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O Estado do Mundo segundo
três interrogações
Boaventura de Sousa Santos

V

ivemos num tempo de perguntas fortes e de respostas
fracas. As perguntas fortes
são as que se dirigem não apenas
às nossas opções de vida individual
e colectiva, mas sobretudo às raízes, aos fundamentos que criaram
o horizonte das possibilidades entre que é possível optar. São, por isso, perguntas que causam uma
perplexidade especial. As respostas
fracas são as que não conseguem
reduzir essa perplexidade e que,
pelo contrário, a podem aumentar.
As perguntas e as respostas variam
de cultura para cultura, de região
do mundo para região do mundo.
Mas a discrepância entre a força
das perguntas e a fraqueza das respostas parece ser comum. Decorre
da multiplicação em tempos recentes das zonas de contacto entre
culturas, religiões, economias, sistemas sociais e políticos e formas
de vida diferentes em resultado do
que chamamos vulgarmente globalização. As assimetrias de poder
nessas zonas de contacto são hoje
tão grandes quanto eram no período colonial, se não maiores. Mas
são hoje muito mais vastas e numerosas. A experiência do contacto
é sempre uma experiência de limites e de fronteiras. Nas condições
de hoje, é ela que suscita a discrepância entre as perguntas fortes e
as respostas fracas.
Entre muitas outras, selecciono
três interrogações fortes. A primeira
pode formular-se assim: se a humanidade é só uma, por que é que há
tantos princípios diferentes sobre a
dignidade humana, todos pretensamente únicos, e, por vezes, contraditórios entre si? Na raiz desta
interrogação está a constatação,
hoje cada vez mais inequívoca, de
que a compreensão do mundo excede em muito a compreensão ocidental do mundo. O regresso da teologia política (islamismo, hinduís-

mo e cristianismo políticos) nas
três últimas décadas conferiu uma
premência especial a esta interrogação, dado que os monopólios religiosos tendem a fomentar extremismos tanto entre os membros
das diferentes religiões, como entre
os que lutam contra eles. A resposta
dominante a esta interrogação são
os direitos humanos. É uma resposta fraca porque se refugia na universalidade abstracta (um particularismo ocidental) e não explica por
que razão tantos movimentos sociais contra a injustiça e a opressão
não formulam as suas lutas em termos de direitos humanos e, por vezes, aliás, as formulam segundo
princípios que são contraditórios
com os dos direitos humanos.
Esta interrogação desdobra-se
numa outra. Qual o grau de coerência exigível entre os princípios,
quaisquer que eles sejam, e as práticas que tem lugar em nome deles?
Esta interrogação assume uma premência especial nas zonas de contacto porque é nestas que os prin-

cípios mais tentam ocultar as suas
discrepâncias com as práticas e
que estas se revelam com mais brutalidade, sempre que a ocultação
não tem êxito. Também aqui a resposta dos direitos humanos é fraca.
Limita-se a aceitar como natural
ou inevitável que a reiterada afirmação dos princípios não perca
credibilidade com a cada vez mais
sistemática e gritante violação dos
direitos humanos por parte tanto
de actores estatais, como não-estatais. Continuamos a ir às feiras da
inovação da indústria dos direitos
humanos (global compact, programas de luta contra a pobreza, objectivos do milénio, etc.), mas, a caminho delas, temos de passar por
um cemitério cada vez mais inabarcável de promessas traídas.
A segunda interrogação é esta:
se a legitimidade do poder político
assenta no consenso dos cidadãos,
como garantir este último quando
se agravam as desigualdades sociais e se tornam mais visíveis as discriminações sexuais, étnico-raci-

ais, e culturais? As respostas dominantes são duas e são igualmente
fracas: a democracia representativa e o multiculturalismo. A democracia representativa é uma resposta fraca porque os cidadãos se
sentem cada vez menos representados pelos seus representantes;
porque, nunca como hoje, os partidos violaram tanto as promessas
eleitorais, uma vez no poder; porque os mecanismos de prestação
de contas são cada vez mais irrelevantes; porque o mercado político
(a concorrência entre ideologias
ou valores que não têm preço) está
a ser absorvido pelo mercado económico (concorrência entre valores que têm preço), tornando-se
assim sistémica a corrupção. Por
estas razões, o poder político tende a assentar mais na resignação
dos cidadãos do que no seu consenso. Por sua vez, o multiculturalismo hegemónico é uma resposta
fraca porque é excludente em sua
pretensão de inclusão: tolera o outro, dentro de certos limites, mas
em caso algum imagina ser enriquecido e transformado pelo o outro. É, assim, uma afirmação de arrogância cultural.
A terceira interrogação é a seguinte. Como mudar um mundo
onde os quinhentos indivíduos
mais ricos têm tanto rendimento
quanto o dos 40 países mais pobres
ou o de 416 milhões de pessoas e
onde o colapso ecológico é uma
possibilidade cada vez menos remota? As respostas dominantes são
o desenvolvimento, a ajuda ao desenvolvimento e o desenvolvimento
sustentável. São variantes da mesma resposta fraca, a de que os problemas causados pelo capitalismo
se resolvem com mais capitalismo.
Pressupõe que a economia do altruísmo não é uma alternativa credível
à economia do egoísmo e que a natureza não merece outra racionalidade senão a irracionalidade com
que a tratamos e destruímos.
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EDITORIAL

