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Os dados obtidos demonstram
que a atuação politizada e tendencio-
sa da chamada mídia tradicional não
passa despercebida pela população.
A maioria dos entrevistados (87%)
acredita que a imprensa representa
os interesses de seus próprios donos,
da elite e da classe política. Apenas
8% acreditam que a grande mídia re-
presenta os interesses da maioria da
população e 22% acham que as notí-
cias são veiculadas de forma neutra e
imparcial — o mesmo percentual
que acredita que o direito de respos-
ta costuma ser respeitado no Brasil.

Apesar da crescente participação
da Internet, a televisão ainda é a mí-
dia mais acessada no país (94%), se-
guida pelo rádio (79%) e pelos jor-
nais impressos, no mesmo patamar
que a rede mundial de computado-
res (37%). A preferência pela televi-
são, entretanto, não se reflete em sa-
tisfação e identificação com a progra-
mação: mais da metade avalia que
mulheres, negros, homossexuais e
nordestinos são tratados com desres-
peito, 43% não se reconhecem no
conteúdo apresentado pelas emisso-
ras e 25% se veem retratados negati-
vamente.

A pesquisa também apontou que
sete em cada dez pessoas não têm co-
nhecimento de que canais de televi-
são são concessões públicas. Para

60%, são um negócio como outro
qualquer. A maioria dos brasileiros
não tem percepção de que se trata de
um setor altamente cartelizado, em
que os meios estão em sua maioria
concentrados nas mãos de poucos
grupos familiares: 55% pensam que
o número de grupos que controla as
emissoras de TV é grande. Quando
informados de que a maior parte dos
meios de comunicação pertence a
apenas dez famílias, 39,8% conside-
raram que isso é ruim para o país.

Os dados mais reveladores trazi-
dos pelo levantamento dão conta de
que 71% dos brasileiros defendem a
criação de mais regras para regula-
mentar a programação das emisso-
ras, sendo a maior parte dos entrevis-
tados (46%) favorável à regulamenta-
ção por meio de controle social, por
exemplo, através de um conselho.

Como se vê, nem mesmo a interdi-
ção que a grande mídia sempre faz
ao debate sobre a democratização
das comunicações é capaz de escon-
der da população que esta é uma
questão-chave para que possamos
conceber um sistema de radiodifu-
são mais plural, que seja capaz de re-
presentar a cultura nacional e regio-
nal, a diversidade do povo brasileiro,
e de promover a liberdade de expres-
são, a multiplicidade de informa-
ções e de opiniões.

A pesquisa pode ser um instru-
mento valioso para situar a discus-
são em outro patamar, porque traz
dados concretos para o debate. Está
claro que a sociedade não está satis-
feita e quer mudanças. O estabeleci-
mento de um marco legal, a exemplo
do que ocorre em diversos países do
mundo, é fundamental, portanto,
para arejar e tornar mais democráti-
cas as comunicações no Brasil.

FABIOFELDMANN
Consultor em Sustentabilidade

E obras financiadas com emprésti-
mos contraídos junto ao Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento — BID,
noParqueEstadualdaIlhadoCardoso,
estariamempéssimoestadodeconser-
vação,mesmoaquelasrecémconstruí-
das. Sem falar da fiscalização precária
e quase inexistente dessas áreas.

Este quadro é extremamente preo-
cupanteporqueaproteçãodabiodiver-
sidade é uma obrigação constitucional
e representa um patrimônio indiscutí-
vel em termos de qualquer estratégia
dedesenvolvimentosustentável.Aper-
da da biodiversidade tem sido aponta-
dapelacomunidadecientíficainterna-
cional como uma das ameaças ao pla-
netaeasNaçõesUnidas,emdocumen-
to publicado em 2010, The Economics
of Ecosystems and Biodiversity -
TEEB, confirma a sua importância em
termos econômicos.

Vale enfatizar que as Unidades de
Conservação,nessesentido,sãoconsi-
deradasumativoimportanteparaode-
senvolvimento regional, sendo que o
empréstimo contraído pelos paulistas
junto ao BID tem como objetivo o de-
senvolvimento do ecoturismo no lito-
ral de São Paulo.

Por sua vez, um dos programas
maisbem sucedidos domundo,relati-
voaoconhecimentocientíficodabiodi-
versidade paulista, o Biota, financiado
pela Fapesp, indica a riqueza biológica

da biodiversidade e a rigorosa necessi-
dade de sua conservação.

Ébomlembrarqueos tucanossem-
pre tiveram um papel importante na
construçãodepolíticas de desenvolvi-
mento sustentável no Brasil. O ex-go-
vernador Montoro criou o CONSEMA
— Conselho Estadual do Meio Am-
biente e a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente. Também é resultado de
seu governo o tombamento da Mata
Atlântica paulista. Além da criação
da Fundação Florestal, hoje responsá-
vel pela gestão das Unidades de Con-
servação do estado.

Porsuavez,MárioCovascriouoPar-
que Estadual Intervales e iniciou, pio-
neiramente, uma série de programas
em 1995, inspirados na recém aprova-
da Agenda 21, entre os quais, o Progra-
ma Estadual da Biodiversidade, do
qual surgiu o já mencionado Biota. O
governador Geraldo Alckmin, na sua
primeiragestão,instituiu,emumapos-
tura de vanguarda, o Fórum Paulista
de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade em 2005, além de es-
tender a proteção da biodiversidade
paulista pela criação de várias Unidas
de Conservação. Em 2012, recebeu o
prêmio South Australian International
ClimateChangeLeadershipAward.Jo-
sé Serra, ao instituir a Política Estadual
deMudançasClimáticasem2009,tor-
nou São Paulo o mais importante esta-
dodohemisfériosulacombateroaque-
cimento global.

Daíapergunta:emnomedoquees-
tão se desfazendo desse patrimônio? E
a quem interessa?

Comoesvaziamentodarepresenta-
ção política do CONSEMA e os fatos
descritos no Estadão, o PSDB ameaça
destruir o seu próprio legado. E pior,
iguala-senaspráticasquetantoconde-
na no PT.

Sociedade brasileira quer
a regulamentação da mídia

É preciso salvar o legado
socioambiental do PSDB

O estabelecimento
de um marco legal, a
exemplo do que ocorre
em diversos países, é
fundamental para arejar e
tornar mais democráticas
as comunicações no Brasil

Com o esvaziamento da
representação política do
CONSEMAjunto com
outros fatos,o PSDBameaça
destruir seu legado. E pior,
iguala-se naspráticas
quetanto condena no PT

Ajulgarpelosresultadosderecentepesquisa divulgadapelaFun-
daçãoPerseuAbramo,alutapelaregulamentaçãoedemocratiza-
ção dos meios de comunicação no país ganha o maior de todos os
aliados:opovobrasileiro.OestudosobreamídianoBrasil,realiza-
doemparceriacomaUSP,procurouanalisarapercepçãodosen-
trevistados sobre diversos aspectos relacionados às comunica-
ções, como o grau de concentração das emissoras, o regime de
concessões,apenetraçãodaInternet,aneutralidadedacobertura
daimprensaearepresentaçãodossetoresdasociedadenamídia.

Recente matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo
deu conta de uma situação preocupante em relação à gestão
da biodiversidade paulista. Os gestores das Unidades de Con-
servação estariam sendo substituídos por critérios político-
partidários, perdendo-se, com isso, lideranças técnicas ca-
pacitadas.

Além disso, recursos vultosos da compensação legal devi-
da por empreendimentos não estariam sendo devidamente
aplicados.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago. 2013, Mundo, p. 31.




