 
abertamente contra a mídia, a exemplo do que tem feito o governo argentino contra grupos 
importantes de mídia como o Clarín, sobre os quais não se empurram apenas ameaças de leis 
arbitrárias punitivas da liberdade de expressão e de opinião, mas também tortuosos diplomas 
"legais" que visam estrangular economicamente esses meios. Uma forma mais sutil e moderna 

de censura. 
No início deste mês de abril, sob o argumento de que um regime econômico de pre
ços congelados dispensa boa parte da publicidade de varejo, o governo argentino 
proibiu os anunciantes de redes de supermercados e de lojas de eletrodomésticos de 
anunciar nos jornais e emissoras de TV de Buenos Aires e de toda a área metropolita
na expandida. 
A história da censura à imprensa repete um mesmo sintoma: os desmandos do auto
ritarismo, na maioria das vezes para encobrir fatos escusos. 
Nem é preciso se transformar em ditadura para ser de fato uma delas. 

2. O perfil desta edição é dedicado à elogiável AlmapBBDO, eleita pela terceira vez 
consecutiva no Colunistas a Agência do Ano do Brasil, o que dispensa maiores co
mentários. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 745, p. 36, abr. 2013.




