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Resumo: Recuperando momentos do processo de impeachment de Dilma Rousseff,
seus desdobramentos com as ações de Temer e seu ministério e os resultados do
primeiro turno das eleições municipais de 2016, reflete-se sobre as técnicas e
tecnologias envolvidas em um golpe parlamentar-jurídico-midiático. Destaca-se o
papel da mídia corporativa na construção da narrativa e mobilização da opinião
pública, bem como as medidas do governo para o favorecimento da grande mídia e
perseguição da mídia alternativa.

Palavras-chave: golpe, impeachment, tecnologia, mídia, política.

Luther Blissett: Em outra oportunidade, na entrevista realizada após a aprovação
do impeachment de Dilma Rousseff pelo Senado, você comentou momentos do
processo e seus possíveis desdobramentos, analisando as tecnologias que operam
no que chamou de golpe parlamentar-jurídico-midiático (Silva, 2016). Gostaria de
recuperar momentos dessa conversa, aprofundando as questões relativas à
tecnologia e, especialmente, à mídia.
Rafael Alves da Silva: E agora podemos incorporar à analise os acontecimentos e
resultados do primeiro turno das eleições municipais, já que o impeachment de
Dilma Rousseff foi apenas parte do golpe.
L: Sim. Então, para começar, de modo geral, como você vê a conjuntura atual?
Pensando em como a população percebe os acontecimentos.
R: Me parece que vivemos um nonsense total. Em Dezembro de 2015, achamos
engraçada uma carta “vazada”, em que Temer lamentava ser um “vice decorativo”,
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rimos de seu teor infantil, pedindo atenção, rimos do fato de ser uma carta nestes
tempos digitais; depois, em abril deste ano, o vice parece ter se atualizado
tecnologicamente e rimos de seu áudio “vazado” via whats app, rimos porque a
justificativa foi de que ele estava treinando o discurso e, sem querer, enviou a
mensagem a seus contatos. Rimos em maio, quando o jornalista Jorge García, da
rádio argentina El Mundo, ligou para o então presidente interino e Temer pensou
estar falando com o presidente argentino Mauricio Macri, tecendo galanteios,
pensando estar recebendo felicitações do primeiro chefe de Estado que o
reconhecia como presidente – o terceiro do PMDB sem ganhar nenhuma eleição
presidencial. E rimos dos discursos inflamados de Janaína Paschoal, uma das
autoras do pedido de impeachment, se metamorfoseando em pastora e dizendo
livrar o Brasil da “república da cobra”, chorando e falando por Deus e pelas
criancinhas; nos impressionamos, considerando inabilidade a nomeação de um
ministério sem nenhuma mulher e com vários investigados por corrupção, rimos com
as primeiras quedas desse ministério. E sempre parecia que não podia ficar pior,
que era uma situação tão bizarra que seria revertida. E nas primeiras horas de
governo interino o Ministério da Cultura foi extinto, fundiu-se o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação com o das Comunicações, extinguiu-se a Controladoria-Geral
da União, responsável por fiscalizar o governo, transformando-a em ministério do
próprio governo. Os ministros do interinato passam a ter as atitudes mais
estapafúrdias: Mendonça Filho recebe propostas do ator pornô Alexandre Frota para
a educação – e posa para selfies –, Ricardo Barros, da Saúde, diz que os homens
procuram menos o serviço de saúde porque trabalham mais; Alexandre de Moraes,
da Justiça, ora divulga vídeo em que aparece atacando pés de maconha munido de
um facão no Paraguai, ora concede longa coletiva sobre a prisão de suspeitos de
simpatizarem com terrorismo, numa história que, apesar de longamente relatada,
permaneceu mal contada; e, para não me estender em mais exemplos, José Serra,
que entre outras pérolas disse em entrevista a Boris Casoy, em 2012, que o nome
oficial do país é “Estados Unidos do Brasil”, nomeado ministro das Relações
Exteriores, desqualifica os fóruns multilaterais fazendo declarações contra a Unasul
e a OCDE, questiona a legitimidade da Organização Mundial do Comércio; em visita
oficial ao México, ao lado na Ministra das Relações Exteriores desse país, Claudia
Ruiz Massieu, ri dizendo que “para os políticos homens no Brasil é um perigo porque
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descobri aqui que metade das senadoras é mulher”, fala em fechar embaixadas na
África e Caribe, é acusado pelo Chanceler do Uruguai de tentar comprar voto para
impedir que a Venezuela assuma a presidência do Mercosul e, numa entrevista ao
site O antagonista, demonstra não saber quais países compõem os BRICS,
incluindo entre esses a Argentina e recebendo ajuda para decifrar cada uma das
letras da sigla.
E do que parecem trapalhadas, vazamentos, equívocos, personagens
caricatos,

vamos

virando

piada

internacional,

num

esforço

para

ocupar

definitivamente o lugar de República Bananeira, mas, o pior, é que junto com a piada
pronta vem a efetiva transformação da realidade. Este mesmo governo, ainda
durante o interinato, iniciou o desmonte de políticas públicas, privatizações, cortes
em saúde, educação, habitação, etc.
Marx no 18 Brumário, a partir da observação de Hegel de que os fatos e
personagens importantes na história ocorrem, por assim dizer, duas vezes,
acrescenta que a primeira ocorre como tragédia e a segunda como farsa. Talvez
possamos pensar o golpe militar ocorrido no passado como tragédia e este como
farsa, mas farsa com consequências bem concretas. Ou, numa referência mais
popular, seria cômico se não fosse trágico.
L: Você mencionou a tomada de poder pelos militares e o processo atual como
“golpe”. Mas o termo se aplica atualmente? Pois Dilma perdeu o cargo através de
um processo, com votação no legislativo e acompanhamento do Supremo Tribunal
Federal.
R: Em um golpe militar, a tomada do poder está ancorada em aparatos técnicos bem
explícitos: armas, tanques e demais equipamentos bélicos. Num golpe parlamentarjurídico-midiático a tecnologia é outra. Há a construção e aplicação de uma certa
tecnologia

