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AOS DIRETORES DA FENAJ 
AOS MEMBROS DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
 
ASSUNTO: 
RESPOSTA ÀS PROPOSTAS DO DIRETOR PAULINO MOTTER QUANTO ÀS 
INDICAÇÕES DA FENAJ PARA O CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 
POR UMA POSIÇÃO "CONSEQÜENTE E SENSATA" DA FENAJ 
 

O Tesoureiro Paulino Motter, da diretoria da Fenaj, distribuiu no último dia 
13/10/95, a todos os diretores da Fenaj e aos membros do Conselho de Representantes, uma 
proposta – definida como “estritamente pessoal” – sobre as indicações da Fenaj para a com-
posição do Conselho de Comunicação Social. Assinando esta proposta como “Executiva da 
Fenaj”, Paulino atribuiu ao Conselho de Representantes, que se reunirá nos próximos dias 
21 e 22 de outubro, a tomada de posição sobre o assunto. 

Não creio ser adequado que proposições “em caráter pessoal” sejam distribuídas 
desta forma, com papel timbrado e assinados, significativamente, em nome da “Executiva 
da Fenaj” e não do cargo que o companheiro ocupa. 

Não fui consultado pela Executiva sobre o assunto, como Diretor de Relações Insti-
tucionais, tendo recebido apenas um informe assinado por Paulino. Não estou seguro, por-
tanto, se a inclusão deste assunto na pauta da reunião do Conselho de Representantes, da 
forma como está sendo abordado por Paulino, é decisão da Executiva ou é uma pretensão 
do próprio Paulino. Por não ter recebido qualquer convocação para esta reunião, portanto, 
sou levado a acreditar que um assunto destes, próprio da política de Relações Intitucionais 
da Fenaj, não seria objeto de deliberação sem sequer haver uma consulta a este Departa-
mento. 

A título de direito de resposta, estou solicitando à secretaria da Fenaj que distribua 
este material igualmente em papel timbrado e pelas vias regulares da Fenaj, pois acho que 
só a publicação, ainda que interna, das propostas do Tesoureiro Paulino, já pode trazer pre-
juízos para a Fenaj, devendo ficar consignado que, no meu entendimento, a Fenaj já tem 
posições a respeito, inclusive tomadas em deliberação de Congresso. Quanto ao mérito do 
assunto, convido os companheiros a tomar conhecimento dos argumentos do Diretor de 
Relações Institucionais, através deste texto. 

Como subsídio adicional, em anexo, estou enviando a deliberação da Coordenação 
Executiva do Fórum tomada a este respeito deste assunto, cópia do modelo de correspon-
dência enviado pelo Fórum ao empresariado de comunicação e cópia da minuta de resposta 
à Secretaria-Geral do Senado proposta pelo Fórum. Anexo também a consulta enviada pelo 
Senado e o informe que me foi enviado por Paulino a respeito de posições atribuídas à Exe-
cutiva. 
 
Abraços, 
 
Daniel Herz 
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A PROPOSTA DE REVISÃO DE POSIÇÕES JÁ TOMADAS 

Foi com surpresa que tomei conhecimento da correspondência enviada no último dia 
13/10/95, em que o Tesoureiro da Fenaj, Paulino Motter, apresenta uma proposta de posi-
cionamento para a diretoria em relação à disputa do Conselho de Comunicação Social. Afi-
nal, Paulino está propondo a revogação de acordos firmados, por três gestões consecutivas, 
no interior da Diretoria da Fenaj. Também propõe a ruptura de acordos da Fenaj com diver-
sas outras instituições da sociedade civil, além de uma incompreensível manifestação de 
servilismo diante do Congresso Nacional. 

Além do histórico sobre a disputa do Conselho – que merece alguns reparos, mais 
adiante registrados – e excluindo alguns "volteios" dados até chegar ao cerne da questão, as 
posições de Paulino podem assim ser sintetizadas: 

a) propõe que a Fenaj abdique de apresentar ao Congresso Nacional uma indicação 
precisa para a representação dos jornalistas no Conselho de Comunicação Social e, ao con-
trário, opte por apresentar uma lista sêxtupla (a exemplo das indicações para Reitor das 
Universidades Federais durante o Regime Militar), deixando assim que o Congresso faça 
sua própria escolha entre os nomes apresentados; observe-se que este procedimento não foi 
definido como obrigatório, pelo Congresso, que pediu "até" três indicações para titular e 
suplente: Paulino quer que este gesto de subserviência seja uma opção da Fenaj; 

b) defende que o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação rompa o 
acordo firmado com o empresariado de comunicação, descomprometendo-se com a nomi-
nata apresentada para a composição do Conselho; Paulino acredita ter nobres motivos para 
esta postura despida de honra: entende que  "fazem parte da nominata pessoas que não têm 
a menor qualificação, nem moral e nem intelectual, para integrar o CCS ou qualquer órgão 
sério"; com este paradoxal modo de afirmar nossa "superioridade moral", Paulino acha, 
inclusive, que "ao rejeitar tais indicações, o Congresso estaria prestando um grande serviço" 
e pretende que a Fenaj colabore com essa destituição da autonomia da sociedade civil. 

