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PREFÁCIO

Conheci as ideias de Danton Jobim quando fazia doutorado na Escola de
Comunicações e Artes da USP. Quem me apresentou foi o professor José
Marques de Melo, incansável pesquisador da história do jornalismo e dos
jornalistas brasileiros. Ele descrevia Jobim como um profissional que defendia o
jornalismo como uma ‘necessidade social’ que assume o caráter de ‘informação’.
Marques também atribuía a Jobim o pioneirismo de disseminar a perspectiva
brasileira de análise do jornalismo em países da Europa e da América do Norte.

A visão do jornalismo como uma função social foi o que primeiro me
cativou no perfil de Danton Jobim. Mas o encantamento veio com a leitura de O
Espírito do Jornalismo. Ao longo da graduação, da especialização, do mestrado
e do doutorado, um número incontável de livros fez parte da minha formação. No
entanto, nunca o jornalismo me foi apresentado de forma tão clara e tão objetiva.

O livro reúne algumas conferências proferidas em universidades
americanas e francesas sobre o jornalismo brasileiro, ao mesmo tempo em que
levanta questões sobre o jornalismo e a formação necessária para o profissional.
Traz o primeiro esboço do que depois se transformou na sua disciplina,
Metodologia de Ensino do Jornalismo, oferecida a professores da área de toda
a América do Sul no Centro de Estudos Superiores de Jornalismo da América
Latina - Ciespal, em Quito, Equador, onde Jobim apresentava propostas para
uma pedagogia do jornalismo.

No entanto, em O Espírito do Jornalismo foi possível descobrir que ele é
o pioneiro absoluto no ensino do jornalismo no Brasil. Jobim foi o responsável

pela implantação das então modernas técnicas norte-americanas que, nas
décadas de 1950 e 1960, modernizaram o jornalismo brasileiro a partir das
mudanças no jornal que dirigia, o Diário Carioca, com o auxílio de Pompeu de
Souza, secretário de redação do periódico. No entanto, Jobim não concebia o
ensino apenas baseado na técnica. Em seu projeto ele fazia a mediação entre o
modelo pragmático de ensino norte-americano e o modelo europeu, propondo a
formação de um jornalista com conhecimentos técnicos adequados a seu tempo
e capaz de se reciclar, mas principalmente com forte formação humanística. É o
que julgava essencial para o profissional exercer o jornalismo com importante
função social, informando, analisando e criticando os acontecimentos de seu
tempo, contribuindo para a formação do homem contemporâneo.

O Espírito do Jornalismo é de tamanha clareza que torna-se impossível
não usar a palavra simplicidade para explicar seu pensamento. É isso que este
livro defende de forma intransigente: uma linguagem jornalística que possa ser
compreendida por todos, realizada como um exercício da inteligência e da
cultura, e amparada em um tripé ético, cultural e técnico. É por isso, e por toda
sua contribuição ao jornalismo  seja como repórter ou como articulista, seja
como professor ou como político , que Jobim tem um lugar de destaque na da
história do jornalismo brasileiro. O resgate de sua memória é fundamental e
passa, necessariamente, pela avaliação de sua importância no desenvolvimento
de uma pedagogia do jornalismo no Brasil; que começa a se evidenciar em O
Espírito do Jornalismo, obra essencial para quem quer compreender a história
do jornalismo brasileiro.

Marcia Furtado Avanza*

* Doutora em jornalismo com a tese “Danton Jobim, o mediador de duas
culturas: por uma pedagogia do jornalismo. Professora e coordenadora do Curso
de Jornalismo da Fapcom – Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação.
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Danton Jobim