jurídica

e

técnicas

que

operam

no

campo

político

e

de

mobilização/manipulação da opinião pública. Tais técnicas dependem de tecnologias
de espionagem – ‘grampos’, invasão a bancos de dados e mensagens eletrônicas –
e do monopólio dos meios de comunicação, que passa por legislação, mas também
pela concentração do aparato técnico de difusão de informação.
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Realmente, temos o debate se o processo atual é um golpe, mas lembremos
que há segmentos que chamam o golpe militar de 1964 de “revolução”,
considerando que livrou o Brasil de uma ditadura comunista...
O que precisa ficar claro é que a tomada de poder que caracteriza um golpe
não precisa se dar exclusivamente pela via militar. Apesar da aparência de
legalidade, distorcer a legislação, ignorar a jurisprudência, coadunar parlamentares
em torno de interesses duvidosos, em troca de cargos, mobilizar a opinião pública
com notícias parciais e manipulação de pesquisas, e, acima de tudo, estabelecer
imediatamente um programa diferente daquele eleito, é um golpe. As medidas que
estão sendo anunciadas e até mesmo as que já ocorreram não foram propostas nem
mesmo pelo candidato do PSDB derrotado nas últimas eleições e, agora,
surpreendentemente são implementadas por quem foi eleito como vice da
presidenta cassada, pelo partido da mesma chapa eleita. Ora, em tese, se há um
problema com o presidente e este é afastado, o vice não muda totalmente o
governo, nem troca imediatamente todos os ministros, o vice faz parte do mesmo
governo. Mas aqui não, aqui o vice já havia enviado uma carta, magoado, se
autodeclarando vice decorativo.
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) – que acaba de ser
superado pelo candidato do PSDB já no primeiro turno –, do mesmo partido da expresidenta, disse em entrevista que “golpe é uma palavra um pouco dura, que
lembra a ditadura militar. O uso da palavra golpe lembra armas e tanques na rua”. É
exatamente disso que estamos falando. A imagem de que o golpe só é possível com
militares precisa ser desconstruída.
A cartunista Laerte já havia feito o alerta há algum tempo, numa charge em
que uma pessoa “pedalava” uma bicicleta formada pela palavra “golpe” e dizia “Olha,
Mãe!... Sem militares!”. A imprensa internacional denunciou o processo em curso
como antidemocrático e utilizou amplamente a palavra golpe. Publicações como The
Economist e The Guardian (Inglaterra), The Intercept (Estados Unidos) Der Spiegel
(Alemanha), El País (Espanha), Público (Portugal), Página 12 (Argentina) e redes de
televisão como Al-Jazeera (Catar) e CNN (Estados Unidos), destacaram a
inexistência de denúncia de corrupção contra Dilma e, por outro lado, as várias
acusações

e

condenações

dentre

os

parlamentares

que

aprovaram

seu
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impeachment e a equipe do governo interino, denunciaram a grande mídia brasileira
como parte do golpe, apontando seus interesses econômicos e a cobertura
tendenciosa.
L: Você falou sobre tecnolologia, pode comentar mais?
R: Sim, é uma modalidade de golpe que tem sua técnica própria. Não é inédita, mas
vem se construindo e claro que tem especificidades no caso brasileiro.
Sem querer aqui esgotar os elementos que compõem o processo, apenas a
título de exposição, acho que podem ser destacadas três tecnologias:
•

Tecnologia jurídica: são criados mecanismos processuais, interpretações
que permitem enquadrar certas ações como criminosas e outras não, elegese o que deve ou não ser investigado; ao mesmo tempo a condução da
investigação apresenta um método próprio, com condução coercitiva, delação
premiada e obtenção de provas de maneira duvidosa, por exemplo
grampeando o escritório dos advogados de defesa de Lula, investigado pela
“lava jato” – a inviolabilidade da comunicação entre advogado e cliente está
prevista no artigo 7º do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) –, escutando
conversa telefônica da presidenta, e mais, “vazando” propositalmente as
provas! As conversas são divulgadas pelo próprio juiz Sergio Moro,
responsável pelas investigações da operação “lava jato”. Numa total
deturpação do Direito, o procurador Deltan Dallagnol, defende em entrevista
que provas ilícitas sejam validadas quando obtidas de boa fé!
Laymert Garcia dos Santos, que tem ampla reflexão acerca da Sociologia da
Tecnologia e participou ativamente de debates sobre a conjuntura política
recente, denunciando o golpe em curso, sintetiza um conjunto de práticas ao
analisar documentos vazados pelo Wikileaks. Em um texto sobre “escuta”, o
autor fala sobre um despacho diplomático dos Estados Unidos, intitulado:
“Brasil: Conferência sobre ilícitos financeiros usa com sucesso a palavra ‘T’”:
Através dele ficamos sabendo como se articulou, em Outubro de 2009, a
“cooperação” entre os funcionários norte-americanos especializados em
“contra-terrorismo” e, do lado brasileiro, Sérgio Moro e os procuradores do
Ministério Público Federal. (...)
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O despacho vazado reporta que os funcionários do contra-terrorismo
estadunidense tinham um objetivo principal: oferecer tecnologia jurídica e
policial aos agentes da lei brasileiros, em troca de sua total adesão à luta
contra o terrorismo. E lograram seu intento, como afirma o próprio título do
despacho, que se refere “à palavra ‘T’”. (...) o Judiciário brasileiro não só
considerava o tema muito importante, como queria receber treinamento
sobre coleta de indícios, interrogatórios e depoimentos, ferramentas para os
tribunais e o modelo de constituição de força tarefa. Assim, não por acaso,
os participantes apontaram como o ponto alto da conferência a aula prática
de simulação de interrogatório de testemunha. (...) americanos e brasileiros
viam um nexo entre os fluxos de dinheiro ilícito e o financiamento do
terrorismo (...).
É claro que existem ilícitos financeiros no Brasil, aos montes. Entretanto,
como é patente a inexistência de terrorismo no país, em que base
estabelecer o nexo fundante da cooperação? Não é preciso ser muito
esperto

para

saber

que,

não

havendo

terrorista,

inventa-se

um

criminalizando forças políticas, transformando-as em inimigo interno
(SANTOS, 2016).

•

Tecnologia de informação: Edward Snowden, que foi consultor técnico da
Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, revelou em 2013
esquemas de espionagem de seu país. Foi revelado e noticiado naquele ano
que o governo brasileiro, a presidenta e a Petrobras eram alvos da
espionagem. E em 2016 temos a série de escutas telefônicas e “vazamentos”,
incluindo a conversa de Dilma com Lula, que contribuiu para a suspensão de
sua posse como ministro, levando o próprio Snowden a comentar através de
sua conta no twitter que é impressionante que três anos após o episódio de
divulgação da espionagem americana, a presidenta do Brasil continue
realizando chamadas telefônicas não criptografadas.

