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e e e A Galáxia de Gu
tenberg alargou-se ao uni
verso dos computadores, a 
escrita impressa desenvol
veu-se até à progra
mação da memória. 
Entretanto, a Co- /1 
municação Social · .· .
adquiriu novas es
tratégias de in
fluenciar a Opinião que a 
tomaram cada vez mais po
derosa, e uma nova tecno
logia da palavra de Gu
tenberg aparece assim com 
maiores artifícios e maio
res responsabilidades na 
leitura e nos destinos da 
sociedade que reflecte. O 
Quarto Poder, diz-se. 

Tudo isto parece evi
dente nos noticiários do 
nosso quotidiano, mas é um 
estudo de Alain Woodrom, 
Informação, Manipula
ção, pucado recentemente 
entre nós, que o denuncia 

com excepcional clareza. 
Raras vezes nos é dado co
nhecer um trabalho tão do
cumentado sobre as mon-

tagens jornalís
ticas, os seus 
trompes l' oeil e as 
suas ambiguida
des perversas co-

mo este que José 
Manuel Barata-Feyo acaba 
de apresentar aos leitores 
portugueses. E raras vezes 
um tradutor enriquece, co
mo ele, a obra original, in
troduzindo-lhe, em notas e 
em depoimentos, uma in
formação complementarda 
nossa realidade. 

«Os jornalistas têm ca
da vez mais poder, sobretu
do os da televisão. A ponto 
de nos considerarem não só 
o quarto poder, mas o que
também reina sobre os ou
tros três», escreve Barata
-Feyo no prefácio.

E é da televisão que as 
suas notas falam sobretu
do. É a elas que, por sua 
vez, Alain W oodrow se re
fere em sublinhado quando· 
analisa a informação mani
pulada de Tiananrnen, da 
Guerra do Golfo ou de Ti
misoara. Lendo-as, recor
do-me de MarshaÚ 
McLuhan transcrevendo 

.. um apontamento de James 
Reston publicado em The 
New York Times: 

«Um ratinho, que pre
sumivelmente tinha estado 
a ver televisão, atacou uma 
menina de poucos anos e o 
seu anafado gatarrão. . . O 
gato e o rato sobreviveram, 
e o incidente é aqui relatado 
para lembrar que as coisas 
parecem estar a mudar.»rl 
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