
 

O PAPEL DOS MÉDIA 

As forças politicas contemporâneas forçam-nos a perguntar que tipo de mundo e que tipo de sociedade queremos 

viver, e em particular que em sentido de democracia queremos ser uma sociedade democrática? 

 

Uma concepção de democracia é que existe uma sociedade democrática em que o publico tem os meios para 

participar de alguma maneira significativa na manutenção dos seus próprios intentos e os meios de informação 

serem livres e abertos 

Se procurarmos democracia no dicionário terão uma definição como essa. Uma concepção alternativa de 

democracia é aquela em que o público tem de ser barrado de tomar conta dos seus próprios assuntos e os meios 

de informação devem ser rigidamente controlados. Pode parecer ma concepção esquisita de democracia, mas é 

importante para entender que é a concepção que prevalece. È uma história longa que vai até ao inicio das 

revoluções da democracia moderna no sec XII na Inglaterra que largamente expressa este ponto de vista. 

 

Vamos iniciar com o primeiro movimento de propaganda governamental. Wooddrow Wilson foi eleito presidente 

em 1916 na plataforma “Paz sem Vitória”. Bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Estabeleceram uma 

comissão propaganda governamental, chamada Creel Commisssion, que conseguiu em 6 meses, transformar uma 

população pacífica em uma população histérica e apoiante da guerra que queria destruir a Alemanha, ir para a 

guerra e salvar o mundo.  

 

Por essa altura e depois da guerra a mesma técnica foi usada para criar a Red Scare, como foi chamada, que 

destruiu sindicatos e eliminou problemas como liberdade de imprensa e liberdade de pensamento político.  

Ouve um grande apoio dos médios, do negócio estabelecido, que de facto organizaram, e fizeram parte do 

trabalho, e geralmente, tiveram sucesso. Entre aqueles que participaram activamente na guerra de Wilson 

estavam progressistas intelectuais, pessoas do círculo de Jonh Dewey, que mostrou grande orgulho, de mostrar o 

que chamavam dos “ elementos mais intelectuais na comunidade”. 

Resultou. Resultou muito bem. E ensinou uma lição: Propaganda de Estado, quando apoiada pela classe educada 

e não é permitida nenhuma derivação, pode ter um grande efeito. Foi uma lição aprendida pelos Nazis, e tem sido 

perseguida desde então. 

 

Outro grupo impressionado com este sucesso, foram os teóricos liberais democráticos e figuras de liderança dos 

média, Walter Lippmann, herói da imprensa americana, um grande crítico da política americana e um teórico da 

democracia liberal. 

Dizia que ao que chamava “revolução na arte da democracia” pode ser usada para “fabricar consentimento”, isto 

é, trazer apoio das massas para coisas que eles não querem com as novas técnicas de propaganda. 

Também pensava que era boa ideia, mesmo, necessário. Era necessário porque, como ele mesmo disse, “ o 

interesse comum ilude a opinião pública completamente” e só pode ser entendido e trabalhado por uma “classe 

especializada” de “homens responsáveis” que eram espertos o suficiente para perceberem as coisas. 

Esta teoria assenta só que uma pequena elite, a elite comunitária que Deweyites estava a falar, pode entender o 

interesse comum, o que nos importa, e que essas coisas “iludem o publico geral”. Esta é uma visão que remonta a 

séculos atrás.  

 

A teoria liberal democrática e o Marxismo – Leninismo são parecidos nas suas assunções ideológicas 

comuns. Penso que foi uma razão porque as pessoas acharam tão fácil durante os anos par mudarem de uma 

posição para a outra sem qualquer sentido de mudança. È só uma questão de aceder ao local onde está o 

poder. Talvez vá haver uma revolução popular, que nos levará ao poder de estado; ou talvez não aconteça, 

em qualquer dos casos serve as pessoas com poder: A comunidade comerciante.  

 

Lippmann apoiou isto com uma teoria muito bem trabalhada da democracia progressiva. Ele diz que numa 

democracia plenamente funcional existem classes de cidadãos. Agora existem duas “funções” numa 

democracia: a classe especializada, os homens responsáveis, que executam a directriz, o que significa que 

eles pensam e planeiam e entendem o interesse comum. 

Depois há a manada, e eles também têm uma parcela na democracia. A sua função na democracia, diz ele, é 

serem “espectadores”, não participantes activos. Mas tem mais funções que essa, porque é uma democracia. 