•

Tecnologia de comunicação / mídia: O país tem os meios de comunicação
e difusão da informação centralizados e vinculados a interesses privados.
Isso passa por questões econômicas e os custos de instalação/manutenção
de veículos de grande circulação, mas também por legislação quando são
adotados modelos e padrões tecnológicos que demandam maiores
investimentos, ou criminalizam-se iniciativas como rádios comunitárias. A
internet, que em tese poderia levar outro tipo de informação, não tem o devido
alcance para toda a população, sendo que mais da metade da população
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brasileira sequer tem acesso à ela no domicílio, segundo dados do IBGE de
2015.
A

grande

mídia

privada

contribuiu

para

o

clima

de

instabilidade,

insistentemente alardeando uma crise econômica no país como culpa
exclusiva do governo, e deu vazão às informações sobre investigações contra
corrupção de forma seletiva, enquadrando o “inimigo interno”. Caricaturou a
presidenta como uma pessoa descontrolada e “fora de si”, por exemplo em
reportagem da revista Isto é, e bombardeou a imagem do ex-presidente Lula,
condenado, antes de julgado, como o maior corrupto do país, apesar das
denúncias girarem em torno de pedalinhos e reforma em sítio, até o ponto de
metamorfoseá-lo em monstro, como na capa da Revista Veja que o
apresentou como medusa.
O Instituto Datafolha realiza pesquisas com perguntas tendenciosas e o
Jornal Folha de São Paulo divulga seus resultados, com descarada
manipulação, por exemplo quando em julho de 2016 apontou que 50% dos
brasileiros defendiam que Temer devia ficar no poder, e que apenas 3%
desejavam novas eleições, sendo que a última pergunta não foi feita na
pesquisa! O site de notícias The Intercept, em texto dos jornalistas Glenn
Greenwald e Erick Dau, analisou os dados, inclusive os omitidos, e
demonstrou que a Folha de São Paulo cometeu “fraude jornalística com
pesquisa manipulada visando alavancar Temer”.
Esse são apenas alguns poucos exemplos de uma atuação da mídia,
concentrada nas mãos de algumas famílias que longe, mas muito longe de
cumprir um pretenso papel jornalístico, faz o contrário, confundindo e
desinformando, mobilizando a opinião pública segundo seus próprios
interesses.
Evidentemente, a divisão dessas três tecnologias, por assim dizer, se dá
apenas para explanação, mas elas estão intrinsicamente interligadas. O judiciário
opera valendo-se das escutas telefônicas, bancos de dados, mensagens eletrônicas,
etc., “vaza” o material para a imprensa, que trata de acabar com a imagem pública
do investigado, seja pessoa física ou jurídica – como o ataque direto à imagem das
empresas brasileiras que tiveram suas ações desvalorizadas no mercado
internacional – condenando-o ainda durante a investigação. A mídia tradicional,
7
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centralizada, vale-se de seu poder econômico e mantém sua hegemonia também
ancorada na legislação do setor, no esquema de concessões, na dificuldade de
financiamento e atuação de blogs e jornalistas independentes, impossibilitados de
trabalhar adequadamente também na medida em que sua atividade é perseguida.
A título de exemplo, vale lembrar que assim que assume o governo como
interino, Temer demite Ricardo Melo, presidente da Empresa Brasil de Comunicação
(EBC), apesar deste ter um mandato de quatro anos, criado justamente para que
uma agência pública de comunicação não tenha interferência das mudanças de
governo. E, se a lei impede essa demissão – tanto que foi revertida liminarmente
pelo Supremo Tribunal Federal –, em paralelo o governo já inicia a alteração da lei
através de medida provisória. É um Estado de exceção permanente.
L: Você mencionou as denúncias de corrupção, a “lava jato” e o fato de Dilma não
ter recebido esse tipo de acusação, mas esse não foi o motivo do pedido de
impeachment.
R: Exatamente. Mas a população não sabe disso. O que comentei até aqui, faz parte
de um mesmo processo: joga-se uma cortina de fumaça, mobiliza-se a opinião
pública em torno do combate à corrupção, transforma-se o Juiz Sergio Moro em
herói, o Partido dos Trabalhadores no inimigo interno e, em meio a tudo isso,
conduz-se tanto o processo de impeachment, quanto reformas que mudarão o curso
do país e a vida das pessoas, sem que elas nem mesmo entendam.
Por exemplo, uma pesquisa da CNT/MDA divulgada em 08 de junho, apontou
que 81,4% dos brasileiros identificavam erroneamente os motivos do impeachment.
Dentre os entrevistados, 44,1% disseram que o motivo do afastamento da
presidenta era a corrupção no governo federal, e 37,3% que fora a tentativa de
obstrução da “lava jato”. Apenas 33,2% citaram pedaladas fiscais como um dos
motivos. Em maio, o Instituto Data Popular apresentou levantamento demonstrando
que o “brasileiro médio” não compreendia a crise política e a narrativa de golpe.
Cerca de ¾ da população – sobretudo das camadas C e D – viam o processo como
uma disputa entre as elites. Em entrevista ao programa Brasilianas.org, o presidente
do instituto, Renato Meirelles, destacou que “a narrativa do golpe é algo que fala
muito bem para os formadores de opinião e tem um certo apelo na intelectualidade,
mas fala muito pouco pra dona Maria e pro seu João”.
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L: Isso reforça o papel dos meios de comunicação e da mídia.
R: Sim. Já seria suficiente se fosse por omissão, se não levasse a informação. Mas
é pior, leva informação parcial e manipulada. Há um artista de que gosto muito, um
escultor sergipano chamado Cícero Alves dos Santos, o Véio. Em 2013 ele me
apresentou em seu sítio uma peça de cerca de dois metros, em que se via uma
cobra com o corpo dobrado – onde Véio segue o movimento do próprio tronco – de
modo que podemos calcular o tamanho da serpente em cerca de quatro metros. A
cobra engolia uma criança.

Detalhe da peça, O truque da imprensa, 2013,
de Véio.
Foto amadora feita por mim.

Ao falar sobre a peça, Véio especifica que a criança é um menino, “porque há
um ‘pintinho’ ali”. E conta que o título da obra se deve ao fato de que todos os dias
morrem cobras no Brasil e isso não faz a menor diferença; mas quando uma cobra
come o filho homem de um político, a imprensa vai relatar tanto isso que passa a ser
herói aquele que mata demônios como as cobras. O “truque da imprensa” é destacar
parte da história.
Em sua sabedoria, Véio não leu Erich Auerbach, mas se preferirem uma
formulação mais acadêmica, este chamou de “técnica do holofote” aquela que
consiste em iluminar excessivamente uma pequena parte de um grande e
complexo contexto, deixando na escuridão todo o restante que puder
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explicar ou ordenar aquela parte, e que talvez serviria como contrapeso
daquilo que é salientado; de tal forma que aparentemente se diz a verdade,
pois que o que é dito não pode ser negado; e não obstante, tudo é
falsificado, pois a verdade exige toda a verdade, assim como a correta
ligação das suas partes (AUERBACH, 1987, p. 361).

