
L OPINIÃO

Jornalista aponta descompasso entre a cobertura da imprensa e o
que se passa no Congresso Nacional e defende a idéia de que
Brasília não é mais a ilha da fantasia que foi em outros tempos

OQUESE FAZ E
QUE SE DIZ

Luiz Gutemberg

Jornalista, diretor-geral da TV
Bandeirantes em Brasília e

autor dos livros "Moisés,
codin orne Ulisses Guimarães",

"Rendez-vous no Itamaraty "e
"O jogo da gata-parida"

o País dos Escândalos - e o melhor abonador do
apelido é o fato de que todos os principais prêmios
jornalísticos de 1995 no Brasil foram atribuídos a
reportagens que denunciaram ou aprofundaram ca-
sos de golpes e corrupção - nada mais simples, fácil
e falso do que reduzir todos os fatos políticos a
escândalos. O repórter não tem dificuldade para
aceitação do seu texto; o editor já tem espaço para
abrigá-lo, a fórmula para titulá-lo e argumentos para
reclamar uma chamada de primeira página; o
editorialista ganha um tema que encantará o dono do
jornal; a seção de cartas vai receber bom número de
manifestações indignadas e até os departamentos de
circulação e comercial das empresas exultarão pela

:.	"matéria palpitante". (Até o "homem de pesquisa "-
•	 esse novo e espantoso personagem que está surgindo

nas redações e que é uma espécie de ombudsman do
business da circulação e do prestígio junto aos setores
de consumo visados pelo jornal, já que seu papel é a
crítica do ponto de vista do leitor, considerando o

apetite que ofaz comprar o jornal—, no seu "relatório sobre a edição de hoje escreverá
que "esse escândalo da terceira página é um bom exemplo de como se deve tratar matéria
política de Brasília", já que 78,98% dos assinantes o memorizaram e comentaram,
quando a média de citações de matéria política nunca excede os 33,9%.)
Começa por aí o descompasso entre a imprensa e a realidade do Congresso. Não há
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intenção perversa, nem se pode falar
de conspiração, preconceito ideológi-
co, interesses subalternos ou qualquer
outra apelação simplista, mas de reles
modismo, freqüentemente gratuito.
C'est la mode, como se dizia antiga-
mente. Ou raciocínio mecânico, como
explicam os psicólogos. O essencial é
que a verdade dos fatos está sendo
turvada pelo mecanismo da comunica-
ção, menos para a desgraça dos políti-
cos - que desenvolveram mecanismo
de sobrevivência para absorver e con-
trolar esses desvios - do que para a
boa compreensão dos fenômenos polí-
ticos brasileiros. Explica-se: os edito-
res perseguem a comprovação das suas

expectativas, e os repórteres lutam para
satisfazê-los, apresentando fatos que
comprovem suas teses. No momento,
escândalos têm prioridade absoluta,
pois assim é interpretado o apetite do
público.

Como vemos, a questão não é
maniqueísta, como parece em princí-
pio. Não se trata de considerar os
políticos injustiçados. Coitadinhos é
que eles não são. Nada disso. Muito
menos que não há corrupção. Noves
fora o caráter investigador inerente ao
moderno jornalismo, a questão se situa
no terreno da falta de objetividade
paranóica, na deformação formal da
realidade. Podemos tomar exemplos
de outra categoria, quando o problema
não é moralidade, mas envolve o mes-

mo fenômeno: o desencontro entre os
fatos e a realidade. Quando a crônica
jornalística do Congresso Nacional não
corresponde ao que acontece no Con-
gresso Nacional.

Foi o que ocorreu em 1994 com
o processo da revisão constitucional.
Criou-se uma expectativa de que a
Constituição de 1988 seria revisada e
de que o Congresso utilizaria plena-
mente as atribuições do artigo 3° do
Ato das Disposições Transitórias ("A
revisão constitucional será realizada,
após cinco anos, contados da promul-
gação da Constituição, pelo voto da
maioria absoluta dos membros do Con-
gresso Nacional, em sessão

unicameral.")
Como àquela altura já se havia

convencionado que a Constituição Ci-
dadã do Dr. Ulysses estava cheia de
equívocos e era a causa das grandes
dificuldades econômicas e sociais do
País (situação reconhecida até pelo
próprio Dr. Ulysses antes de morrer),
criou-se a certeza de que o Congresso
se utilizaria da prerrogativa da revisão.