Gostaria de responder, especialmente, a estes dois aspectos da proposta de Paulino e 
apresentar alguns elementos para que a direção da Fenaj e o Conselho de Representantes 
avaliem o real significado das políticas até agora empreendidas pela Fenaj no que se refere 
à luta pela democratização da comunicação.. 

A DEFESA DA SUBSERVIÊNCIA DA FENAJ 

No dia 9/10/95, recebi, por escrito, assinado pelo Tesoureiro Paulino Motter, a in-
formação de que a Executiva da Fenaj havia decidido remeter a decisão sobre as indicações 
da Fenaj para a reunião do Conselho Deliberativo de 21 e 22 de outubro. Imediatamente, 
manifestei a Paulino a convicção de que esta iniciativa era imprópria, incongruente com 
decisões tomadas anteriormente e incompatível com acordos firmados ao longo de três ges-
tões consecutivas da Fenaj. 

Informei a Paulino que, na Coordenação Geral do Fórum, continuaria agindo a partir 
de uma constatação que me parece óbvia: entendo que não está em discussão quais serão as 
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indicações da Fenaj para o Conselho. Com certeza, há companheiros que se sentiriam me-
lhor contemplados com outras indicações. Mas o tempo de questionar as indicações feitas já 
passou. Aliás, o assunto já ultrapassou a esfera da Fenaj e, até mesmo, transcendeu o âmbi-
to do Fórum: desde 1992 temos um acordo com o empresariado de comunicação, em cima 
de uma nominata, num acordo que foi revisado e atualizado no dia 21 de junho deste ano. 

(Observação pertinente: é claro que há nenhum assunto tabu. Tudo pode ser redis-
cutido e repensado, a qualquer momento. Podemos repensar mesmo posições tomadas no 
Congresso Nacional dos Jornalistas e discutir, por exemplo, a saída da Fenaj do Fórum. Até 
mesmo uma proposta absurda como esta pode ser discutida. Mas o encaminhamento de uma 
discussão desta natureza tem um preço e deve observar um ritmo e um rito adequado à pre-
servação da democracia interna da entidade, sob pena de estarmos incorrendo em simples 
sabotagem de posições democraticamente assumidas.) 

No que se refere à disputa da implantação do Conselho, o momento é de implemen-
tar o acordo firmado com as demais entidades do Fórum e com o empresariado, pela defesa 
conjunta da nominata de composição do Conselho e isto não pode ser entravado por propos-
tas de revisão de posições que foram assumidas inclusive em Congresso. 

Quando surgiu este assunto, disse ao Paulino que continuaria defendendo no Fórum 
as deliberações já tomadas pela Fenaj e que a posição coerente que cabe ao Fórum é de pos-
tular que cada uma das suas entidades, dos segmentos com participação prevista no Conse-
lho, fizesse a indicação de um titular e um suplente e, ao mesmo tempo, apresentar a defesa 
da chapa como um todo. O mesmo procedimento seria cobrado das entidades empresariais. 

A proposição de indicações múltiplas geraria sérios problemas, por exemplo, entre 
os artistas e entre os trabalhadores da indústria cinematográfica. Nestes dois segmentos, a 
costura do acordo para as indicações foi delicadíssima. E qualquer outro desfecho, que não 
a aceitação do titular e do suplente indicados, seria desastroso. A indicação de uma lista 
sêxtupla, para estes segmentos, daria margem a articulações de bastidor para produzir com-
posições que abalariam a unidade. Só a desconfiança de que estas articulações pudessem 
ocorrer, certamente comprometeria o precário equilíbrio que foi conseguido com as atuais 
indicações. E assim teríamos cada um, no interior destes segmentos e no conjunto do Fó-
rum, tratando dos seus próprios interesses. A situação entre os radialistas não é tão comple-
xa, mas provavelmente também produziria efeitos negativos. E não vamos tão longe: temos 
motivos para preocupar-nos, também, com a situação dos jornalistas. 