Além disso, algo importante é o que mobiliza fora do, digamos, racional.
L: Como assim?
R: É fácil perceber como a mídia associada ao golpe manipula as manchetes,
divulga “vazamentos” de informação conforme a conveniência, frauda pesquisas,
etc. Mas é menos explícito, apesar de talvez mais importante, a atuação na
subjetividade da população.
Vem ocorrendo uma mobilização do ódio e do medo nas pessoas. As eleições
já apresentam muito disso, quando passa a se votar em um candidato mais porque
não se quer o outro do que pela escolha de uma certa proposta; as campanhas
tratam de demonizar o adversário.
Por exemplo, com relação ao processo atual e a polarização que se instaurou
no país, mais marcadamente a partir da última eleição presidencial, em que as
pessoas passam a se identificar como “coxinhas” e “petralhas”, do lado que quer a
saída de Dilma você vê manifestações como o grito em coro, na abertura da Copa
do Mundo de Futebol, iniciado num camarote de convidados abastados, transmitido
pela televisão em alto e bom som, para que a presidenta fosse... enfim, algo de
baixo calão. Surgem adesivos em que a imagem da presidenta é estampada de
pernas abertas nos tanques de combustível dos automóveis, para que o frentista
penetre-a com o bico da bomba. E nas manifestações de rua você ouve gritos de
“vai pra Cuba” e cartazes opinando que Dilma deveria ter morrido na ditadura militar,
ou sugerindo que ela se suicide.
Aqui estou recorrendo à percepção, com a liberdade que me parece possível
tratando-se de uma entrevista...
O filósofo alemão Günther Anders, que dedicou-se a pensar a técnica e a
condição humana diante do desenvolvimento industrial e dos meios de comunicação
em massa, optou por fazer o que chamou de “filosofia casual”, registrando de forma
participativa e analisando como militante os acontecimentos de seu tempo, inclusive
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empregando-se em uma fábrica. Se eu puder me inspirar livremente em Anders, no
sentido de pensar o que é urgente, com o risco da falta de distanciamento do
processo e, além disso, a partir de elementos da própria experiência, conto que ouvi
bastante, nos bares, na padaria, no mercado, frases como “eu não quero que ela
deixe de ser presidente, eu quero que ela morra”, ou justificativas para sua queda
por ser “feia”, “gorda” ou “guerrilheira”. Diálogos entre pessoas com formação
superior em que, reagindo à imagem de Dilma na tv, uma das interlocutoras diz que
“se roubou tem que sair”, ao que os outros, apesar de partidários do impeachment a
corrigem, pois não há denúncia de enriquecimento pessoal nos motivos do pedido, e
a pessoa é aplaudida e aceita pelo grupo com a frase “desculpa gente, eu não
entendo nada de política... mas eu odeio o PT”.
L: A mídia contribui para esse ódio através do sensacionalismo e da escolha das
manchetes e imagens?
R: Sim, claro, mas não só. E isso é complicado. Num país como o Brasil, a disputa
pela narrativa não pode se dar somente na disponibilização de informação isenta ou
análises de variados pontos de vista. A narrativa aqui se constrói também por outros
meios.
Os mecanismos que baixaram a autoestima da população, instauraram um
sentimento generalizado de crise, independentemente do país ter, por exemplo,
sediado uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, e contribuíram para sentimentos de
ódio, de intolerância religiosa, de xenofobia, de misoginia, etc., vão além das
notícias.
Para exemplificar, recorro a outro momento da história recente. É ponto
pacífico que houve manipulação nas pesquisas de intenção de voto e interferência
da Rede Globo na condução e edição dos debates para a eleição de 1989, na qual
Collor foi eleito presidente. Mas podemos verificar o poder que detém uma emissora
de televisão para além da manipulação do jornalismo. Num texto muito interessante,
Stella Senra (2001) comenta uma confusão entre ficção e realidade, mencionando,
por exemplo, “o anúncio da morte de Odete Roitman, personagem de uma
telenovela, no Jornal Nacional da Rede Globo (muito significativamente, a novela se
chamava Vale Tudo), ao lado das notícias ‘reais’ – entre elas, o assassinato do líder
Chico Mendes”. A autora aponta que novelas como Que rei sou eu, Vale Tudo, e O
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Salvador da pátria, parecem ter contribuído para construir a imagem de um país
totalmente contaminado pela corrupção, que apenas poderia ser salvo por uma
figura nova, que surgisse de fora do jogo até então estabelecido. Eis que surge um
político jovem, apresentado como “o caçador de marajás”. E mesmo o episódio do
impeachment de Collor, com jovens “caras pintadas” às ruas, curiosamente
acontece no momento em que a globo exibe a minissérie Anos Rebeldes, mostrando
jovens se organizando contra a ditadura militar.
L: Mas esse tipo de atuação, que não se restringe à notícia, objetivando mobilizar
sentimentos pode ser feito por qualquer campanha.
R: Pode, mas não me parece que tais procedimentos sejam usados igualmente na
disputa, nem em conteúdo (ou falta dele), nem em intensidade. Por exemplo, o PT
pouco ou nada fez para uma democratização da mídia, e seria preciso ter ido muito
além de fomentar um jornalismo isento, seria preciso investir em aparatos que
permitissem a construção de outras narrativas, que não as da Rede Globo.
Num texto recente, Wilson Ferreira (2016b), jornalista e professor em
Semiótica e Comunicação Visual, comenta que “as notícias estão abandonando o
Jornalismo para entrar no campo morfologia do Conto Fantástico” e que “as
esquerdas até hoje não entenderam a eficácia comunicativa da Direita – ideologia
não se combate com crítica ideológica, mas com guerrilha e anarquia midiáticas”.
Enquanto as esquerdas preocupam-se com conteúdos (denúncias, críticas
ideológicas, matérias investigativas que nunca terão a devida repercussão)
a Direita lapida o imaginário, o verdadeiro substrato de toda ideologia.
A Direita não faz Política. Política é um espaço desinteressante, fastidioso,
árido – as mesmas discussões parlamentares, políticos que nada resolvem,
partidos atrelados a interesses econômicos.
A Direita chega à Política indiretamente, por meio do imaginário e das
fantasias, e não com o concreto e o imediato. Não com “conteúdos” de
comunicação através dos quais, diferentemente, as esquerdas de forma
teimosa insistem: filmes ou documentários sobre denúncias ou histórias de
opressão, censura e exploração, por exemplo (FERREIRA, 2016b).

E não estou dizendo que o PT seja a esquerda... isso é outra discussão.
Apenas destacando esse modo de interferir na política, sem nem passar pelo
debate.
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Em outra oportunidade, Wilson Ferreira analisa um vídeo em que Temer tece
elogios ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diante de uma plateia de
evangélicos:
A performance “videogênica” de Temer é mais um exemplo da força da
canastrice na propaganda política – fenômeno ignorado até aqui pela
Ciência Política. Em uma atuação exagerada, “overacting”, autoconsciente e
fake, Temer parece fazer uma caricatura das caricaturas de personagens
como Silvio Santos ou Raul Gil. Tal como a canastrice estudada de Geraldo
Alckmin, Temer é mais um personagem político cuja força não vem das
estratégias de sedução, persuasão ou da arbitrariedade de golpes militares.
Paradoxalmente surge da banalidade de personagens que enfadonhamente
imitam outros personagens canastrões com os quais estamos habituados
em telenovelas, cinema e programas de auditório. Por que as massas se
conformam com essa replicação banal dos simulacros midiáticos?
(FERREIRA, 2016a)

