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A futura formação da opinião pública americana está nas mãos de um ambicioso 
advogado de 36 anos de quem vocês nunca ouviram falar. No dia 2, depois de 
deliberações a portas fechadas, ele decidirá o destino da mídia - a grande e a pequena, 
a impressa e a eletrônica. Nenhuma outra decisão tomada em Washington afetará 
mais diretamente a maneira como os americanos são informados, persuadidos e 
entretidos.  
 
Seu nome é Kevin Martin. Com a mulher, Catherine, conselheira de Assuntos Públicos 
do vice-presidente Dick Cheney, forma o mais forte "jovem casal do poder" na capital. 
Ele é um dos três republicanos na Comissão Federal de Comunicações, de cinco 
membros. E, por ter rompido com o presidente da CFC, Michael Powell (filho do 
secretário de Estado, Colin Powell), numa controvérsia sobre telecomunicações, este 
sedutor advogado da Carolina do Norte se tornou o voto de Minerva no jogo de poder 
que faz os magnatas da mídia salivarem.  
 
A proposta da CFC permanece oficialmente secreta, para evitar comentários públicos, 
mas foi vazada pelos dois democratas da comissão. Ela suspenderia a proibição, na 
maioria das cidades, da propriedade simultânea de estações de TV e jornais, 
permitindo a companhias como The New York Times, The Washington Post e Chicago 
Tribune engolirem ainda mais canais eletrônicos.  
 
Ela permitiria à Viacom, à Disney e à AOL Time Warner controlarem estações de TV 
com quase metade da audiência nacional. Nas maiores cidades, permitiria aos 
proprietários de "apenas" duas estações televisivas comprarem uma terceira.  
 
Já vimos o que aconteceu quando a CFC permitiu a monopolização das rádios locais: 
hoje, três companhias têm metade das emissoras dos EUA, fornecendo um produto 
homogeneizado que negligencia a cobertura noticiosa local e dita vendas no mercado 
musical.  
 
E a CFC abdicou da exigência de "interesse público" na emissão de licenças.  
 
Foram-se os tempos em que as emissoras tinham de renovar seus pedidos 
regularmente e mostrar programação de interesse público para merecer continuar 
existindo; hoje, elas enviam à CFC, a cada oito anos, um cartão-postal que ninguém 
lê.  
 
Ah, mas o público não é hoje abençoado por um mundo novo de competição acirrada, 
por meio do cabo e da internet? Esta é a linha do "é sério, não somos monopolistas", 
que Rupert Murdoch adotaria ontem, ao testemunhar perante os gatinhos mansos da 
Comissão de Comércio do Senado.  
 
A resposta é não. Artistas, consumidores, músicos e jornalistas sabem que tais 
alegações de competição via cabo e internet feitas pelos gigantes dominadores do 
conteúdo e das comunicações são besteira. A esmagadora maioria das notícias e do 
entretenimento nos chega via radiodifusão e imprensa. Pôr esses canais em menos e 
maiores mãos é dar lucro a poucos à custa de mu itos.  
 



Isto soa não-conservador? Não para mim. A concentração de poder -- político, 
corporativo, midiático, cultural - deve ser um anátema para conservadores. A difusão 
do poder via controle local, encorajando a participação individual, é a essência do 
federalismo e a maior expressão da democracia.  
 
Por que hoje temos mais canais, mas menos opções verdadeiras? Porque a 
propriedade dos meios de comunicação está se contraindo. Os magnatas glorificam-se 
na aglutinação, mas mais gente do que eles imaginam se ressente da perda de 
controle e identidade locais.  
 
Nós, oponentes das megafusões, vivemos atormentados com o que os sociólogos 
chamam de "ignorância pluralista". Libertários surgem do que supomos serem os 
extremos da esquerda e da direita, mas eles não percebem que somos maioria diante 
dos representantes da nova eficiência coletivista.  
 
É por isso que marcho desconfortavelmente ao lado das feministas do Mulheres pela 
Paz e dos defensores do porte de armas da Associação Nacional de Rifles sob a 
bandeira do "regionalismo, competição e diversidade de opiniões". É por isso, também, 
que nos ressentimos da contraditória recusa da maioria dos veículos e futuros 
compradores a noticiarem, claramente e em horário nobre, a tomada de poder 
programada para o dia 2.  
 
As emissoras precisam agir só em nome do poderoso lobby da radiodifusão? Não têm 
de, em nome do há tempos esquecido interesse público, chamar a atenção dos 
espectadores e leitores para a arrogância de uma comissão que não realizará 
extensivas audiências públicas sobre a decisão mais controvertida de sua história? 
Uma parte tão grande de nossas vidas não deveria estar nas mãos de um membro da 
comissão com o voto de Minerva. Vamos debater o assunto, realizar pesquisas, fazer o 
presidente se pronunciar e botar lenha na fogueira. 
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