Observatório da Constituição e da Democracia

N

o contexto da sociedade da informação o acesso e o compartilhamento do
conhecimento acontecerão cada vez mais por meio de tecnologias. Todavia,
os avanços tecnológicos advindos da digitalização e convergência das mídias representarão novas possibilidades democráticas somente na exata medida em que signifiquem a efetividade do direito à comunicação como direito de todos/as em nosso país.
É nesta perspectiva que movimentos e organizações sociais têm lutado por uma conferência nacional, na qual se construa uma política de comunicação inclusiva em todos os
seus aspectos. A legitimidade de qualquer decisão neste campo, portanto, exige a ampla
participação da sociedade civil, desde conferências municipais e estaduais, até o espaço
público maior que uma Conferência Nacional de Comunicação deve constituir.
Por certo alguém há de se perguntar se nossa observação não deixou de lado as violações a direitos humanos fundamentais cometidas por parte da mídia que, privatizando
o espaço público em colunas, comentários ou blogs, se considera detentora de um poder
sem limites. Logicamente, sendo o tema central deste caderno mídia e democracia, inexistiria qualquer obstáculo para que tais casos fossem analisados, e se afirmasse o quão
legítimos, constitucionais e necessários são, em um Estado Democrático de Direito, mecanismos de controle social dos meios de comunicação destinados a garantir a real liberdade proclamada na Declaração Universal de Direitos Humanos e na Carta de 88. Entretanto, optamos por outro viés.
Propomos nesta 15ª edição do C&D pensar a mídia reconhecendo-a como a possibilidade de que venha a ser uma verdadeira esfera democrática de discussão pública. O objetivo é, assim, afirmar que a democracia também se funda nos direitos de participação e comunicação. Ou seja, no direito de compartilhar idéias e ideais, e, dentre estes, o de uma cidadania ciente de seu poder de retomar o espaço privatizado, e controlar o que parece (e
só parece) incontrolável.
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Televisão Pública

Fabio Pozzebom/ABr

José Carlos Torves

A

televisão chegou ao Brasil na
década de cinqüenta, fruto
de uma ousadia da iniciativa
privada, com a justificativa de que,
com este novo veículo de comunicação, o Brasil entrava na Era da
Modernidade.
A televisão provocou nos brasileiros, desde a sua chegada, uma
grande mudança nos hábitos e nos
comportamentos da sociedade e
atualmente é o principal meio de
informação e de entretenimento da
população. Da mesma forma, tem
sido acusada de ser um veículo com
grande poder de influência nos rumos econômicos, sociais e políticos
da nação. Outra questão que colocou este meio no centro dos debates é a qualidade da programação
que vem sendo apresentada na
constante perseguição de mais
pontos de audiência.
O fato de no Brasil o canal de televisão ser uma concessão pública,
portanto com normas e fiscalização
da União, não impediu os oligopólios e, por conseqüência, a concentração da mídia no país, resultado de
vinte anos de ditadura, da tradição
política brasileira de privatizar o público, quando a televisão teve um
papel decisivo no projeto de integração nacional e no uso da concessão
de canais como moeda de troca em
votações no Congresso.
É coincidente o desenvolvimento da televisão à conjuntura social,
econômica e política do país a partir da década de cinqüenta, desde o
governo Vargas. Verifica-se que a
fase desenvolvimentista na intervenção estatal na economia foi decisiva na implantação do veículo e
na sua afirmação.
Também é possível acompanhar, a partir de um resgate histórico, que a televisão é um espelho e,
ao mesmo tempo, tem refletido os
governos, com seus interesses e políticas, mostrando este vínculo dependente e próximo do poder. Este
mesmo comportamento que é observado em nível nacional se reproduz regionalmente.