L: Você mencionou várias vezes a Rede Globo. Em sua opinião ela se destaca
neste processo?
R: Certamente ela não é a única, ao contrário, a grande mídia privada apresentou
um comportamento bastante alinhado. Numa matéria publicada em março deste ano
no site The Intercept, Greenwald e outros jornalistas sintetizam bem a situação:
A mídia corporativa brasileira age como os verdadeiros organizadores dos
protestos e como relações-públicas dos partidos de oposição. Os perfis no
Twitter de alguns dos repórteres mais influentes (e ricos) da Rede Globo
contém incessantes agitações anti-PT. Quando uma gravação de escuta
telefônica de uma conversa entre Dilma e Lula vazou essa semana, o
programa jornalístico mais influente da Globo, o Jornal Nacional, fez seus
âncoras relerem teatralmente o diálogo, de forma tão melodramática e em
tom de fofoca, que se parecia literalmente com uma novela, muito distante
de um jornal, e foram ridicularizados nas redes por isso. Durante meses, as
quatro principais revistas jornalísticas do Brasil dedicaram capa após capa a
ataques inflamados contra Dilma e Lula, geralmente mostrando fotos
dramáticas de um ou de outro, sempre com uma narrativa impactantemente
unificada.
Para se ter uma noção do quão central é o papel da grande mídia na
incitação dos protestos: considere o papel da Fox News na promoção dos
protestos do Tea Party. Agora, imagine o que esses protestos seriam se
não fosse apenas a Fox, mas também a ABC, NBC, CBS, a revista Time, o
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New York Times e o Huffington Post, todos apoiando o movimento do Tea
Party. Isso é o que está acontecendo no Brasil: as maiores redes são
controladas por um pequeno número de famílias, virtualmente todas
veementemente opostas ao PT e cujos veículos de comunicação se uniram
para alimentar esses protestos (Greenwald et al, 2016).