Diante destas ponderações, Paulino contra-argumentou com alguns elementos da 
proposta que depois apresentaria por escrito. Além das premissas aqui apresentadas, alertei 
Paulino sobre o desastre tático que seria adiar a decisão dos jornalistas para o final do mês, 
mantendo tudo em suspenso quando, na verdade, a única posição que nos interessa, como 
Fenaj e como Fórum, é comandar o processo, especialmente no que diz respeito ao empre-
sariado. Isto é, quem tem vontade de implantar o Conselho somos nós. O empresariado não 
tem essa vontade. O empresariado está "engolindo" o Conselho em função do conjunto de 
circunstâncias que nós criamos. E não há nenhuma imoralidade nisso. A questão é política e 
de disputa de poder. A instalação do Conselho, para os empresários, representa ceder espa-
ço político. Ninguém cede espaço político "de graça". Imoralidade, isto sim, seria o des-
cumprimento do acordo (pelos empresários, ou por nós). O acordo com o empresariado, 



 4 

portanto, é um patrimônio que nós dispomos, duramente conquistado em anos de ação 
política. Jogar fora este acordo é "queimar" nosso patrimônio. Na medida em que se sentir 
desobrigado do acordo, o empresariado fará o óbvio: vai chutar o Conselho para o espaço. 

O mais patético na posição de Paulino é que o Congresso não exige a indicação de 
uma lista sêxtupla, apenas a sugere, pois fala em "até" seis indicações. Esta indicação múl-
tipla, portanto, não é uma contingência, mas um gesto da vontade de Paulino. 

É claro que Paulino apresenta motivos para que optemos pela apresentação de uma 
lista sêxtupla. Entre estes motivos, destacamos os seguintes: 

λ existiriam resistências de parlamentares a alguns nomes; 

λ precisamos dar "oportunidade de escolha" ao Congresso e amenizar as reações daque-
les parlamentares que "até hoje impediram a instalação" do Conselho; 

λ devemos deixar que o Congresso escolha os nomes que permitem o estabelecimento 
de "uma composição autêntica e representativa"; 

λ devemos admitir que há situações irreversíveis estabelecidas no Congresso: "a nomi-
nata do acordo não passou até hoje e não vai passar", "insistir nela [na nominata] é 
apostar no impasse e inviabilizar definitiva e irremediavelmente o Conselho", "aquela 
nominata está definitivamente descartada". 

Uma leitura destes "motivos" numa ordem mais direta, expõe a inconsistência e a 
inoportunidade das posições de Paulino e pode até ficar chocante: 

λ Paulino quer que a entidade maior dos jornalistas no país renuncie à sua autonomia 
e aceite vetos de parlamentares feitos a indicações definidas pela categoria em Con-
gresso; 

λ Paulino defende que os jornalistas abram mão de decidir quais serão os seus repre-
sentantes no Conselho e passem esta prerrogativa para os parlamentares; 

λ Paulino acredita que o Congresso está em melhores condições do que os setores or-
ganizados da sociedade que atuam sobre comunicação (acordo Fórum/empresariado) 
para produzir "uma composição autêntica e representativa"; 

λ Paulino acha que há posições definitivas assumidas no Congresso e que nada mais 
há a fazer a este respeito. 

Comecemos pela mais elementar. Não creio que o próprio Paulino tenha muita con-
vicção para sustentar suas declarações absolutas e constatações de irreversibilidade e de 
situações definitivas, próprias de um discurso religioso. Em política, o professor Paulino, 
do Curso de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), certamente sabe que em 
política só se tem uma certeza: nada é definitivo. 

A incoerência mais gritante, entretanto, é que o próprio Paulino faz questão de de-
monstrar, no seu texto, o corporativismo do Congresso e presença de uma expressiva ban-
cada de concessionários de radiodifusão. É nas mãos deste Congresso que Paulino quer 
colocar a decisão sobre os nomes indicados pela Fenaj. Sem que o Congresso exija, Paulino 
quer que a Fenaj e o Fórum abdiquem da decisão sobre suas indicações e deixem que o 
Congresso decida pela Fenaj e pelo Fórum. 
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Ora, com a criação do Conselho o Congresso Nacional também estará cedendo es-
paço à sociedade e está relutante em fazer isso. Não é por acaso que as maiores resistências 
à instalação do Conselho, hoje, estão localizadas em parlamentares de centro e centro-
esquerda. Estes consideram que o Congresso perderá poder em relação às questões da área 
das comunicações, apesar do Conselho ser meramente consultivo. 

