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e me coubesse decidir
se deveiríarnos ter um
governo sem jornais ou
jornais sem um governo,
eu não hesitaria um mo-

mento em preferir a segunda alter-
nativa." Essa defesa da liberdade de
expressão foi escrita por Thomas
Jefferson, um dos principais funda-
dores da federação e o terceiro
presidente dos Estados Unidos.

Mas, se ele nos visitasse hoje, o
que acharia?

Se ele pudesse imaginar em que
OS "jornais" da sua época se torna-
riam - durante os dois séculos se-
guintes -, diria o mesmo sobre a
mídia moderna?

Não podemos falar no lugar do
ex-presidente. Porém, podemos
considerar o papel da mídia nas
sociedades democráticas e a sua
responsabilidade em preservar os
valores da cidadania, que Thomas
jefferson ajudou a manter.

Dos valores democráticos, a li-
berdade de expressão talvez seja o
mais importante. O princípio é claro:
nas sociedades democráticas, O POVO

, a priori, um participante e não um
sujeito passivo em relação) ao gover-
no. Em uma democracia, o poder (10
governo deriva cio povo. Para facili-
tar a participação desse povo nas
escolhas públicas, é necessário que

a sociedade tenha acesso ao máximo
de informação possível.

Embora a liberdade de expressão
seja um princípio antigo, o conceito
de "mídia", nas formas que conhece-
mos, era inimaginável durante a
época do senhor Jefferson. Os jor-
nais de dois séculos atrás eram pe-
quenas folhas. A mídia de hoje é um
grande negócio, que movimenta bi-
lhões de dólares em lucros anuais.

Os avanços da tecnologia, neste
século, facilitaram o rápido cresci-
mento no campo da comunicação de
massa. Vivemos numa época domi-
nada pela televisão, com programa-
ção veiculada por satélite e disponí-
vel aos consumidores por cabo. Com
a chegada recente da Internet - onde
tudo fica à ponta do dedo, acessível
só por um dique do;nouse—, a troca
rápida de mensagens entre pessoas
pelo mundo inteiro se tornou facíli-
ma. E mesmo os jornais evoluíram
muito com a ajuda da tecnologia, que
permitiu urna produção gráfica mais
elaborada e a impressão com um
arco-íris de cores.

Na véspera do novo milênio, esta
mídia veicula uma variedade cansa-
tiva das informações geradas por
milhões de fontes. De um lado, a
sociedade está preparada, em ter-
mos de educação e sofisticação, para
receber essas informações. Mas a
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mídia tem um papel importante, de
filtrar e processaras notícias in bruto
para (-) povo. Por quê? Os cidadãos já
se sentem sobrecarregados com to-
das as informações disponíveis, e a
tendência para fugir da informação
está crescendo.

Agora, é preciso distinguir, entre
todos os órgãos de mídia, aqueles
cuja especialidade é veicular as no-
tícias. A maioria das fontes de infor-
mação fornece mais entretenimento
do que notícias puras. Este artigo
trata principalmente da mídia de
notícias, embora tenha alguma coisa
para dizer sobre a influência ne-
gativa cia disposição maior para
entreter.

"Cão de guarda" - Em uma socie-
dade democrática, a iiiíclia de notí-
cias é urna indústria privada que
exerce urna função pública sem
regulamento. Os noticiários funcio-
nam como os" cães de guarda" da
liberdade da sociedade - acompa-
nhando, reportando e fiscalizando os
atos cio governo e os eventos impor-
tantes cio mundo inteiro. Bem
posicionada para este desempenho,
a míclia de notícias interpreta a po-
lítica governaiiiental e os aconteci-
inentos na sociedade.

Como um "cão de guarda" cria
dificuldades para quem queira assal-
tar urna residência, a mídia funciona
também para prevenir furtos cia con-
fiança pública e invasões da liberda-
de individual ou coletiva. Nós nos
obrigamos a denunciar OS abusos cio
poder para a sociedade. Nós conta-
mos, quando for necessário, o outro
lado da história - o mesmo lado que
o governo ou os empresários muitas
vezes preferem ver escondido.