Vemos na análise dos jornalistas a percepção do caráter novelesco do
telejornal, ecoando o que comentei anteriormente a partir da leitura de Stella Senra
em relação à confusão entre ficção e realidade, e da observação de Wilson Ferreira
sobre as notícias se deslocando do jornalismo para o conto fantástico. E temos
também a tentativa de traduzir para o público norte-americano a situação do Brasil,
com a concentração da grande mídia em posse de poucas famílias e a consolidação
de uma mesma narrativa propagada por seus veículos.
Ao falar em Globo, claro que a televisão, com sua programação e telejornais
tem um papel fundamental, mas o grupo também possui jornais impressos, mais de
uma dezena de revistas, rádios e sites de internet. O poderio é muito grande.
A Bloomberg, importante agência financeira, publicou recentemente uma
matéria sobre as Organizações Globo. Além de destacar que a Globo é mencionada
40 vezes em um relatório de 229 páginas publicado em dezembro pela Comissão da
Verdade do Rio de Janeiro, descrevendo as relações entre o grupo e a ditadura
militar, nos informa que os irmãos Marinho, proprietários do grupo, ocupam três das
dez posições do Índice Bloomberg de Bilionários para o Brasil.
Esta mesma matéria lembra que, além do império de mídia, a Fundação
Roberto Marinho projetou seis museus, “dando à família o domínio na formação da
narrativa histórica e cultural da nação” (Schmidt, 2016).
L: E a mídia alternativa não pode fazer frente a esse poderio.
R: Bom, felizmente ela existe! A maior parte dos fatos e dados que menciono aqui
chegam até mim através dos blogs e jornais on line. Mas, em primeiro lugar, como
disse anteriormente, mais da metade da população sequer tem acesso à internet no
domicílio, e podemos intuir que, da parcela que acessa internet, apenas uma parte
busca este tipo de conteúdo. Tais sites incumbem-se de levar informação,
consistindo no resquício de jornalismo que há no Brasil, mas, como mencionei
anteriormente, a estratégia de informar não tem parecido tão eficiente na
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comunicação com a população, como apontado por Ferreira (2016b), as esquerdas
teimam em apresentar “conteúdos”, enquanto as direitas lidam com o “imaginário”.
L: Mas as esquerdas deveriam fazer o mesmo jogo?
R: Claro que eu não gostaria que fosse assim, ao contrário! Mas, então, é
necessário uma população que tenha capacidade crítica para perceber a
manipulação, para buscar a informação em vários meios, para querer conteúdo e
não mobilização de preconceitos. É claro que isso leva tempo, mas caso haja
preocupação em tentar, é preciso o desenvolvimento intelectual dessa população, a
formação politizada, crítica e, por outro lado, a democratização da mídia, para dar
acesso aos diversos enfoques e análises.
No Brasil é louvável a melhora de condição de vida da população promovida
nos últimos anos, mas isso se deu prioritariamente pelo consumo. É verdade que
houve uma revolução no Ministério da Cultura e uma grande e diversa expansão de
suas ações, assim como uma expansão da rede federal de ensino, mas é
impressionante que nada, ou muito pouco, foi feito no sentido de uma
democratização, ao menos desconcentração da mídia.
Vale lembrar que as manifestações pró-impeachment, anti-PT, ou se dizendo
anticorrupção, também levantaram bandeiras como “Fora Paulo Freire”, “Escola
Sem Partido” (que avança), e tantas outras que manifestam o entendimento de que
a educação crítica é “ideologia de gênero”, “comunista”, etc., normalmente sem
entender o significado destes conceitos.
Na esteira de exemplos bizarros, como no início da conversa, algo que
deveria causar riso, como Rodrigo Constantino acusar de mensagem subliminar o
logo da copa ter o ano de 2014 escrito em vermelho, gera um enorme debate e
circula livremente, como aquelas “lendas urbanas” da infância. Um projeto que
deveria ser comemorado, como a construção de ciclofaixas, tendência nas grandes
cidades, em São Paulo recebe denúncia de que a escolha da cor vermelha seria
uma forma de propaganda do PT. E não se trata de comentários de mesa de bar: o
candidato a deputado estadual Joseph Jo Raymond Diwan (PSDB), fez
representação no TRE contra o prefeito Fernando Haddad alegando que o PT
estaria operando “verdadeira revolução ao pretender criar enormes faixas exclusivas
para a circulação de bicicletas (ciclovias e ciclofaixas), as quais serão todas pintadas
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igualmente em vermelho”, beneficiando o partido do prefeito. Apesar da cor ser um
padrão internacional, e haver no Brasil resolução do Contran de 2007 que a adota
para este fim, o caso circula e a representação tem de ser efetivamente julgada no
TRE.
Então, é neste nível de discussão, de percepção, de entendimento político
que estamos operando. Se já leva tempo para construir uma opinião pública melhor
informada, mais crítica, será ainda mais difícil enquanto o jornal televisivo de maior
audiência ler as notícias com seus âncoras teatralizando as falas, como foram os
áudios vazados das conversas de Lula e Dilma e dos familiares do ex-presidente,
“interpretados” no Jornal Nacional da Globo. Mais difícil será que uma geração se
desenvolva com consciência política e senso crítico, enquanto seus pais se
manifestarem contra os professores entendendo que estes estão ensinando seus
filhos a serem gays, guerrilheiros, ou que disciplinas como Artes, Sociologia e
Filosofia não servem para nada, defendendo que tudo se resuma ao aprendizado de
uma profissão técnica, um aluno formado como máquina – que, evidentemente,
sendo como máquina, ao competir com uma no mercado de trabalho será
substituído.
E, sem me estender sobre isso, apenas aproveitando o gancho da educação
e dando outro exemplo da força da grande mídia e do tipo curioso de situação que
vivemos no Brasil, o governo atual, através do Ministro da Educação lançou o que
pode ser considerada a maior reforma do ensino médio em 20 anos, através de
medida provisória, para entrar em vigor imediatamente. Várias entidades de classe,
movimentos sociais, instituições educacionais, por exemplo a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, integrada por instituições de ensino
que contam 650 unidades em 568 municípios, se manifestaram contrárias à medida
provisória e pediram o diálogo do governo com as instituições educacionais e com
os educadores. Isso não parece ter feito nem cosquinha. Então o apresentador
Fausto Silva critica o governo pela retirada de disciplinas do currículo, fala sobre a
“porra desse governo” no Domingão do Faustão, para a família brasileira, que foi
feita uma “reforma com cinco gatos pingados que não entende porra nenhuma” (sic)
e, este sim, recebe telefonema do presidente e do ministro, apresentando no
domingo seguinte a posição do governo no mesmo programa.
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L: E o primeiro turno das eleições municipais que acabaram de acontecer também
trazem exemplos desse tipo de envolvimento com a política.
R: Sim! Se é que se pode chamar isso de envolvimento com a política. Na verdade,
a grande maioria da opinião se forma através da mídia, através de propaganda e
não de conhecimento de propostas e, cada vez mais – e isso ficou evidente nestas
eleições –, ocorre um sentimento de rejeição à política.
Dois dados interessantes: num ano com Lava-Jato, com este sentimento
generalizado de combate à corrupção, com políticos e ricos empresários sendo
presos, poderíamos intuir que isso pautasse o voto, o eleitor, dentre todos os
candidatos possíveis, propostas a serem analisadas num curto espaço de tempo,
tantas siglas e coligações, poderia, ao menos, pautar seu voto pelo critério da ficha
limpa, já que é contra a corrupção.
Mas, apesar de ainda ser o primeiro turno, o que os números mostraram? O
PT, na melhor das hipóteses, terá perdido 58,6% das prefeituras no país e cerca de
45% de encolhimento da legenda nas Câmaras municipais. Punição contra a
corrupção encontrada nos políticos do partido? Vamos lá, o PP, legenda campeã em
citações na Lava-Jato, com 32 políticos investigados, ficou com o quarto lugar em
número de prefeituras, 494. O PMDB, com ao menos sete políticos investigados na
Lava-Jato, incluindo nomes de projeção nacional como Renan Calheiros e ministros
e ex-ministros de Temer, manteve sua média nacional de prefeituras, elegendo já
1027 prefeitos.
Então não foi a corrupção que foi punida, mas o PT que vai sendo expurgado
da política nacional. Assim como o power point de Deltran Dallagnol, em que tudo
aponta para Lula, sem provas, mas com “convicção”, tudo no noticiário aponta para
o PT.
Provavelmente o fato de Lula ser acusado de ter feito reforma em um sítio em
Atibaia, ou nele ter pedalinhos de dois mil reais, tenham punido Haddad em São
Paulo. E isso acontece apesar de João Doria ter, por exemplo, condenação por
haver incorporado uma área pública em sua mansão de 50 milhões de reais em
Campos do Jordão, só para ficar num exemplo “equivalente”, se é que isso é
possível, tratando de casas de campo.
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Outro exemplo, agora em relação ao sentimento de que tudo é igual e o
desencanto com a política. Os dados são impressionantes. Em São Paulo, João
Doria (PSDB), que venceu já no primeiro turno, teve menos votos do que a
quantidade de brancos, nulos e abstenções. No Rio de Janeiro, a soma destes votos
foi maior que a do primeiro colocado, Marcelo Crivella (PRB) e o mesmo aconteceu
com Rafael Greca (PMN), em Curitiba. Há grandes municípios no país em que votos
brancos, nulos e abstenções tiveram um número maior que a soma dos dois
candidatos que passaram ao segundo turno.
O resultado do noticiário nacional, da campanha da mídia de desmoralização
do país, de suas empresas, o tipo de sensacionalismo aplicado em divulgação de
investigações, condenando via mídia os acusados antes do julgamento, a
perseguição ao PT, ligada ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, etc.,
resultaram num enorme sentimento de antipetismo e de antipolítica.
Um sintoma explícito disso foi a eleição em São Paulo. O candidato vitorioso,
João Doria, é a oposição ao PT de Fernando Haddad e, além disso, se apresentou
como um “gestor” e não um político. Disse explicitamente que não era político, que
apenas iria administrar a cidade. Surfou na onda do antipetismo e da antipolítica.
Uma pesquisa Ibope divulgada logo após o primeiro turno, apontou que em
São Paulo 55% dos eleitores com renda até um salário mínimo se disseram
desinteressados pelas eleições municipais. Enquanto nos Jardins apenas 6,9% dos
eleitores anularam ou votaram em branco, em Guaianazes, no extremo da zona
leste, 21,4%. Doria, eleito pelo PSDB, não conseguiu maioria absoluta de votos em
40% das zonas eleitorais, justamente as periféricas onde os votos brancos e nulos
tiveram alto índice.
L: Bom, a mídia que encampou uma campanha contra o PT, como você diz, teve
seu poder construído ao longo dos anos, incluindo os anos de governo petista.
R: É verdade. Miguel do Rosário, em uma matéria que analisa os números da
publicidade paga pelo governo federal, diante da perseguição e o corte total de
verbas que os blogs alternativos à grande mídia receberam assim que Temer
assumiu como interino, avalia que
por mais que seja necessário criticar o PT por não ter feito nada para
combater o monopólio da mídia, também é justo admitir que o partido agiu
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assim não apenas por covardia. Ele também tinha o justificado e louvável
receio de parecer não-democrático, caso implementasse medidas que
prejudicassem órgãos de mídia identificados com a oposição. O PT sempre
prezou muito a sua imagem de esquerda moderada, democrática e
republicana, e faturou politicamente, aqui e lá fora, com essa postura. Mas o
preço, como agora se constata, foi alto. (ROSÁRIO, 2016)