Paulino, aliás, mostra-se muito impressionado com as resistências ao Conselho no 
Congresso e acha que "não podemos insistir numa estratégia que não tem conduzido ao 
nosso objetivo". 

Infelizmente, Paulino não acompanhou de perto tudo o que precedeu a atual conjun-
tura e, se tivessse um pouco mais de atenção para avaliar a experiência vivida pela própria 
instituição que hoje ele ajuda a dirigir, então poderia perceber que o Conselho está prestes a 
ser criado "apesar do Congresso", "apesar do empresariado de comunicação", "apesar do 
Executivo" e apesar de resistências dentro do próprio Fórum. 

O Conselho só está na "embocadura" porque tanto nossa estratégia, como nossa táti-
ca deram e estão dando certo. 

Paulino deve tentar ser menos impressionável e esforçar-se para perceber a trajetória 
desta disputa no seu conjunto, ao invés de se assustar com o "arreganhar de dentes" dos que 
estão sendo vencidos. Aliás, em recente reunião da Executiva, quase na véspera do gabinete 
do Senador Sarney admitir que deflagraria o procedimento de consulta para a votação do 
Conselho, era justamente um "impressionado" Paulino que propunha que a Fenaj admitisse 
não ser mais possível a instalação do Conselho. 

É preciso que percebamos o alcance da estratégia até aqui adotada pela Fenaj e pelo 
Fórum, que hoje está hegemonizando, no que se refere ao Conselho, as posições de impor-
tantes segmentos do empresariado de comunicação. Não é, portanto, uma estratégia errada 
que está produzindo as resistências. Ao contrário do que Paulino tenta demonstrar, o que 
podemos constatar é uma estratégia certa que está, paulatinamente, passo a passo, derru-
bando as tremendas resistências que se opõem à visibilidade pública que o Conselho de 
Comunicação Social dará às questões da comunicação no país. Estamos vencendo séculos 
de corporativismo, patrimonialismo e cartorialismo que perpassam os negócios públicos e 
privados no país. 

Paulino também enfatiza o medo de "correr o risco de ficar fora" do Conselho. Ali-
ás, tive a oportunidade de ouvir do próprio Paulino, ao tratarmos deste assunto, na semana 
passada, a declaração de que devemos entrar no Conselho "a qualquer preço". 

Ora, é óbvio que há determinado preço que não nos interessa pagar para entrar no 
Conselho. Só quem aceita a degeneração dos meios em função dos fins pode admitir algo 
semelhante. Não creio que seja o caso de Paulino. Para ser mais direto: entendo que depen-
dendo do perfil do Conselho, a Fenaj deve ficar de fora. Não estamos "desesperados" para 
entrar em qualquer Conselho. Nosso projeto é entrar num Conselho capaz de cumprir um 
papel determinado. Por isso, caso o conservadorismo do Congresso impeça uma representa-
ção autônoma da sociedade, como sugere e possibilita a Lei 8.389, defendo que a Fenaj não 
apenas deixe de integrar o Conselho como passe a denunciar o desvirtuamento  que foi 
produzido. 
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Paulino sabe muito bem que é intenção de alguns parlamentares uma composição fi-
siológica do Conselho, com pretensões para utilizá-lo, inclusive, para dar ocupação a ex-
parlamentares e parentes e ex-parentes de parlamentares. 

Por isto tudo, parece óbvio que não podemos simplesmente deixar as decisões "para 
o Congresso". Temos que disputar, palmo a palmo, a definição do perfil e da composição 
do Conselho. 

É claro que é o Congresso é quem tem o direito inalienável de escolher os nomes 
que integrarão o Conselho. Mas isto não significa que devamos "nos colocar entre parênte-
ses". 

Entendemos, portanto, que a posição proposta pelo Tesoureiro Paulino, de não as-
sumirmos uma posição inequívoca quanto à nossa indicação para o Conselho, diante do 
Congresso, é um gesto imprudente e servil, que joga fora todo um acúmulo duramente con-
quistado e que reduz a Fenaj a uma condição de minoridade política. Não estamos sendo 
"cooptados" por um processo de montagem de um Conselho que queremos integrar a qual-
quer custo. Bem ao contrário: o projeto de Conselho que está na ordem do dia é muito mais 
da Fenaj do que qualquer outra entidade ou instituição deste país. Este projeto é, na verda-
de, uma contribuição valiosa da Fenaj para a sociedade, na luta pela democratização da co-
municação, superando, a duras penas, posições corporativas e particularistas. Alterar nosso 
projeto, agora, quando já chegamos tão longe, é desmentir a defesa pública que temos feito, 
enfaticamente – e que consta do programa do Fórum elaborado pela Fenaj – do estabeleci-
mento de novas relações entre o Estado, o setor privado e a sociedade.  