Esta realidade brasileira, com
hegemonia da televisão comercial e
diante de tantas críticas e de apelos
pela democratização das comunicações no país, tem motivado um
crescente movimento na defesa e
no debate da importância de emissoras públicas.
Diversas emissoras no Brasil se
autodenominam públicas, no entanto, nenhuma delas possui os fundamentos mínimos que caracteriza
uma televisão pública: auto-sustentação, autonomia e liberdade e produção diversificada e de qualidade.
Todas até agora são dependentes de
verbas que são liberadas pelo Executivo, portanto não contigenciadas, a
programação sofre permanentemente ingerência dos governos e a gestão
é realizada com critérios partidários.
Temos bons exemplos de emissoras públicas no mundo como BBC na
Inglaterra e a PBS nos Estados Unidos. Estas duas e tantas outras pelo
mundo têm autonomia, conselho de
gestão e de programação formados
pela sociedade, orçamento decidido
por legislação própria, espaço para
produção independente e de quali-

dade. Toda a sua grade de programação está permeada pela cultura, educação, cidadania, compromisso com
a informação e a verdade e com o interesse público.
É importante dizer que na Europa a televisão começou pública, ao
contrário do Brasil, que iniciou como um negócio privado e que somente agora começa a se debater e
discutir a necessidade de uma
emissora pública.
Foi neste clima que o Governo
Lula, no início do seu segundo mandato, convocou o I Fórum Brasileiro
de Televisão Pública, chamando os
dirigentes de TVs Educativas, TVs
Universitárias, TVs Comunitárias,
pesquisadores e estudiosos de comunicação, para discutir o lançamento no Brasil de uma Televisão
Pública, a TV Brasil, sob os cuidados
do recém-empossado Ministro
Franklin Martins.
A proposta inicial, como resultado do Fórum, expressa na Carta de
Brasília, tinha grandes possibilidades de concretizar o sonho dos defensores da democratização da comunicação: gestão independente,

horizontalidade, programação de
qualidade e sustentação através de
verbas contingenciadas. Entretanto,
o Governo não resistiu a tentação de
ter a sua própria televisão, ou seja
uma televisão governamental, frustrando todas as expectativas e todos
os esforços de se terno Brasil uma
Televisão Pública.
No início de setembro o Governo
deve encaminhar uma Medida Provisória ou um Projeto de Lei para o
Congresso criando a TV Brasil, resultado da fusão entre Radiobrás e
TVE-RJ, com um conselho de personalidades e uma direção indicada
pelo Executivo.
A TV Brasil não terá um Conselho
Deliberativo formado com representação da sociedade civil. Assim, o
“conselho de notáveis” não terá capacidade de indicar a sua administração, ficando esta como responsabilidade do próprio Governo, portanto sob a tutela e obediência do
mandatário de plantão. Infelizmente o que teremos é mais uma televisão governamental no país. E, de público, apenas o dinheiro público, na
“Televisão Pública” do Brasil.
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OBSERVATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ministério Público e mídia
Wellington Cabral Saraiva

O

Ministério Público (MP) foi
uma das instituições da sociedade brasileira que mais
se desenvolveu com a Constituição
de 1988. Abandonou atuação até
então meio tímida e, com os novos
instrumentos que a legislação lhe
deu, ganhou destaque tanto em
ações criminais quanto cíveis. Naturalmente, passou a despertar na
imprensa interesse que não existia.
O regime de liberdades pós-1988 e
o maior grau de cidadania das pessoas também contribuíram para investigações e processos mais eficazes e para maior demanda de informação. Nem tudo são flores, porém. A relação entre MP e mídia
ainda precisa amadurecer em muitos aspectos, alguns dos quais expostos a seguir.
Em primeiro lugar, o MP precisa
fazer-se conhecer pela sociedade. A
maioria das pessoas não tem idéia
do que exatamente faz um promotor de justiça, muito menos da diferença entre um procurador da República e um procurador do Estado.
Muitos membros do MP têm pudor
ou receio de divulgar seu trabalho,
para não serem vistos pelos colegas
como vaidosos, em busca de “holofotes”, ou por entender que o noticiário poderia causar lesão à imagem do réu, ou por não confiar na
imprensa ou ainda para não “perder tempo” redigindo ou revisando
notas à imprensa ou concedendo
entrevistas. Penso que essa não é a
postura mais adequada. A própria
Constituição assegura o direito dos
cidadãos à informação, em vários
dispositivos. Além disso, o MP, como órgão público, precisa observar
o princípio da publicidade, que,
nos dias atuais, não se satisfaz com
a publicação formal de atos na imprensa oficial. É indispensável que
a informação chegue ao cidadão,
para que conheça e acompanhe os
negócios públicos objeto de ações
ajuizadas pelo MP e saiba a razão
de existir do Ministério Público. Por
outro lado, saber que o MP está
atento a crimes e desvios de verbas
e outros abusos na gestão pública

