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Tropas de assalto jogam duro para
calar a liberdade de informação

Ruidosos
agentesdo
silêncio

ver ou falar parajornai , tradu
zia numa linguagem "soflStica·
da"omantra imple daesquer
da autoritária, para a qual a "li
berdadede imprensa éaliberda
de da empresa". Enquanto ela
conferia legitimidade à senha
ideológica, Lula selecionavajor
nalistas "confiáveis" e deflagra
va o projeto de criação de um
aparato midiático chapa branca
centralizado na TV Brasil.

Chávez controla hoje sei
emissoras de TV, oito rádios,
uma agência de notícias, cente
nas de site e a maior provedora
de internet da Venezuela. o
Bra il, supo to especialista
em comunicação social engaja
dos no programa do "controle
socialdamídia" apontamna Eu
ropa exemplos de países emque
o poder público detém parcela
expre ivadosmeiosderadiodi
fusão. Evidentemente, eles não
aprofundam a comparação, si
lenciandosobreoabismoquese
para a independência editorial
da BBC da submissão das redes
de TVestatais daAmérica Lati
na aos detentores do poder polí
tico. É que, não poracaso, quase
todos eles admiram a ditadura
cubana, na qual todo os meios
de comunicação ecoam a dire
triz única do Partido-Estado.

O Brasil não é a Venezuela.
Masos inimigosda liberdadede
imprensa fazem parte do con
sórcio heterogêneo que e tá no
poder. o início de dezembro, o
programa do "controle social
da mídia" dará um novo passo,
realizando a lI! Conferência Na
cional de Comunicação (Confe
com). O convescote reunirá es
sencialmente órgãos de gover
noe ONGs ligadasaoPT, pois as
entidades representativas das
emissoras de TV, dos jornais,
das revistas e dos provedores
de internet decidiram boicotá
lo. Eu sugiro que alguém distri
bua cópias do discurso de Mil
tonaos participantes. Ele conti·
nua muito atual. e
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mento da filó ofa Marilena
Chauí pontua a mudança. um
debatecom otambémtilósofoJo
sé Arthur Giannotti, em 2001,
Chauíescreveraque"aodesqua
lificarospartidospolíticosea im
prensa, Giannotti desqualifica
politicamente algo mais profun·
do: a sociedade civil e o conjunto
dos cidadão ". Era o tempo do
g~ernoFHCeatil~fupetista

escrevia abundantemente nos
grandes jornais. o auge do
cândalo de 2005 elajá substituí
ra "imprensa" por "mídia" e mu·
dara radicalmente de ideia. A
"mídia" nâo representa nada
além dos interesses das elites,
pois, na sociedade capitalista, os
meios de comunicação são em
presasprivadase,portanto, per
tencemao espaçoprivadodos in
teresses de mercado", ensinava
numa carta postada na internet.

A Chauí de 2001 prezava o
"mercado de ideias" e sabia que
os interesses político dos em
presáriosdecomunicaçAoestAo
subordinados a seus interesses
empresariais. A imprensa de
pende dos leitore e anuncian
te - e só os têm se conservar a
credibilidade. Mas a Chauí de
2005, que se recusava a escre-

José Sarney nAo é, evidente
mente, um chavista - mas sem
pre sabe surlar numa nova on
da, a fim de proteger seus inte
resses patrimoniais. Num dis
curso no Senado, dias atrás, ele
classificoua "mídia" como"uma
inimiga das instituições repre
sentativas".Háummétodoinfa
lfvel de saber a posição de cada
um na polêmica sobre o contro
le da liberdade de expressA0: se
alguém emprega o termo "mí
dia" no lugar de "imprensa" é

porqueflerta comaideiadacen-
ura. "Mídia" indica a indústria

do entretenimento, um setor da
economia de mercado; impren
sa é a difusão de informação e
opinião, um pilar insubstituível
da democracia.