A DEFESA DA "SUPERIORIDADE MORAL" DOS ATOS "IMORAIS" 

O segundo pilar da proposta de Paulino é ainda mais frágil. Por entender que a no-
minata da composição do Conselho inclui nomes que "não tem a menor qualificação, nem 
moral e nem intelectualmente", Paulino quer a Fenaj e o Fórum fiquem descomprometidos 
com o acordo de defesa conjunta da nominata e, assim, colabore para que o Congresso pres-
te "o grande serviço" de rejeitar determinados nomes. 

Em primeiro lugar, não creio que os nomes apresentados pelo empresariado sejam 
tão "intelectualmente inferiores" aos nossos, afinal, são estes que estão "dando as cartas" na 
estruturação dos sistemas de comunicação do país há algumas décadas. Caso os considere-
mos "intelectualmente inferiores", o que dizer de nós que, igualmente, há algumas décadas 
estamos "correndo atrás da máquina" e só há muito pouco tempo começamos a alcançar 
algumas vitórias e obter um certo equilíbrio em algumas disputas.  

Esta condição de achar que nós somos "os inteligentes", aliás, já nos trouxe muitos 
prejuízos. A realidade dos fatos mostra, ao contrário, que as "nossas tropas" estão muito 
aquém dos quadros que o empresariado tem colocado para atuar nas disputas. Engana-se 
quem pensa que o empresariado exerce sua hegemonia apenas através da "força do dinhei-
ro" ou do "poder da corrupção". Quem pensa apenas a partir destas avaliações pré-
concebidas já sofreu "meia derrota" neste enfrentamento. 

Em segundo lugar, quanto à "estatura moral" dos indicados pelo empresariado, vale 
dizer que quem está propondo o rompimento unilateral do acordo não são eles. Ao contrá-
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rio, até agora, nesta fase da disputa, mesmo sem ter vontade de implantar o Conselho, o 
empresariado está cumprindo os acordos. E isto coloca a posição de Paulino numa contra-
dição insolúvel: rebaixa-se moralmente para tentar eliminar os nomes que ele próprio define  
como "imorais". A Fenaj, obviamente, não pode se expor ao vexame de assumir uma posi-
ção destas. 

Nossa posição "conseqüente e sensata", como aspira Paulino, é defender o acordo, e 
fazer com que todos – inclusive o empresariado – sustentem os nomes apresentados por 
cada uma das entidades. 

AS RESSALVAS AO RELATO HISTÓRICO 

Na fundamentação das suas propostas, o Tesoureiro Paulino fez um longo histórico 
da disputa do Conselho. Há alguns equívocos e imprecisões, neste registro, que merecem 
reparos. Estas ressalvas são importantes porque talvez ajudem a explicar muitos dos pro-
blemas persistentes até hoje. 

Ao contrário do que Paulino parece sugerir, a proposta de criação do Conselho não 
foi originária da Fenaj, mas sim da Frente Nacional de Luta por Políticas Democráticas de 
Comunicação, que existiu entre 1984 e 1985, tendo sido criada por iniciativa do Curso do 
Jornalismo da UFSC, num movimento que o signatário teve a honra de participar, em con-
junto com outro atual diretor da Fenaj, Sérgio Murilo que, na época, ainda era estudante. As 
propostas de criação desta Frente remontam ao ano de 1980, quando surgiram as primeiras 
propostas. 

Nesta época, é bom lembrar, a Fenaj "puxava para trás" este movimento, sendo le-
vada a reboque pelas posições mais progressistas. 

Na Constituinte, diferentemente do que afirma Paulino, não houve "solução de com-
promisso" para inclusão do Conselho no texto da Constituição. Na verdade, não houve se-
quer negociação em torno do texto da Constituição. Por delegação da Fenaj, fui encarregado 
de coordenar as posições dos jornalistas com as dos artistas e cineastas que, em 1988, lá 
estavam também tentando abrir o processo de negociação. É claro que tivemos parlamenta-
res que verbalizaram e levaram, formalmente, nossas propostas para a mesa de parlamenta-
res que elaboravam o texto da Constituição. Mas não conseguimos nenhum parlamentar que 
bancasse uma negociação. Isto certamente estava relacionado com a estreiteza, o sectarismo 
e a falta de sentido estratégico das nossas posições. 