Já num evento realizado na Universidade Estadual de Campinas, chamado
Cultura sob ameaça, em que mediei uma mesa com Laymert Garcia dos Santos e
Alfredo Manevy, ao tratar deste assunto, Manevy, que foi Secretário-Executivo do
Ministério da Cultura e hoje é Presidente da Spcine, comentou que o governo, ainda
que tentando ser democrático, não poderia incorporar nesse intento as práticas e
manifestações que implodem a própria democracia. Laymert comentou que o PT
sempre teve uma posição ambígua em relação à mídia e lembrou o caso contado
pelo senador Roberto Requião, de que quando Lula foi eleito, procurou-o para contar
o que havia feito no Paraná, acabado com a verba publicitária e investido todos os
recursos na TV educativa local. Lula teria se animado com a ideia e mandado-o
conversar com Zé Dirceu, que lhe respondeu que já havia uma Tv do governo, a
Globo. O entendimento é de que a globo era governista, com o PT no governo ela
apoiaria o PT, seguindo com suas verbas publicitárias.
Hoje sabemos que custou caro, tanto para os cofres públicos, quanto para o
PT.
E, apesar do poderio desse monopólio da mídia, ainda assim é preciso
acabar com qualquer “ruído”. Ao assumir o governo interino, Temer ordena um
pente-fino na publicidade, dizendo que “o dinheiro destinado à publicidade não deve
financiar opinião, mas sim produtos jornalísticos de interesse público”.
Obviamente, os veículos que são afetados são os jornais on line e blogs de
jornalistas que apresentam notícias e análises que descontentam o governo. Numa
matéria de 29 de setembro de 2016, requentando o fato de meses atrás, a Folha de
São Paulo elege 13 sites – curioso o número – para apontar os valores recebidos e
se certificar que desde a decisão de Temer não recebem mais.
Entre os destaques da reportagem estão o Blog do Luís Nassif, o Brasil 247 e
o Diário do Centro do Mundo, que receberam por veiculação de publicidade, entre
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janeiro de 2015 e junho de 2016, R$ 746 mil, R$ 732 mil e R$ 194 mil
respectivamente; um período de 17 meses.
Rosário (2016), escrevendo para O Cafezinho, cuja matéria da Folha apontou
recebimento de R$ 39 mil no mesmo período, faz o que a Folha não fez e divulga os
dados de gastos de publicidade para outros veículos. Só a Tv Globo recebeu R$ 6,2
bilhões de reais de recursos federais durante governos do PT. Se contar os outros
veículos do Grupo Globo – jornais, portal, editora, rádio – “esse valor poderia chegar
perto de R$ 9 bilhões de verba pública” (ROSÁRIO, 2016). O autor ainda destaca
que esses valores não incluem as estatais.
Compilando a tabela a seguir, Rosário (2016) destaca que a Globo, “sozinha,
amealha cinco vezes mais do que seu principal concorrente. É o Estado brasileiro
colaborando para o monopólio da mídia”.

Comparar os números novamente impressiona. A perseguição aos blogs
desses jornalistas contrários às medidas do governo Temer, que se posicionaram
contra o impeachment e o denunciaram como um golpe, fica mais evidente quando
se percebe o caráter irrisório do gasto em publicidade direcionado para eles,
apresentado pela grande mídia como regalia e colocado sob suspeita como o juiz
Sérgio Moro fez em relação ao 247, acusando a editora de receber R$ 120 mil de
propina no esquema de corrução da Petrobrás (segundo delação de Milton
Pascowitch).
Mas parece não incomodar em nada o fato de que
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num intervalo parecido de tempo ao apurado na reportagem contra os
blogs, mas entre 2014 e 2015, o governo paulista pagou R$ 1,5 milhão a
revistas de João Dória, candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo.
Somente um contrato de publicidade, a revista Caviar Lifestyle recebeu R$
501.200! Isso não parece ter incomodado ninguém. Quem foi atacado em
editorial por Estadão, Folha, Veja e Globo, além do imenso conjunto de sites
e blogs subalternos à mídia, foi o... Cafezinho e os blogs sujos (ROSÁRIO,
2016).

O que justifica um pagamento de mais de R$ 500 mil reais, para 09 páginas
de publicidade em uma revista chamada Caviar Lifestyle!? E que ainda pertence a
correligionário do próprio partido e que fatura a prefeitura de São Paulo doando para
a própria campanha mais dinheiro do que a coligação de 13 partidos que apoiou sua
candidatura? Isso está dentro dos “produtos jornalísticos de interesse público” de
que falou a presidência para cortar a verba dos blogs? Também não causa espanto
o governo Temer contratar o MBL para tornar palatável as reformas propostas, ou o
governo Alckmin destinar R$ 70 mil reais mensais ao blog Implicante, apontado
como “anti-petista” pela própria Folha, sem nenhuma veiculação de publicidade.
E vemos que os corte são apenas para os críticos, não dá nem para dizer que
se trata de contenção de despesas.
Ao mesmo tempo em que a arrecadação fiscal do governo sofre uma das
maiores quedas em décadas, os repasses federais para a Editora Globo,
que edita a revista Época, dispararam 586%, na comparação de
janeiro/agosto de 2016 com o ano inteiro de 2015.
Na média mensal, o crescimento foi de mais de 900%.
Os repasses ao Infoglobo, responsável pelo jornal O Globo, cresceram
120% este ano; na média mensal, o crescimento foi de 230% (ROSÁRIO,
2016b).

Enfim, são situações que beiram a esquizofrenia...
L: Uma forma de censura?
R: Evidente. Assim como o golpe parlamentar-jurídico-midiático opera por meios
diferentes do golpe militar, o mesmo se dá com a censura. A perseguição é jurídica,
o sufocamento é econômico.
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E inventa-se uma regra de que não pode haver manifestação nas olimpíadas,
e defende-se “escola sem partido”, etc. Clóvis de Barros Filho narrou em livro
recente:
Fui a uma reunião de pauta do Jornal nacional, e o William Bonner liga para
o Gilmar Mendes, no celular, e pergunta. ‘Vai decidir alguma coisa de
importante hoje? Mando ou não mando o repórter?’. ‘Depende. Se você
mandar o repórter, eu decido alguma coisa importante’ (FILHO & DAINEZI,
2015, p. 122).