Quem tinha qualquer pinimba,
queixa ou limitação de interesses (legí-
timos ou escusas) resultantes de algum
parágrafo ou inciso contidos nos 245
artigos da Constituição, içou velas,
embandeirou barcos, festejando ante-
cipadamente a remoção do dispositivo
constitucional que o afetava. Um bom
momento para consultores, lobistas,

propagandistas, empresas de relações
públicas e, naturalmente, vigaristas
venderem seus serviços e industrializa-
rem a expectativa desse terceiro turno
tardio da Constituinte de 1988.  A
mídia embarcou, talvez nem sempre
por ingenuidade, mas com intensida-
de total e de forma universal - nenhum
veículo ficou de fora -, na aposta de
que haveria revisão constitucional em
1994. Preparou cobertura, vinhetas
especiais, publicou pesquisas, etc. Só
que ninguém - muito menos as pes-
quisas que procuravam avaliar aritme-
ticamente a opinião dos parlamentares
a favor ou contra temas específicos -
detectou uma informação fundamen-
tal, ou seja, que os deputados e sena-
dores não estavam dispostos a promo-
ver essa revisão. Nem se pode dizer
que era um ato de vontade expressa,
um "não" formal, mas um desinteresse
implícito em gestos e pretextos. Quase
um desdém, em linguagem romântica.
Logo no início da legislatura, nas pri-
meiras semanas, senti a tendência e
anunciei num comentário no "Jornal
Bandeirantes": não haverá revisão
constitucional. Imediatamente desaba-
ram críticas e piadas sobre a previsão,
oferta de apostas, reclamações sobre a
minha temeridade. De tal forma que
achei prudente me recolher. Mas já
havia anunciado a profecia e não tinha
motivos de convicção para removê-la.
Enquanto isso, centenas de propostas
de emendas animavam até manchetes
de primeira página dos jornais e torna-
vam o deputado Nelsonjobim, relator-
geral da revisão, o nome mais citado
do Congresso. As manchetes previ-
am, por exemplo: Revisão substituirá
monopólio de petróleo e comunica-
ções por concessões. Por aí afora.
Qualquer leitor de jornal ou
telespectador sabia que o Congresso
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se preparava para votar a revisão cons-
titucional. Até que o prazo da revisão
começou a se esgotar, e ficou claro que
não seria aprovada nenhuma emenda.
Apanhados com a calça na mão, os
jornais precisavam urgentemente ex-
plicar por que não ia acontecer a revi -
são. E criou-se a história do
absenteísmo. Dizia-se que não ia ha-
ver revisão porque os deputados não
compareciam. Era um simplismo. Os
deputados e senadores às vezes esta-
vam no Congresso, em seus gabinetes,
e não iam ao plenário por um ato de
vontade, propositadamente, para não
dar número regimental. Era um típico
processo de obstrução parlamentar,
não assumido, enquanto quatro gatos
pingados - os auto-intitulados "con-
tras" - cantavam vitória. O Diretório
Nacional do PT, mesmo alertado por
sua bancada de que o fracasso da
revisão era resultado de eventual de-

sinteresse dos parlamentares liberais e
conservadores e que podia ser reverti-
do a qualquer momento, preferiu fe-
char questão contra qualquer revisão.
Um erro estratégico, pois em 1994 os
"contras" poderiam ter influenciado a
revisão constitucional e restringido sen-
sivelmente a revisão dos monopólios, e
em 1995 nada puderam fazer, atrope-
lados pelo rolo compressor que se
seguiu à vitória consagradora de FHC
e à paixão nacional pelo Plano Real.

No entanto, havia muitos moti-
vos, inclusive alguns insólitos, para
essa obstrução dos conservadores e
liberais. Motivos que seriam escanda-
losos, se no Brasil não houvesse essa
fixação semântica de que crime sem
sangue não existe; de que escândalo
político sem roubo avaliado em moeda
corrente não é escândalo, de que imo-
ralidade sem flagrante de adultério
não vale. Caso contrário, teria mereci-

do registro e investigação um dos mo-
tivos reais do desinteresse dos parla-
mentares pela revisão constitucional.
Ou, por acaso, há motivo para ausên-
cia dos parlamentares mais intolerável
do que a frustração com a ausência dos
patrocinadores do Centrão que os sus-
tentaram na Constituinte? Excessiva-
mente generosos na distribuição de
meios em 1988 - passagens de avião,
aluguéis de táxis aéreos, favores de
todo tipo, não contabilizados porque
pagos em grande parte pelo "caixa 2"
de empresas e organizações
corporativas -, os patrocinadores do
Centrão desta vez não apareceram.
Afugentados pelas CPIs do PC e do
Orçamento, só queriam ser esqueci-
dos. As vésperas de ano eleitoral,
ninguém queria se arriscar, compro-
metendo-se com decisões que remove-
riam tabus históricos, como a quebra
dos monopólios estatais, principalmen-
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te do petróleo e das comunicações, as
reformas que mais despertavam tanto
paixões quanto apetites.