Na época, tive a oportunidade de percorrer quase o Brasil inteiro (só três estados não 
foram visitados) na campanha pela emenda popular da Fenaj, que conseguiu recolher cerca 
de 32 mil assinaturas (2 mil a mais do que o mínimo necessário). Enquanto isto, uma outra 
emenda, a favor da censura, era apresentada pela Associação Nacional dos Censores e pela 
Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, reunindo mais do que o dobro do 
número de assinaturas que, com imensa dificuldade, conseguimos recolher. 

Em diversos momentos, neste período, tive a certeza de que rumávamos para um de-
sastre, que acabou acontecendo, com o texto constitucional sendo definido, sem negociação 
e refletindo exclusivamente os interesses empresariais. Mas, nesta época, fazíamos o que 
sabíamos e conseguíamos fazer. Foram estas lições, duramente aprendidas, que nos levaram 
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a empreender, a partir de 1990, o esforço que levou à construção do Fórum e de tentar uma 
experiência de luta pela democratização da comunicação que rompesse com as concepções 
e práticas esclerosadas que se mostravam incapazes de fazer avançar o processo social e que 
não eram potentes para impulsionar as transformações revolucionárias que necessitamos na 
área das comunicações. 

Paulino fala com muita saudade do Senador Pompeu de Souza. Não sei se Paulino 
conheceu ou teve intimidade com Pompeu que, de fato, era combativo, mas não teve inti-
midade nem articulação alguma com a Fenaj na tramitação do seu projeto (um dos cinco 
que tramitavam no Congresso), o que ajuda a explicar o seu atolamento por três anos na 
Câmara. Tanto é que a Lei 8.389 pouco tem a ver com o texto do senador Pompeu. A apro-
vação do projeto do senador Pompeu no Senado, sem dúvida, foi importante, mas não ex-
pressava uma articulação política consistente. E o tom intimista, recheado de adjetivos e 
saudosismo, adotado por Paulino, no seu texto, pode sugerir algo que não houve, nem da 
parte da Fenaj e nem da parte do senador Pompeu. 

Diferentemente do que disse Paulino, não houveram "exaustivas negociações com 
os empresários do setor", para a regulamentação do Conselho, através da Lei 8.389. Ao 
contrário, o que houve foi uma ação fulminante, com uma abertura de interlocução do Fó-
rum com a Abert, na tarde do dia 9/10/92, aliás, por proposta do signatário desta. Sucedeu-
se uma rápida reunião de negociação sobre o texto, no dia seguinte, no gabinete do então 
deputado Antônio Britto, que durou menos de duas horas. Foi assim que selou-se o acordo 
que permitiu a aprovação da Lei 8.389. 

Paulino deixa passar desapercebido que a introdução do tema Conselho na Lei 
8.977, a Lei da TV a Cabo que, segundo ele, voltou a dar "relevância para o assunto", é re-
sultado de uma conquista. Esta amarração entre a Lei da TV a Cabo e o Conselho não caiu 
do céu. Foi um dos resultados da negociação que a Fenaj, representada pelo signatário, per-
seguiu tenazmente, inclusive tendo que enfrentar o descaso de outras entidades do Fórum 
envolvidas na negociação, que não percebiam a importância deste ponto da negociação. 
Sempre apresentamos, abertamente, ao empresariado, que esta "amarração" era uma questão 
chave para nós e tinha a finalidade explícita de arrastar a instalação do Conselho. 

A estratégia concebida pela Fenaj, persistentemente implementada, permitiu a cria-
ção de um constrangimento sobre o Congresso e sobre segmentos do empresariado, através 
da ameaça de ações políticas e jurídicas e de exigências legais que foram estabelecidas. Só 
agora os frutos estão sendo colhidos, com a criação de um ambiente favorável à instalação 
do Conselho, apesar de todas as resistências. 

Estamos falando, portanto, de uma luta que dura quinze anos, incluindo experiências 
que Paulino não viveu e que, portanto, não são alcançadas pela sua memória. É assim que, 
conhecer "de ouvir falar", pode gerar incompreensões, ou compreensões incompletas. 

Paulino referiu-se às resistências identificadas no Congresso à implantação do Con-
selho. Deixou de referir as resistências existentes no empresariado de comunicação, deixou 
de lembrar a forte oposição existente no Executivo e também sequer mencionou as intensas 
reações enfrentadas junto a setores do próprio Fórum, que queriam tirar da pauta a luta pelo 
Conselho. É a despeito disto tudo que estamos na iminência de implantar o Conselho. Não 
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podemos, portanto, recomendar para a Fenaj posições que desconhecem a trajetória desta 
luta e se escoram em "espertezas" de última hora e em oportunismos de ocasião. 

