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A frase que serve de titulo a estas 
linhas é de Norbert Wiener, fun
dador da cibernética. Ela genera

liza a verdade politica que os constituin
tes de Virgínia inscreveram em sua 
pioneira Declaração de Direitos, de 
1776: "the freedom of the press is on of 
the great bulwarks of the liberty". 
Graças às peculiaridades da língua 
inglesa, ao distinguir entre o direito de 
não ser submetido a determinada pres
são (freedom) e o estado geral de 
liberdade (liberty), os virginianos frisa
ram que a liberdade de pensamento e de 
opinião é de natureza social e somente 
existe quando os veículos dessa comuni
cação humana —à época a imprensa, 
hoje também o rádio e a televisão— não 
se acham concentrados em mãos dos 
titulares do poder. 

No contexto histórico da Declaração 
de Virgínia, o poder em causa, em 
relação ao qual se reclamava a liberda
de, era o dos governantes, tradicionais 
dispensadores das autorizações de pu
blicar informações ou difundir pensa
mentos. Agora, após mais de dois 
séculos de liberalismo capitalista, todos 
sabemos que esse poder opressor de 
liberdade de comunicação não é apenas 
estatal, mas se apresenta também sob a 
forma empresarial. Com efeito, um dos 
modos mais eficazes de se monopolizar 
o poder politico e económico, impedindo 
a instauração do estado geral de 
liberdade, consiste na apropriação dos 
meios de comunicação social. Nos 
países comunistas, eles são inteiramen
te submetidos às decisões da autoridade 
governamental e ao controle ideológico 

da comissão de propaganda do partido. 
No Brasil, a organização dos meios de 
comunicação de massa sob a forma de 
empresas capitalistas conduziu à situa
ção atual, em que a generalidade dos 
grandes órgãos de imprensa, rádio e 
televisão representa um instrumento de 
defesa do poder capitalista. Ninguém 
contesta, numa sociedade pluralista, 
que os empresários, como qualquer 
outro grupo social, possam defender 
publicamente seus interesses. Mas é 
simplesmente intolerável que para essa 
defesa pública eles monopolizem os 
meios de comunicação social. 

O estatuto da imprensa, do rádio e da 
televisão está, pois, no centro da 
organização de poderes da sociedade 
contemporânea. Por isso mesmo, o seu 
assento natural é a carta definidora dos 
fundamentos da organização: a Consti
tuição. 

Mas como regular a questão no texto 
constitucional? 

Há, evidentemente, um problema de 
técnica normativa e outro de fundo ou 
conteúdo. 

Quanto à técnica normativa, trata-se 
de saber se a Constituição deve limi-
tar-se ao enunciado de princípios, ou se 
convém, além disso, que ela regule 
mecanismos concretos, tendentes á rea
lização de tais princípios. A segunda 
solução é. sem dúvida, a melhor. Se a 
generalidade das normas constitucio
nais é tradicionalmente desrespeitada 
entre nós, o grau de efetividade das 
declarações de princípios, então, é 
quase nulo. 

Quanto ao conteúdo da regulação 

constitucional dos meios de comunica
ção de massa, três questões fundamen
tais devem ser destacadas: a liberdade 
de criação de órgãos de imprensa, rádio 
e televisão; a sua estrutura jurídica: o 
acesso do povo à difusão regular de 
informações. 

No tocante à primeira dessas questões 
fundamentais, para se assegurar con
cretamente o principio da liberdade é 
preciso resolver uma dificuldade técni
ca na área das emissões radiofónicas ou 
audiovisuais, qual seja. a distribuição 
de frequências ou faixas de onda. em 
número forçosamente limitado. A me
lhor solução consistiria em retirar do 
governo esse formidável poder de con
cessão e confiá-lo a um órgão normativo 
autónomo, composto em sua maioria 
por representantes da coletividade. 

Com relação à estrutura jurídica das 
entidades de imprensa, rádio e televi
são, há uma verdade elementar que 
precisa ser dita e repelida, sem cessar. 
Os órgãos de comunicação de massa 
não podem ser agências estatais nem 
empresas capitalistas, pela razão muito 
simples de que a atividade por eles 
desenvolvida não têm o carátcr de 
serviço administrativo nem de explora
ção comercial. A lógica da apropriação, 
pública ou privada, conduz inelutavel-
mente à concentração de poderes e'à 
negação da finalidade social dos veícu
los de comunicação. Apregoar, como se 
vem fazendo, que as associações ou 
fundações são ineficientes para a explo
ração de jornais, de estações de rádio 
ou de televisão equivaie a uma petição 
de principio:- Ineficientes para quê'.' 

Para a produção de lucros ou para a 
própria comunicação social? A expe
riência da televisão holandesa, infeliz
mente pouco conhecida, tem provado 
que a fórmula associativa é perfeita 
mente viável. Não basta, porém, afas
tar o objetivo lucrativo. É preciso, 
ainda, que a organização seja comuni
tária, associando-se permanentemente 
os jornalistas à gestão das entidades 
nas quais trabalham. 

Resta a questão do acesso do público 
aos meios de comunicação de massa. 
Deparamo-nos, aí. com o surgimento de 
um novo direito social, a ser incorpora
do ao estatuto da cidadania. O séii 
exercício há de competir não só aos 
partidos políticos <e não, apenas nas 
épocas eleitorais), mas' também a 
outros grupos sociais expressivos. Re
conheço ter havido, nesse particular, 
uma lacuna no anteprojeto de Constitui
ção que ofereci ao Partido dos Traba
lhadores e espero corrigi-la na 4 ' 
edição do "Muda Brasil". 

Que ninguém tenha dúvidas: é pe|«, 
forma como será regulado o estatuto, 
dos órgãos de comunicação de massa.' 
na futura Constituição, que se saberá 
das reais possibilidades de instauração 
da vida democrática neste país Pois á 
democracia pcxle ser também entendida 
e definida como o regime de opinião 
pública soberana. 
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