A mnídia já muitas vezes tinha
revelado escândalos chocantes nos
mais altos escalões do ) governo. Os
exemplos são famosos. Nos Estados
Unidos, a reportagem sobre o mau
comportamento) dos aliados do então
presidente Nixon, nos anos 70, le-
vou-o a renunciar ao cargo. E em

1992, no Brasil, o então presidente
Fernando Colior de Mello saiu cio
cargo num processo de impeach meu!
provocado por reportagens sobre
corrupção financeira na sua admi-
nistração.

Na mídia temos independência e
liberdade, reforçada pela sociedade
através da lei de imprensa, para
escrever ou publicar quase qualquer
coisa, sem medo de sermos censu-
rados. Das fontes que fornecem
informação, as sociedades democrá-
ticas aceitam tanto as ruins quanto as
boas. Mas esse direito é acompanha-
cio de uma responsabilidade. Quan-
do se fala sobre o poder da impren-
sa, este poder é para informar, pro-
vocar emoções, e para ferir - não só
os sujeitos das reportagens, mas a
sociedade inteira. Por isso, precisa-
mos ter cuidado em apurar e ao
publicar. E quando erramos, temos
que corrigir.

A disposição para admitir OS nos-
sos erros livremente reforça um con-
ceito-chave para a mídia de notícias:
credibilidade. O valor da mídia na
comunidade depende da sua
credibilidade. Enfim, é a única coisa
que temos para vender. Sem essa
credibilidade, a mídia perde
conf'iabilidade pública e evolui So-

mente como meio de entretenimen-
to. E, no processo, o povo perde uma
fonte crítica de informação cio coti-
diano na sociedade democrática.

É bem estabelecido que a mídia
deve estar livre de qualquer interfe-
rência externa, inclusive do gover-
no, isso também funciona para man-
ter a Credlil)ilidade. Preservara nossa
independência inclui negar cada
favor e influência do governo ou do
setor particular. Um cão de guarda
não pode aceitar iscas de ladrões.

Riscos - Hoje a nossa credibilidade
fica ameaçada por nossos próprios
pecados. Corremos riscos demais na
batalha pelos furos. Um exemplo
triste flo) ano passado foi o caso do
segurança Richard J ewell. denun-

ciado na mídia americana, em julho,
como o suspeito do atentado a bom-
ba que explodiu durante os jogos
Olímpicos, em Atlanta. O "Atlanta
Journal-Constit.ution" publicou o
nome cicie como suspeito, com base
na denúncia de urna fonte anônima,
e OS outros jornais - inclusive o
meu - e a televisão repetiram aquela
informação. As correções chegaram
tarde demais para o senhor jewell,
que está processando jornais e emis-
soras de televisão pelo erro.

Embora aproveitemos cada opor-
tunidade para criticar outros no go-
verno e na sociedade, nós, na mídia
de notícias, não recebemos bem a
crítica que nos é direcionada.
Freqüentemente elogiamos e defen-
demos OS flOSSOS colegas jornalistas,
quando, em realidade, temos que
trabalhar melhor. O repórter Cari
Bernstein, um membro da equipe do
"Washington Post" que revelou o
escândalo Wa1ciate, escreveu, cin-
co anos atrás, no "Guardian": "A
nossa reportagem não é suficiente.
Não era na época cio Wateiatee não
é hoje."

Arriscamo-nos a derrubar o nosso
direito de liberdade de expressão
por nào aproveitá-lo. Existe hoje em
dia uma tendência para banalizar e
tratar superficialmente as notícias.
Cada ano mais, evitamos assuntos
difíceis, porque ternos medo de
perder leitores. que consideramos
incapazes de entender matérias com-
plexas. Em vez de matéria séria,
procuramos a que é leve e a que
serve o melhor ao mercado.