O PROBLEMA DA CONDUTA 

A experiência do Fórum Nacional pela Democratização gerou algumas orientações 
valiosas para a condução da luta política. Uma delas, diz que a luta pela democratização da 
Comunicação é um processo permanente, recorrente ao desenvolvimento da tecnologia, da 
correlação de forças e dos fatos sociais.  

Neste sentido, a luta pela democratização da comunicação é algo que deve ser en-
tendido como uma atitude permanente da sociedade. Deduz-se daí que a conduta é tão 
importante quanto o programa. Isto é, já que temos a certeza de que nenhum ponto pro-
gramático, ou mesmo nenhum programa, vai esgotar as tarefas da democratização da comu-
nicação, é necessário que nosso esforço seja o de estabelecer práticas e relações democráti-
cas no curso da própria luta. 

Não vamos deixar a construção destas novas relações e práticas para um suposto 
"momento mágico", que decorreria a um igualmente suposto "momento da vitória". Ao con-
trário, a democratização - e conseqüentemente, a humanização - das relações e práticas é 
um objetivo para o "aqui e agora". Ou conseguimos criar estas novas práticas e relações, a 
partir da nossa própria conduta, ou dificilmente algum dia poderemos nos considerar vitori-
osos. 

Até aqui, acredito não ter feito extrapolações ou cometido excessos na qualificação 
das posições do companheiro Paulino. Procurei ater-me aos seus argumentos e abstive-me 
de fazer um juízo global sobre a pessoa do Paulino. Ou seja, o objeto da crítica são deter-
minadas posições do Paulino e não o conjunto das suas concepções ou a sua pessoa. 

Mas como este é um debate interno à direção da Fenaj, parece-me ser adequada a 
emissão de um juízo sobre determinados aspectos da conduta pessoal do companheiro 
Paulino Motter. Afinal a qualidade das relações políticas e pessoais andam de braços dados 
numa instituição que exige um trabalho coletivo. Atitudes respeitosas, em relações que se 
propõem a ser saudáveis e construtivas, não são incompatíveis com um esforço de crítica 
que nunca deixa, também, de ter um sentido de autocrítica. É com este espírito que gostaria 
de fazer algumas observações sobre a conduta do companheiro Paulino. 

Paulino Motter está na diretoria da Fenaj por apresentar virtudes. É esforçado, cum-
pridor de tarefas e bastante ativo. No final da gestão passada, cresceu muito, ocupando es-
paços numa diretoria que começava a se esvaziar. Ajudou a dar ritmo no trabalho em Brasí-
lia. Mas Paulino também tem demonstrado uma intempestividade que não é apropriada para 
um dirigente de uma entidade nacional com o porte e a representatividade da Fenaj. 

Paulino não demonstra autocontrole e tem uma facilidade para resvalar para o terre-
no da ofensa pessoal e um sectarismo nas posições que tem gerado situações cada vez mais 
difíceis. Muitas vezes, acaba admitindo que se excedeu, mas as atitudes se sucedem e se 
repetem continuamente numa seqüência exasperante. 

Há algumas semanas atrás, por exemplo, numa reunião com diversos deputados, pa-
ra tratar da Lei de Imprensa, com a presença do presidente da Fenaj e deste signatário – na 
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condição de Coordenador Geral do Fórum – o companheiro Paulino, de forma extemporâ-
nea, e sem qualquer necessidade no contexto da temática discutida, começou a tecer pesa-
das críticas à Lei da TV a Cabo. Externou posições - na nossa avaliação infundadas - que 
não são as posições nem do Fórum e nem da Fenaj. 

O seu objetivo era demarcar posição com o Coordenador Geral do Fórum. E seu 
gesto motivou, como não poderia deixar de ser, uma declaração do signatário – que teve de 
ser feita na frente de “estranhos”– para encerrar o assunto naquela reunião, de que aquelas 
não eram as posições da Fenaj. É evidente que este tipo de atitude tem decorrências negati-
vas para a Fenaj. 

Paulino tem o direito de propor a reabertura de qualquer debate no interior da Fenaj. 
Mas não pode valer-se deste tipo de expediente para sabotar posições democraticamente 
formuladas. Isto é predatório e tem efeito desagregador sobre o grupo. 