E qual o resultado? Gilmar Mendes, Ministro do STF, aciona a justiça, e neste
mês, outubro de 2016, o autor foi condenado a indenizar o ministro em R$ 10 mil
reais e os livros serão recolhidos.
L: Do nonsense que você mencionou, à sequência de situações bizarras, aos
disparates que surgem da comparação de números e situações, agora você falou
em esquizofrenia. Acha que vivemos algo assim?
R: Bem, não estou tentando ser preciso dentro dos parâmetros da psiquiatria ao
usar o termo. Acredito que, em termos psiquiátricos, um dos sintomas da
esquizofrenia são delírios, caracterizados por ideias falsas das quais o paciente tem
convicção. Me referi ao termo mais livremente, talvez inspirado em Deleuze,
pensando um esquizofrênico que percebe uma realidade que mais ninguém
percebe, ou que é fora da ordem estabelecida.
Me refiro a você olhar para este quadro sobre o qual estamos falando e não
conseguir acreditar que ele se sustente. Como pode a denúncia sem provas,
apresentada por power point em coletiva de imprensa? Como pode o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região decidir que a Lava-jato não precisa seguir as regras
da justiça, a ela é permitido grampear escritórios de advocacia, interceptar conversa
telefônica envolvendo a presidenta, vazar conteúdo das investigações, ou seja, além
da investigação se desenvolver por esses meios, quando o TRF é chamado a se
manifestar, legitima o Estado de exceção?
Como pode tamanha diferença de tratamento, selecionando as delações
premiadas e somente parte de seus conteúdos? Como pode um governo assumir
num contexto que espantou até a opinião internacional, sem nenhuma legitimidade,
e implementar tamanhas transformações no país? Como pode a PEC 241 e a PL
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257 tão escancaradamente destinar a arrecadação para pagamento de juros
abusivos da dívida pública favorecendo o capital especulativo?
Armind Robin (1912-1961), escritor que dominava mais de 20 línguas,
dedicou parte de sua vida à escuta sistemática de rádios de vários países, redigindo
um boletim que mimeografava e distribuía a assinantes (Cf. Senra, 2016). Laymert
Garcia dos Santos, falando sobre o golpe em uma entrevista, comenta a atividade
deste poeta:
Robin montou um dispositivo no auge da Guerra-Fria, que consistia em
ouvir as rádios dos dois campos, passava quase a noite toda ouvindo a
guerra das ondas, guerra de propaganda, tentando captar o que havia atrás
dessa cortina de linguagem. A primeira questão que se colocou foi ‘será
que as pessoas acreditam na mídia’ e ‘será que a mídia acredita que as
pessoas estão acreditando?’ Por exemplo, União Soviética, fome na
Ucrânia e todos os dias as rádios soviéticas noticiando recorde de produção
de alimentos no país. Como as pessoas podem acreditar nisso se não tem o
que comer?
Robin percebe que é mais do que uma questão de manipulação, é uma
questão de exercício de poder, aquele que ouve, que está com o estômago
vazio, sabe que não há comida, mas ao mesmo tempo ele ouve uma
mensagem que diz ‘nós sabemos que vocês sabem, mas todos os dias nós
estamos dizendo para vocês que nós temos um poder de enunciar que
vocês não têm; e nós temos o poder de inventar uma realidade paralela, e
dizer esta realidade que vocês têm de engolir, pois essa realidade inventada
por nós é tão real ou mais real que a de vocês. Essa realidade, esse plano
de realidade, é um plano de realidade de poder. Que tem o efeito de
enfeitiçamento ou de enlouquecimento das pessoas. Enlouquecimento
porque a contradição entre o que você vive e o que você ouve é enorme
(fala transcrita e adaptada de SANTOS, 2016b).

Tudo isto que está acontecendo, toda esta exceção, no plano de realidade da
mídia e do discurso político que articulou e segue operando o golpe é apresentado
como normal.
L: Bom, e com tantos setores articulados, com a construção dessa hegemonia e
resultados tão rápidos e abrangentes, você acha que, de certa forma, está “tudo
dominado”? O que resta agora?
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R: Realmente o exercício deste poder está se dando de maneira abrangente e
profunda, pois opera tanto na transformação, digamos, da vida prática, com as
medidas econômicas e jurídicas que estão sendo adotadas, quanto no plano
subjetivo, pela atuação conjunta da mídia e a construção dessa narrativa de
criminalização da política e demonização de qualquer pensamento progressista.
Novamente fazendo um comparativo, se no golpe militar a eliminação do
adversário e a censura se davam de forma direta, com uso explícito da força, agora
os mecanismos são outros. Não é algo homogêneo, os dois momentos podem
compartilhar algumas técnicas e situações, mas talvez possamos associar um golpe
militar mais às sociedades disciplinares, como descritas por Foucault, e o momento
atual como um golpe alinhado com as sociedades de controle, com suas
tornozeleiras eletrônicas, seu monitoramento constante através de aparatos
eletrônicos, sua mobilização da subjetividade, etc. Temos os indivíduos tratados e
entendendo a si mesmos como sujeitos econômicos. Nesse sentido, sobre o
neoliberalismo, Foucault o identificou como a arte de governar pela racionalidade
dos próprios governados.
Mas, para deixar um fio de esperança, Deleuze e Guattari consideraram que
uma sociedade define-se “menos por suas contradições que por suas linhas de fuga,
ela foge por todos os lados” (DELEUZE, 2010, p. 216). Podemos ter em conta que
se é necessário uma investida tão abrangente, envolvendo parlamento, judiciário e a
grande mídia, tanto sensacionalismo, já tendo ultrapassado o senso do ridículo, é
porque a possibilidade de “escapar” é muito grande.
De maneira imediata, como forma de resistir ao desmonte do Estado e à
regressão de direitos e do papel que o Brasil havia alcançado na geopolítica, torço
para que os partidos progressistas consigam uma frente de esquerda, junto com os
movimentos sociais, torço para que o PT perceba os erros e oxigene o partido, tente
fazer as alianças certas dessa vez. E não me refiro a crescimento do próprio PT, ao
contrário. Torço para um novo arranjo que incorpore outras legendas e,
principalmente, as forças que se delinearam sem a mobilização tradicional dos
partidos, por exemplo aquelas que explodiram em junho de 2013 deixando perplexos
os próprios partidos.

24

Seminário FESPSP “Cidades conectadas: os desafios sociais na era das redes”
17 a 20 de outubro de 2016
GT 10 - Mídia e Política
Digo isso pensando numa resposta urgente. Uma frente que abdique por ora
de alguns embates e se una contra o inimigo comum, como meio de sobrevivência
mesmo.
Agora, pensando de maneira mais geral, e em nossa conversa sobre mídia,
Talvez a fala, a comunicação, estejam apodrecidas. Estão inteiramente
penetradas pelo dinheiro: não por acidente, mas por natureza. É preciso um
desvio da fala. Criar foi sempre coisa distinta de comunicar. O importante
talvez venha a ser criar vacúolos de não-comunicação, interruptores, para
escapar ao controle.
(...)
Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o
mundo,

nos

desapossaram

dele.

Acreditar

no

mundo

significa

principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao
controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou
volume reduzidos. (...) É ao nível de cada tentativa que se avaliam a
capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle.
Necessita-se ao mesmo tempo de criação e povo (DELEUZE, 2010, pp.
221-222).

Necessita-se ao mesmo tempo de criação e povo.

Post-Scriptum:
Luther Blissett é um pseudônimo usado coletivamente. Entre 1994-1999, o
chamado Luther Blissett Project teve notoriedade na Itália, por exemplo ao passar
notícias falsas à mídia, como forma de ridicularizar a mídia de massa.
A

guerrilha

midiática

é

um

método

homeopático

de

defesa

da

ingerência/presença da mídia no imaginário coletivo e em nossa vida.
Voltando contra a mídia suas próprias armas e dando uma margem maior
de fama à coisa, propaga-se

uma nova forma de usufruir da mídia,

interativa e paritária, na qual o poder dos grandes meios de comunicação de
massa é redimensionado, ridicularizado, e a babaquice dos operadores do
setor mostra-se evidente (BLISSETT, 2001).
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