auxilia a reduzir a sensação de impunidade, a qual, por si só, já constitui fator criminógeno, isto é, que
estimula a prática de novos delitos.
Além de mostrar-se mais, contudo, o MP precisa saber revelar menos, em certos casos. Há situações
nas quais a divulgação de informações é irresponsável, precipitada
ou, até, criminosa. Como regra, não
é recomendável o membro da instituição divulgar atos que ainda não
praticou, como “que irá processar
fulano”. É preferível fazê-lo depois
de tomar a medida adequada, pois,
até lá, pode mudar de idéia ou surgir prova que mude sua conclusão.
Deve ter muita cautela quando a divulgação puder causar lesão grave à
honra de alguém. Algumas notícias
de que alguém foi processado por
certo ilícito muitas vezes causam
danos irreversíveis, mesmo que o
réu venha a ser absolvido (até porque muitas absolvições não despertam interesse jornalístico). Apesar
disso, há casos nos quais a informação tem de ser divulgada mesmo
com rapidez, ainda que não tenha

havido o julgamento. A morosidade
do Judiciário freqüentemente tornaria obsoleta a notícia, se divulgada apenas depois da sentença, e
privaria o cidadão da informação.
A imprensa tem muito a amadurecer também. Providência importante seria a capacitação de seus
profissionais em temas jurídicos.
Boa parte dos noticiários da televisão e dos principais cadernos dos
jornais é hoje dedicada, em maior
ou menor grau, a questões jurídicas. Atuação de comissões parlamentares de inquérito, processos
contra autoridades e empresários,
ações penais, tramitação de inquéritos, medidas cautelares de seqüestro de bens, processos do júri
e o julgamento de recursos e ações
originárias dos tribunais, entre outros, são temas recorrentes no noticiário. Mas persistem confusões
primárias de jornalistas, como a de
o juiz dar “parecer” ou “solicitar” à
polícia a prisão de alguém.
Vê-se ainda uma certa sofreguidão da imprensa, sobretudo da TV,
com cenas produzidas nos inqué-

ritos policiais. O impacto visual
das algemas, das viaturas caracterizadas, do armamento, das prisões e de buscas e apreensões em
residências e escritórios gera uma
certa sofreguidão em alguns jornalistas. De fato, essas imagens causam impacto no público. Não se
deve supervalorizar, todavia, o trabalho policial e esquecer que o importante, na verdade, é a fase seguinte, da ação penal, em que o indivíduo será condenado ou absolvido, e todo aquele trabalho poderá resultar eficiente ou não. Tampouco se podem ignorar os direitos fundamentais dos investigados, como o direito à própria imagem e à intimidade.
O Brasil é uma democracia jovem. Com o tempo, os mecanismos
democráticos que ajudam a formar
a opinião pública se aperfeiçoarão.
Tanto o Ministério Público quanto
a imprensa têm papel fundamental
a desempenhar nesse cenário, e o
fortalecimento legítimo dessas duas instituições será essencial para
uma nação mais desenvolvida.
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nhum tipo de interesse. Disso resulta uma série de obrigações, entre elas o dever dos meios de comunicação de divulgar as informações de maneira precisa e correta,
“independentemente da linha política ou da natureza econômica de
seus proprietários e diretores”. O
propósito dessa grande inovação
foi dar ênfase à noção de que as informações de interesse público não
são produtos políticos particulares
nem mercadorias para dar lucros
aos donos dos veículos. Uma posição idealista? Talvez, mas, sobretudo, uma disposição dos jornalistas
brasileiros de lutar contra a corrente do “pensamento único” definido
pelo mercado!
Outras duas inovações nesse capítulo foram: primeira, a disposição
de que “a prestação de informações
por instituições públicas e privadas,
incluindo as não-governamentais,
cujas atividades produzam efeito na
vida em sociedade, deve ser considerada uma obrigação social, e assim exigida no exercício da profissão”; segunda, a determinação de
que a “a obstrução direta ou indireta
à livre divulgação da informação, a
aplicação de censura e a indução à
auto-censura são delitos contra a sociedade e, enquanto tal, devem ser
denunciadas à Comissão de Ética
dos Jornalistas, garantido o sigilo do
denunciante”.
O segundo capítulo do novo código trata da conduta profissional
dos jornalistas, no qual se destaca
que o “compromisso fundamental
do jornalista é com a verdade no relato dos fatos e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação”.
Grande parte dos dispositivos do
antigo código, incluindo o compromisso com a defesa dos princípios
constitucionais em que se fundam a
democracia e o Estado Democrático
de Direito, e aqueles expressos na
Declaração Universal dos Direitos
Humanos, foi mantida nesse capítulo. Mas houve a preocupação de atualizar o texto ao espírito da época,
sublinhando, por exemplo, a defesa
dos novos direitos consignados em
estatutos aprovados após a promulgação da Constituição de 1988, “em
especial os que se referem às crianças, adolescentes, mulheres, idosos,
negros e minorias”.
Ainda nesse capítulo houve o
acréscimo de incisos sobre o dever