EM 1953 fui convidado pela Universidade do Texas
a conduzir um seminário em sua Escola de Jornalismo,
sobre a situação da imprensa no mundo de pós-guerra,
com especialidade a da América Latina. O curso que serviu
de base às discussões foi constituído de 16 aulas, das
quais algumas guardam ainda perfeita atualidade.
Quatro anos mais tarde, o Reitor da Universidade
de Paris, M. Sarrailh, convidou-nos a fazer uma série
de conferências, algumas na Sorbonne e outras em
estabelecimentos ligados à referida Universidade,
inclusive o Instituto de Altos Estudos sobre a América
Latina e o Instituto de Estudos Políticos, onde se realizava
o Seminário sobre a Informação, dirigido por M. Jacques
Kayser.
A matéria deste livro foi extraída desses dois cursos, à
qual se acrescentaram alguns trabalhos sobre a imprensa
contemporânea e seus problemas.
Pena é que não tenha ficado registro das discussões
suscitadas no Seminário do Texas, dirigidas pelo Professor
De Witt Reddick, e no Seminário sobre a Informação,
orientadas pelo Professor Kayser. Bem assim, interessante
teria sido reproduzir os debates que se travaram na sede
da Associação da América Latina, com a participação de
inúmeros e prestigiosos colegas de Paris, e no Centro de
Formação de Jornalistas; onde o numeroso auditório fez
honra à fama de vivacidade e espírito crítico do estudante
francês.
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Introdução ao
Jornalismo
Contemporâneo

Curso de seis conferências realizadas em França, a
convite da Universidade de Paris:
1) Jornalismo e História;
2) Jornalismo e Literatura;
3) Jornalismo e Ética;
4) Jornalismo e Técnica;
5) Jornalismo e Opinião Pública;
6) Jornalismo e Relações Internacionais.
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PREFÁCIO DA EDIÇÃO FRANCESA
Por ocasião de uma de suas viagens à Europa, Danton
Jobim tomou contato com o público parisiense, um
público cuja diversidade ele próprio desejou, à imagem
de suas atividades e de sua competência.
Diante de auditórios sempre interessados, no Instituto
de Altos Estudos da América Latina, nos Institutos
Português e Brasileiro, no Centro de Formação de
Jornalistas, no Instituto de Estudos Políticos, na Associação
da Imprensa Latina, o jornalista brasileiro soube
aprofundar certos aspectos, dos mais controvertidos,
do jornalismo contemporâneo, como costuma fazer
perante seus alunos da Faculdade Nacional de Filosofia
do Rio de Janeiro. Estudando as relações do jornalismo
com a história e a literatura, suas relações com a ética
e a evolução da técnica, sua influência sobre a opinião
pública, seu papel nas relações internacionais, conseguiu
ele evitar as generalidade e as habilidades habituais, para
apresentar as teses pessoais que a sua grande experiência
lhe permite construir.
Lendo essas conferências, fica-se tão impressionado
com a amplitude de seus conhecimentos quanto seduzido
pela sua generosa humanidade, à qual também são
sensíveis, certamente, os leitores de seus livros de ensaios,
viagens ou reportagem.
Teoricamente abstratas, as conferências só o são na
medida em que Danton Jobim quis esboçar uma doutrina;
pelo contrário, apoiam-se sempre em exemplos modernos
ou acontecimentos recentes surgidos num mundo que ele
não limita a algumas regiões, e que conhece bem, por tê-lo
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percorrido e por haver feito sólidos contatos nas Nações.
Unidas, por onde passou como delegado de seu país.
Os ouvintes franceses sentiram-se identificados com ele,
como se sentirão os leitores deste livro, que testemunha,
em muitas de suas páginas, a solidez e a qualidade afetiva
dos laços que unem a França e o Brasil.
Sua devoção à latinidade não o torna, entretanto,
cego. Ele quer ser “objetivo”. Tendo permanecido algum
tempo nos Estados Unidos, e tendo ocupado, como
“visiting professor”, a cátedra da Escola de Jornalismo da
Universidade do Texas, esforça-se - por motivos inspirados,
ao que parece, mais na razão que em mera simpatia - por
justificar os métodos jornalísticos em uso no país da “livre
empresa” e que ele explica pelos imperativos da técnica.
Sente-se que sua esperança reside num compromisso
entre certas práticas americanas, de um jornalismo
inevitavelmente transformado em “business”, e certas
tradições latinas, artesanais.
Quanto ao elevado sentido que ele empresta às, suas
responsabilidades para com os seus ouvintes (e leitores)
depõe cada uma de suas conferências, confirmando que
Jobim possui em alto grau as virtudes que exatamente
julga indispensáveis ao jornalista-modelo, que ele
pinta como aquele que “jamais se deixa dominar pelo
acontecimento”; visa sempre “à descoberta do homem
por detrás das coisas, através dos acontecimentos”; e
combate os dois flagelos da imprensa: o fanatismo e o
sensacionalismo.
Não falou muito o conferencista da imprensa de seu
país, e é pena. Mas o que diz sobre ela, com uma discrição
compreensível, aviva essa pena. A imprensa brasileira,
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como a de todos, os países, apresenta taras e virtudes.
Entre estas, citarei a vontade que nutrem seus dirigentes
de oferecer, dos acontecimentos mundiais, não uma
versão determinada de preferência a outra, mas às vezes
as versões inglesa, americana e francesa, além de outras,
esforçando-se por apresentar “o quadro mais imparcial
possível”... imparcialidade que não exclui as tomadas de
posição.
Imparcialidade que não exclui as tomadas de posição:
não é a atitude mesma de Danton Jobim, o que faz sua
força, o que lhe assegura o respeito e a estima de seus
confrades, o que foi apreciado por seus ouvintes, o que
acrescenta valor a suas conferências? Ela contribui para
assegurar a este livro um lugar na biblioteca dos que se
interessam pelos problemas da imprensa e, até - porque
ele vai longe - aos que se interessam pela ciência política.
JACQUES KAYSER
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JORNALISMO E HISTÓRIA