O que pretendo demonstrar é
que se criou a expectativa de que ia
haver a revisão constitucional e, até,
que ela estava começando a acontecer,
quando, na realidade, não haveria re-
visão constitucional. A realidade era
diferente do noticiário.

Não se deve deixar de reconhe-
cer que uma das causas desse
desencontro é a inexperiência da re-
portagem. Jornais e revistas já não
destacam como antigamente seus pro-
fissionais mais experientes para a co-

bertura do Congresso e dos fatos polí-
ticos. Embora alguns jovens repórte-
res revelem competência e conheci-
mento históricos excepcionais, a maio-
ria é desinformada, mal formada (em-
bora legalmente diplomada) e facil-
mente envolvida pela lábia e sedução
dos políticos.

Um ano depois, no primeiro
semestre de 1995,  com uma rapidez
impressionante, e por maiorias supe-
riores a três quintos dos votos, o Con-
gresso aprovou muito mais do que foi
impossível aprovar por maioria sim-
ples na revisão constitucional de 1994.
Os "contras", celebrados como os he-
róis da esquerda que impediram a
revisão constitucional de 1994,  eram
até mais numerosos em 1995, mas
agora se revelaram impotentes. Mas

ainda havia mais coisas a dizer que não
foram transmitidas aos leitores e
telespectadores. Numa intervenção em
simpósio da Fundação Getúlio Vargas,
"O Futuro do Congresso Brasileiro",
dei até um exemplo curioso. O depu-
tado Nelson Jobim, reconhecido pela
sociedade como um dos mais compe-
tentes e idôneos parlamentares, era
j ustamente um dos obstáculos à apro-
vação da revisão constitucional, da qual
era relator. Explica-se: seu prestígio
externo era inversamente proporcional
à disposição dos colegas de aceitar
seus conselhos jurídicos. Por pura im-
plicância, despeito pelo sucesso pesso-

al dejobim, a maioria ficava contra sua
coordenação da revisão constitucional.
Minha revelação causou impacto na
platéia do simpósio, constituída ma j o-
ritariamente por cientistas políticos,
muito bem informados, como toda sei-
ta weberiana (de Max Weber, "profe-
ta" das ciências sociais), em sólida
metodologia de investigação, mas infe-
lizmente tão vulneráveis como todos
nós a fatos orquestrados pela mídia.

Vivendo há25 anos em Brasília,
tendo assistido a todas as principais
votações e debates do Congresso entre
1970 e 1994 (em 1995, um desastre
de automóvel manteve-me hospitaliza-
do quando eram votadas as reformas
econômicas de FHC), também me
parece que a avaliação que se faz de

Brasília é bastante deformada. Ou
desinformada. Como essa história da
Ilha da Fantasia, um flagrante das
mordomias e abusos da ditadura mili-
tar, um dos períodos de maior
corrupção da história brasileira, e que
se refletiu na vida da cidade, e come-
çou a se esgotar quando caiu a censu-
ra. (E o que ainda subsistiu da velha e
louca Ilha da Fantasia terminou quan-
do a CPI do Orçamento reduziu sen-
sivelmente a fonte de propinas com
que os lobistas financiavam contas de
bares e restaurantes, farras e bacanais).
Fantasia, hoje, é a imagem de Brasília
com que consultores do Rio, São Pau-
lo, Belo Horizonte, Recife e Porto
Alegre vendem projetos para influen-
ciar o Governo, o Congresso, ojudici-
ário.

A maior demonstração desse
desencontro entre a mídia e a realida-
de na cobertura de Brasília é o contras-
te que está sendo estabelecido pela
reação de alguns jornais a essa situa-
ção, através da atuação de colunistas
que estão reorientando, graças ao pres-
tígio dos seus textos, o noticiáriopolí-
tico da Capital Federal. Revivendo o
solitário e inigualável jornalismo de
Carlos Castelio Branco, com sua sau-
dosa Coluna do Castello noJB, temos
hoje colunistas como Márcio Moreira
Alves e Franklin Martins (com suas
canchas de veteranos e de terem sido
eles mesmos protagonistas da Histó-
ria, desafiando a ditadura militar),
Dora Kramer, Teresa Cruvinel,
Ricardo Amaral, Rosângela B ittar,
Cristiana Lobo, Tales Faria, que
freqüentemente neutralizam, sem o
impacto de desmentidos, mas com a
singeleza de análises objetivas, muita
deformação e primarismo escandaloso
ou anedótico da chamada reportagem
política.
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