do jornalista de “denunciar as práticas de assédio moral no trabalho à
Comissão de Ética competente”; o
que proíbe o jornalista de “submeter-se a diretrizes contrárias à precisa
apuração dos acontecimentos e divulgação correta da informação”; o
que impede o profissional de “expor
pessoas ameaçadas, exploradas ou
sob qualquer tipo de risco de vida,
sendo vedada a sua identificação,
mesmo que parcial, pela voz, contornos e traços físicos, locais de trabalho ou residência, ou quaisquer outras circunstâncias que ameacem a
integridade física e/ou mora”; e o
que o proíbe de “fazer do jornalismo
uma prática que incite à violência, à
intolerância, ao arbítrio e ao crime”.
Outra mudança essencial foi a explicitação do veto ao contrabando de
interesses, ou seja, o jornalista não
pode realizar cobertura jornalística

para o veículo de comunicação em
que trabalha sobre instituições públicas, privadas ou não governamentais de que seja assessor, empregado,
prestador de serviço ou proprietário,
nem utilizar o referido veículo para
defender os interesses dessas instituições. Por hipótese, um repórter do
Jornal de Brasília, que também é assessor do Ministério dos Esportes,
não pode fazer coberturas naquele
ministério para o Jornal de Brasília,
pela óbvia razão de que não tem suficiente isenção para cumprir a tarefa de maneira honesta.
No Capítulo III, sobre a responsabilidade profissional, uma das alterações prescreve que o jornalista não
pode divulgar informações obtidas
de maneira inadequada, com o uso
de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo para esclarecer informações de

A ética não é uma camisa que se
troca confor me a vir agem dos
ventos, dos modismos ou das
sucessivas confusões mor alistas
denominadas “crises éticas”

relevante interesse público e quando
esgotadas todas as demais possibilidades de cobertura convencionais.
Outra mudança desse capítulo,
provocada pelo recente desenvolvimento das tecnologias digitais, como o photoshop, determina como
dever do jornalista rejeitar “alterações na imagem captada que deturpem a realidade” O mesmo artigo
prescreve que “o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de
imagem e/ou áudio-reconstituição
e outras manipulações deve sempre
ser informado ao público”. Por ele, o
profissional está obrigado a ser fiel
às declarações de seus entrevistados, não podendo publicar entre aspas a sua própria interpretação da
fala de suas fontes.
Como já referido no início deste
artigo, um dos maiores avanços do
novo Código de Ética dos Jornalistas
foi a adoção da cláusula de consciência, pela qual o profissional pode
se recusar a executar uma atividade
jornalística que confronte os princípios do código ou que agridam as
suas convicções. Ressalvou-se, porém, que essa disposição não pode
ser usada como argumento, motivo
ou desculpa pelo profissional para
deixar de ouvir pessoas com opiniões contrárias às suas.
A cláusula de consciência, acolhida em vários países, foi originalmente prevista pelo Estatuto dos Jornalistas da França, em 1935, e posteriormente tornada cláusula do Código
de Trabalho daquele país. Lá, um jornalista pode pedir demissão sem aviso prévio, recebendo as indenizações trabalhistas como se tivesse sido demitido, em três circunstâncias:
1) na troca de dono do jornal ou do
periódico (clause de cession); 2) no
fechamento da publicação por qualquer causa; e na mudança perceptível do caráter ou da orientação do
jornal, se essa mudança criar, para o
jornalista empregado, uma situação
que atente contra a sua honra ou sua
reputação ou, de maneira geral, os
seus interesses morais.
As inovações do novo código de
ética dos jornalistas não chegam a
ser tão radicais como esta que está
em vigor na França. A esperança é
que as novas regras ajudem os jornalistas brasileiros a se conscientizar de que certas conquistas republicanas da Revolução de 1789
continuam sendo um ideal para o
nosso País.