A onda que sustenta a pran
cha de Sarney avolumou-se, no
Brasil, com o episódio elo "men
salão". A trajetória do pensa-

'IMPRENSA' ÉDIFUSAo
DE INFORMAçAO E
opINIAO. PORISSO,
PILARDA DEMOCRACIA

edo Senado esgrimiu novos argumentos em defesa de seus interesses

dor, na Bolívia e na Nicará
países da Aliança Bolivariana
dasAméricas(Alba),dese~

se legislações similares.
Na Argentina não se vai tão

longe, mas o jornalEl Clarin s0

freu uma invasão de uma "tropa
de assalto" singular, constituída
portiscaisde tributos queagiam
a mando direto da presidênciae
ao largo do próprio órgâo de fi&.
calizaçio tributária. Uma nova
lei de serviços audiovisuais, pa
trocinada pelos Kirchners, tra
mita no Congresso e tem como
alvo direto o grupo Clarln.

Na antigaURSS, dissidentes
eram rotulados como "doentes
mentais" e internados em insti·
tuiçõespsiquiátricas.Areferên·
cia à "saúde mental" da popula
ção, na leidecensuravenezuela
na, não é apenas um expediente
para criminalizar o jornalismo,
masuma evidência do que efeti
vamente pensam os arautos do
combate estatal à liberdade de
expressA0. Milton, no Areopag(
tica, esboçou o conceito de um
"mercado de ideias". A ofensiva
contra a imprensa imagina a
concorrência de ideias como
umadoença socialque ameaça0
poder de Estado.

Americano contra o Terroris
mo Midiático, um evento desti
nado a combaterjornais e redes
de TV que seriam "porta-vozes
dos interesses imperiais". O ca
nal noticiosovenezuelanoGlobo
visiónconverteu-se,então,noal
vo deumgoverno quejáfechara
a RCTV. Há pouco, em meio a
pressõesoficiais contra o canal,
uma turba chavista invadiu
suasinstalações. Jáseusamtro
pas de assalto para calar a im
prensa, no país cuja candidatu
raaoMercosul épatrocinadape
lo governo brasileiro.

"A segurança nacional deve
prevalecer sobre a liberdade de
expressA0", explicoua promoto
ra pública venezuelana ao apre
sentarumprojetode leidestina
do a controlarosmeiosdecomu
nicação. Se os EUA tivessem
aplicado esse princípio há qua
tro décadas, a Guerra do Vietnã
talvez acabassede outrojeito. O
projetocria a figura dos "delitos
midiáticos", que abrangem a di
vuJgaçAodeinformaçAoquecau
se"prejuízoaosinteresseseloEs
tado",atente contraa "moralpú
blica"oua"saúdemental" dapo
pulação. O Estado - nesse caso,
umEstado cadavez mais perso
nificado no caudilho - decide, é
claro, sobre o que significa cada
uma dessas tipificações. A lei
chavista é um modelo: no Equa-

Hugo Chávez não sabe quem foi
John Milton. No Areopag(tica,
de Milton, está escrito: "Aquele
quemataumbomem, mata uma
criatura da razão, feita à ima
gem de Deus, mas aquele que
destrói um bom livro, mata a
própria razão, mata a imagem
deDeus". Subtituladocomo Um
DiscursoaoParlamentoda Ingla
terra pela Liberdade da Impres
sdo sem Lú:ença e publicado em

• 1644, no auge da guerra civil, o
texto contém a mais clássica
dasjustiticativas racionais con·
traacensura. Miltonacreditava
na razãohumanae,portanto, na
capacidade das pessoas de dis
tinguir as boas ideias das más.
Chávez também acredita nela
e justamente por isso empreen
de uma campanha estatal con
tra a liberdade de imprensa.

• GeorgeW.Bushinvocouapa-
lavra "terrorismo" para trair o

• compromisso dos EUA com os
direitos bumaIlOa e legalizar a
t«tura.Mastuelocomeçoucom
terroristas de carne e osso, que
theram o fatídico 11 de setem
bro de oito anos atrás. Chávez
apropriou-se da palavra para,
mesmo sem terroristas, deli
nearumacampanhainternacio
na!: emmarçode 2008, Caracas
sediou o 12 Encontro Latino-
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