A Fenaj hoje cumpre um papel decisivo na disputa da orientação e desenvolvimento 
nos sistemas de comunicação no país, exigindo nós firmeza e radicalidade, mas também 
consistência e maturidade. 

As expressões usadas comumente por Paulino revelam um sectarismo incompatível 
com a consistência que está sendo solicitada da Fenaj. Vejamos o texto em questão. Lá en-
contramos Paulino dizendo "divirjo integralmente", "não passou e não vai passar", "insistir 
é inviabilizar", "definitivamente descartada", "absolutamente equivocada" e por aí afora. 

Insinuações maldosas também é algo que não podemos aceitar num debate elevado 
como o que necessitamos travar internamente à Fenaj. Em determinado momento do seu 
texto Paulino revela, em tom de denúncia, que "o acordo firmado entre  o Fórum e o empre-
sariado de comunicação no dia 21 de junho de 1995, foi na verdade uma reunião na qual 
praticamente só estavam presentes os próprios indicados pelas suas respectivas entidades. 
(Fui [Paulino] uma das poucas exceções, na qualidade de representante da Fenaj)". Depois 
de dar esta informação que, certamente muito se perguntarão "para que serve?", Paulino se 
desculpa esclarecendo que "não quero dizer com isso que não foi um acordo legítimo e sem, 
representatividade até porque todos os indicados integram a direção de suas entidades". 
Mas a insinuação ficou lá. E se Paulino não quer questionar a representatividade, quis dizer 
o quê com esta informação? Quis insinuar que tratava-se de uma reunião em que os interes-
ses pessoais prevaleciam sobre os interesses das entidades? Isto não é algo que se possa 
tratar, com seriedade, a partir de insinuações. Sem expor com clareza os argumentos e o 
alvo das acusações, não se vai muito além das manipulações que tanto criticamos, por e-
xemplo, no Jornal Nacional da Rede Globo. 

Há outras insinuações no seu texto, que não vamos referir aqui, porque não nos inte-
ressa promover um acirramento de ânimos. Queremos, ao contrário, favorecer a retomada 
de relações menos tensas. 

O conselho que, modesta e fraternalmente, nos atrevemos a dar ao companheiro 
Paulino, é que aprenda a se controlar, se quiser ter uma convivência saudável com outros 
companheiros e mesmo uma atitude digna, diante de oponentes. Um pouco de humildade e 
de respeito com pessoas que viveram mais experiências, mesmo que não concordemos com 
elas, não é demais. 
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A RECOMPOSIÇÃO DO AMBIENTE 

Indo um pouco além do tema específico aqui debatido, é bom lembrar que, ao longo 
das duas últimas gestões, não tivemos, no seio da diretoria e no ambiente integrado pelos 
que se agregaram intensamente ao trabalho, algum problema político ou pessoal que não 
pudesse ser superado. Durante seis anos as diferenças políticas existiram, mas foram resol-
vidas com serenidade, sem que ninguém fosse estigmatizado ou fosse forçado a abrir mão 
de suas posições de princípio. Também no plano pessoal a convivência foi saudável, respei-
tosa e cooperativa. 

Nesta gestão, com alguns meses, já temos alguns sérios problemas pessoais e políti-
cos. Está na hora de indagarmos sobre a origem e a natureza destes problemas. Está na hora 
de perguntarmos se as atitudes que estão gerando estes problemas são desvios de conduta 
que podem ser corrigidos, ou se há uma intencionalidade em curso. Falando cruamente: 
interessa a alguém produzir uma ruptura política na diretoria? 

Particularmente, gostaria que conseguíssemos restabelecer as condições favoráveis 
para o trabalho coletivo verificado nas últimas duas gestões, para referir apenas as que tive 
envolvimento mais intenso. Caso esteja sendo buscada a ruptura, entretanto, é um dever de 
lealdade para com a categoria e de dignificação do mandato que recebemos, que isto seja 
explicitado. Um trabalho como o que está sendo feito hoje pelo Fenaj não se suportará, te-
mos convicção disso, em uma diretoria fragmentada em facções, com indivíduos empenha-
dos em "jogar bola nas costas" e "espalhar cascas de banana". 

Sendo muito claro: arroubos de adolescente e primarismo político não combinam 
com o papel que a Fenaj está se dispondo a cumprir. Ou corrigimos isto, agora, ou teremos 
de arcar com as conseqüências que advirão. 

 

Porto Alegre, 18 de outubro de 1995. 
 
Daniel Herz 
Diretor de Relações Institucionais 