Ocasionalmente é permitido pesarem na balança para um membro ou outro da classe especializada. Por 

outras palavras, é permitido dizer: “Queremos que sejas o nosso líder”. 
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Se tentam participar ao planear a auto-sustentabilidade, só vão criar problemas. Portanto, seria imoral e 

impróprio permiti-lo. Temos de controlar a manada, não permitir que ela se revolte e destrua coisas.  

Portanto precisamos de algo para conter a manada, e esse algo é a nova revolução na arte da democracia: a 

fabricação de consenso.  

 

Só um pequeno número de pessoas a tem. A maioria é guiada por emoção e impulso. Aqueles de nós que 

tem racionalidade para criar “ilusões necessárias” e emoções potentes de “fixações super ampliadas” para 

manter a impressão das coisas estarem mais ou menos a andar. Isto tornou-se uma parte substancial da 

ciência política contemporânea.  

Só se segura um peso por cima das cabeças, e se eles saírem da linha, já era. Mas numa sociedade que se 

tornou mais livre e democrática, é peso por cima da cabeça é como os militares do sistema totalitário. Isso é 

esperto porque, mais uma vez, o interesse comum ilude a manda.  

O EUA foi pioneiro nas relações públicas da indústria. A sua ideia era “controlar a mente pública, consoante 

as directrizes dos líderes. Aprenderam bastante com a Creel Comission. Conseguiu por algum tempo criar a 

regra do negócio durante os anos 20. 

 

Nos anos 30, grandes problemas voltaram, como durante a Primeira Guerra. Houve uma grande repressão e 

uma substancial organização laboral. De facto, em 1935 os proletários ganharam a sua primeira legislativa, o 

direito de se organizar, com o Wagner Act. Isso levantou dois grandes problemas. 

 

Por um lado a democracia estava a funcionar mal. A manada estava a ganhar direitos, e não devia acontecer. 

 

 O outro problema era as pessoas organizarem-se. As pessoas deviam viver segregadas e sozinhas. Não se 

deviam organizar porque pode vir mais coisas por detrás do espectador da acção.  

Houve uma grande greve na Stell Strike na Pennsylvania em Johnstown. Os empresários tentaram uma nova 

técnica de destruição de sindicatos, que funcionou bem. Não através de agressões graves por esquadrões. 

 

 Isso já não funcionava muito bem, mas de uma maneira mais subtil e efectiva, por propaganda. 

 

A ideia era descobrir maneiras para tornar o público contra os grevistas, apresentar os grevistas como 

destabilizadores, perigosos para o público e para o bem comum.  

O interesse comum é dos nossos, o empresário, o trabalhador a dona de casa. Somos nós. Queremos estar 

juntos e ter coisas como harmonia e nacionalismo e trabalhar em conjunto.  

 

Depois há os outros, os maus grevistas e os que destabilizam, causam problemas e quebram a harmonia e 

violam os valores nacionais. Temos de os parar para vivermos em paz. 

O executivo da corporação e o rapaz que lava o chão tem o mesmo interesse. 

Podemos trabalhar juntos para a harmonia, lambendo-nos uns aos outros. Funcionou muito bem, chamou-se 

“Mohawk Valley formula”. 

 

O objectivo das relações publicas com slogans como “Suporta as nossas tropas” é que eles não signifiquem 

nada. Significa tanto como apoiar as pessoas em Iowa. Claro que há um assunto. O assunto é “apoias a nossa 

politica?” Mas não queremos que as pessoas pensem nisso. Esse é o objectivo da propaganda. 

 

As pessoas nas relações públicas das indústrias não estão lá pelo prazer. Estão a trabalhar. Estão a tentar 

instalar os valores certos. De facto eles têm uma concepção do que devia ser a democracia: devia ser um 

sistema em que a classe especializada é treinada para trabalhar ao serviço do mestre, das pessoas que 

comandam a sociedade. O resto da população, deve ser provida de qualquer forma de organização, porque 

só dá confusão. Estão melhor sentados em frente á televisão, com a mensagem na cabeça, que diz: o valor da 

vida é ter mais comodidades ou viver como a classe media que se vê na TV 

 

È o que existe na vida. 

A manada é o problema. Temos de os distrair. 
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Temos de os manter assustados, porque se não tiverem medo o suficiente e amedrontados com todo o tipo de 

males que os vão destruir, podem começar a pensar, e isso é perigoso, porque eles não são competentes para 

pensar. Portanto é preciso distrai-los e marginaliza-los. Esta é uma concepção de democracia.  