Por causa disso, a mídia
sensacionaliza cada dia mais as notí-
cias. isso não é um fenômeno novo,
mas o enfoque nas estrelas e na elite
nos mundos da política, do comércio
e do entretenimento tem intensificado
muito. A fofoca sobre celebridades
exclui a maioria cia população, que
não tem a riqueza nem a fama; no
processo, pioram as divisões sociais
entre OS que têm e os que flo) têm. E
quando escrevemos sobre estrelas e
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pessoas comuns, os detalhes priva-
dos, que não são relevantes à discus-
são pública, S() explorados.

Bernstein falou para a "Folha de
S. Paulo" que "hoje é o tempo cio
triunfo da cultura idiota," urna ex-
pressão ele usou no mesmo artigo
para o "Guardian". "Investigação cui-
dadosa, narrativa detalhada dos fa-

tos, verdadeiro empenho em con-
frontar as versões conflitantes - não
têm sido exatamente as práticas cos-
tumeiras entre os profissionais" na
mídia, ele disse para a "Folha". "Isso
talvez explique a diminuição do
poder moral da mídia."

Os erros de omissão vão aconte-
cer. Mas o pior é quando a mídia
ignora uma matéria que pode ter
grandes implicações para o público
porque está consumindo muito tem-
po nas matérias triviais. Por exem-
plo, nos anos 80, nos Estados Unidos,
a cobertura perdeu o escândalo dos
bancos de "poupança-e-emprésti-
mo", onde bilhões de dólares sumi-
ram das contas por mau investimento
dos donos desses bancos. Aconteceu
como um resultado da desre-
gularnentação cio serviço bancário
implementada pouco antes. O di-
nheiro perdido pertencia a pessoas
comuns, aposentados e trabalhado-
res, que perderam as poupanças. A
mídia poderia ter investigado esses

bancos mais cedo, antes que a crise
estourasse. E aqui no Brasil, por
exemplo, a mídia cobre com pouca
freqüência o processo judicial. O
público brasileiro recebe muitas
notícias sobre crimes, mas é pouco
informado sobre os processos e so-
bre os julgamentos, ficando sem
saber se o processo foi justo ou
injusto.

Há uma tendência perigosa de
seguir a linha veiculada pela elite cio
governo ou do empresa nado. Estamos
escrevendo informações sobre as
pessoas para essas mesmas pessoas.
No processo. excluímos uma maio-
ria. Não ficamos abertos a urna va-
riedade das opiniões.

Valores democráticos - Precisa-
mos, na sociedade, mais do que só
urna reforma da "mídia." É claro
que os problemas sociais hoje em
dia não se originam na mídia nem
param nela. Mas talvez a mídia seja
um bom lugar para iniciar essas
mudanças. Numa forma de culpa
por associação, cada órgão da mídia
sofre com o pecado dos outros.
Quando um jornal ou um programa
faz alguma coisa que enfraquece
sua própria credibilidade, isso fere
também a credibilidade dos outros
noticiários.

Existe um movimento que está
ganhando popularidade nos Estados

Unidos e aqui no Brasil. Chama-se
"Puhlic journalism", ou "Civic
Journalism", que tenta envolver o
jornal, o rádio e a televisão como
agentes de mudança na comunida-
de. O "PublicJournalism" tem aspec-
tos positivos, principalmente nas
suas noções de expandir a cobertura
da comunidade.

Porém, a intervenção nos even-
tos públicos e a participação nas
campanhas sociais podem ser um
cavalo de Tróia. Com este movimen-
to, cruzamos urna linha em termos de
enfeitar resultados. Isso seria um
enorme abuso cio poder pela mídia,
que controla, mais ou menos, o fluxo
cia informação.

Os órgãos que publicam notícias
não existem para promover uma
agenda de valores específicos. Seu
negócio não é criar resultados, em-
hora sejam desejados. O seu papel
não é influenciar comportamento,
de jeito nenhum. Aliás, o desejo de
intervenção parece paternalista,
como se assumíssemos que o povo
é preguiçoso e falte a ele capacidade
intelectual Precisamos lembrar que,
nas sociedades democráticas, as
pessoas têm o direito de não partici-
par. Só existimos para oferecei' o
máximo de informação, para que
elas possam fazer suas próprias es-
colhas.
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