 

Na verdade, indo ao passado na comunidade de negócios, a ultima victoria laboral foi em 1835, quando do 

Wagner Act. Depois da guerra vir, os sindicatos decaíram como também a rica cultura da classe trabalhadora 

que estava associada a sindicatos. Isso foi destruído.  

O próprio Barnays consegui-o  grandes coisas no que diz respeito ao assunto. Ele foi a pessoa que dirigi-o a 

campanha de relações publicas para a United Fruit Company em 1954, quando os EUA se movia para 

derrubar o governo capitalista democrático da Guatemala e instalar uma sociedade esquadrão da morte, 

destruir. As igrejas por exemplo, ainda existem. 

Grande parte das actividades dissidentes nos EUA vem de igrejas, pela simples razão que estão lá. Portanto 

quando se vai á Europa e se da uma palestra politica, pode muito bem ser num edifício publico. Aqui isso 

não acontece, porque os sindicatos quase não existem, e se existirem não são organizações politicas. Mas as 

igrejas existem, portanto varias vezes servem de palco para “comícios”. O trabalho social solidário na 

América Central cresceu nas igrejas porque elas existiam.  

 

A manada nunca é dominada completamente, portanto existe uma batalha constante. Nos anos 30 voltaram a 

libertar-se mas foram rebaixados novamente. Nos anos 60 ouve outra onda de dissidentes. Foi chamada 

pelos especialistas como “A crise da democracia”. 

Democracia era vista como ter entrado em crise anos 60. A crise era que grande parte da população se estava 

a organizar e a agir, tentando participar na arena politica. Aqui encontrámos 2 versões de democracia. 

 

A população tem de ser levada de volta á empatia. Grandes esforços foram levados a cabo depois dos anos 

60 para ultrapassar esta doença. Também era chamada de “Vietnam Syndrome”. Termo que começou a ser 

usado nos inícios dos anos 70. 

 

A intelectual Reaganite Norman Podhoretz define esse tempo como “a inibição contra o uso de forças 

militares. As pessoas não entenderam porque havíamos de andar a torturar e a matar pessoas e a bombea-las. 

 

È muito perigoso para a população deixar-se levar por este tipo de inibições, como entende Goebbels, 

porque depois existe uma barreira a aventuras exteriores. “È necessário”, como disse o Washington Post 

orgulhosamente, durante a histeria da guerra do Golfo. 

 

Se queres ter uma sociedade violenta que utilize a força pelo mundo para atingir os seus objectivos, e da sua 

elite domestica, é necessário ter uma apreciação apropriada dos martial values e nenhuma dessas inibições  

sobre o uso da violência. 

 

Quando se tem um controlo total sobre os média e o sistema de educação é conformista, pode-se passar. 

Uma indicação disso foi revelado num estudo realizado na University of Massachusetts em relação ás 

atitudes sobre a Crise do Golfo, um estudo em crenças e atitudes enquanto se observa televisão. Uma das 

questões no estudo era: Quantas baixas estima haver do lado dos Vietnamitas  durante a guerra do Vietnam? 

A resposta média por parte dos americanos é de 100,000. Oficialmente é cerca de 2 Milhões. 

As pessoas que conduziram o estudo levantaram uma questão. 

 

O que se pensa sobre a cultura da politica Alemã se, quando se pergunta ás pessoas quantas pessoas 

morreram no holocausto , elas estimam 300.000? 

O que nos isso sobre a cultura politica Alemã? 

 
O que nos diz sobre a nossa cultura? 

Diz-nos um bocado. É necessário ultrapassar as  siclky inibições  contra o uso de forças militares e ultrapassar 

derivações democráticas.  Isto é verdade em qualquer tópico, é só escolher: 

 

Médio Oriente, terrorismo internacional 

América Central, a imagem do mundo que apresenta ao publico tem só uma pequena realidade do que se passa. 

As verdades estão enterradas debaixo de pilhas de mentiras edificadas em cima de mentiras. Foi um enorme 



sucesso do ponto de vista de desacreditar a democracia, debaixo de condições de liberdade, o que é interessante. 

Não é como um regime totalitário, onde é feito pela força. Estes acontecimentos existem sobre condições livres. 

Se queremos entender a nossa própria sociedade, temos de pensar nestes factos, importante para aqueles que se 

preocupam em que tipo de sociedade vivem. 

 

 

dissident t culture 

 

Apesar disto tudo, a cultura dissident subervive. Cresceu até bem desde os anos 60. Nos anos 60 a culura 

dissidente primeiramente desenvolvia-se extremamente devagar. Não havia protestos contra a guerra na 

Indochina até anos depois dos EUA terem iniciado os bomberdeamentos no vietnam do Sul. Quando o fez 

cresceu tanto como um pequno grupo dissidente, maioritariamente estudantes e jovens. Nos anos 70 isso mudou 

consideravelmente. Movimentos populares com maior envergadura foram criados: O movimento ambientalista, o 

movimento femininista, o movimento anti – nuclear, e outros. Nos anos 80, houve uma expanção ainda maior: 

movimentos de solidariedade, que são bastantes importantes na história dos EUA. 

Estes movimentos não só protestavam, como se envolviam eles próprios, muitas vezes intimamente, na vida de 

pessoas a sofrer em qualquer lugar. 

Qualquer pessoas que tenha estado envolvido nestas actividades por muitos anos tem de estar cientes disto. Sei 

por experiencia própria que as palestras que dou hoje nas partes mais reacionárias do país, são conversas que não 

poderia ter no auge do movimento de paz á audiência do movimento pacifico.  

Agora podem-se dar em qualquer lugar. As pessoas podem ou não concordar, mas pelos menos entendem do que 

estou a falar e existe uma ponto comum que se pode fortificar.  

 

Organização tem os seus efeitos. Significa que não estas sozinho. Outros pensam como tu. Podemos reenforçar o 

nosso conhecimento e crença. Estes são movimentos informais, não um organização com inscrição, são só uma 

emoção que une as pessoas. Tem um efeito visível. Esse é o perigo da Democracia: se as organizações se podem 

desenvolver. 

 

Em vez de falar das guerras passadas, deixem-me falar da próxima guerra, poruqe ás vezes é útil estar preparado 

em vez de só reagir.  

Estão a crescer os problemas domésticos e económicos, em muitos casos já catástrofes. Ninguem no poder têm a 

intenção de resolver o assunto. Todos sabemos deles, e estão a piorar. E ninguém para estes casos. Em muitas 

circunstancias tem de se redirecionar a manada, porque se dão conta, podem não gostar, já que são eles que estão 

a sofrer com isso. Nos anos 30 Hitler levou-os ao medo dos Judeus e dos ciganos. Temos de os destruir para nos 

defender. Hoje também temos as nossas maneiras. Nos últimos 10 anos, ano sim ano não, algum monstro é 

construído do qual temos de nos defender. Existia um que estava sempre desponivel: Os Russos. Hoje, são 

terroristas internacionais e narco traficantes crazed Arabs e Saddam, o Novo Hitler, vai conquistar o mundo. 

Primeiro assusta-se a população, aterroriza-se, intimde-se para que que tenham medo que deixem de viajar e se 

fechem com medo. Depois aparece uma grande vitória sobre um exercito dum país como a Guatemala, ou outro 

exercito sem defesa possível, do terceiro mundo que se possa chacinar mesmo antes de os olhar nos olhos. Isso 

Alivia. Salvos no ultimo minuto. Esta é uma das maneiras de desviar a atenção da manada do que realmente 

interessa, mantendo-os distraídos e controlados. 

Hà sempre uma offensicva ediológica que cria um monstro, e depiis campanahs para o destruir.  

 

Perceção selectiva. 

Fidel Castro é descrito como um “Goon ditador”. As suas atrocidades reveladas tão conclusivamente que “ só o 

mais intelectual do oeste cego e de sangue frio pode vir em defesa deste tirano” Washington post.  

A pessoa que revelou estas atrocidades: No dia dos direitos humanos na Casa Branca, foi apoiado por Ronald 

reagen pela sua coragem ao desmascarar Castro. Foi depois indicado pelos EUA como representante nas Nações 

Unidas na Comissão de Direitos Humanos, onde defendeu os governos da guatemla e salvador contra as 

acusações de atrocidades tão massivas que qualquer coisa que ele tenha sofrido era mínimo. Isto foi em 80 

Um relatório distribuído pela marin County Interfaith Task Force. Que foi recusado pela nacional. Neste relatório 

vinham descritas torturas em El salvador feita pelo governo local e pelo menos um mojor Norte americano de 

uniforme. Anaya, director dos Direitos Humanos do grupo de el Salvador era a fonte deste relatório, detido e 

torturado. Não teve direito a dia dos direitos humanos. Não foi designado para nenhum cargo. Foi libertado numa 

troca e prisioneiros e depois assassinado. 

Este é um bom exemplo sobre a maneira como funciona o sistema bem trabalhado de manufactura consentida 

Mas vocês tem de trabalhar. Fica para aproxima guerra 