“O Times não considera uma notícia como um fenômeno
isolado, mas como uma ruga na superfície do rio da
história”
JOHN BEVAN
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FORJOU-SE no século XIX uma sentença, sem dúvida
exata, mas dentro de certos limites: não há nada mais
velho que jornal de ontem. Até onde esse brocardo é
válido é que iremos ver.
Por dever de ofício, tive de consultar, alguns anos
atrás, as coleções de diversos periódicos brasileiros e
franceses na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Queria
oferecer aos meus alunos uma espécie de antologia em
que figurasse o que de mais típico deixou cada um dos
nossos grandes jornalistas. Começamos por Evaristo da
Veiga, que se tornou famoso por ter exercido, na primeira
metade do século passado, o que se chamou mais tarde
a “ditadura da opinião”.1 A enorme influência do diretor
da “Aurora Fluminense” sobre o governo da Regência,
que ocupou o poder durante a minoridade do imperador
Pedro II, foi, talvez caso único em nossa história. Pois
bem, confesso-vos que não tive paciência de ler as longas
pregações desse livreiro que, com a sua pena de pato,
do balcão de sua loja, exercia forte autoridade sobre os
partidos políticos e o governo. Seu estilo nada tem que
o recomende a um espírito de hoje, suas idéias não são
muitas nem tão brilhantes que expliquem, por si sós, o
êxito político que seu jornal alcançou.
Minha experiência, nesse particular, coincide com
a do vosso grande polemista Léon Daudet, que disse
de Avenir de Univers e do Constitutionel, que tão
importante papel representaram entre vós no seu tempo:
“Tous trois sont maintenant illisibles, aussi illisibles
que la première gazette de Théophraste Renaudot.” E

1

V. Barbosa Lima Sobrinho, “O Problema da Imprensa”, 1925
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acrescenta: “En général le journalisme vieullit vite, en
raison d’une actualité toujours mobile et changeante, et
l’art du jornaliste est particuliérement caduc. J’ai eu dans
les mains une collection du brulôt qu’etait la Lanterne
de Rochefort. Il s’exhalait d’elle, à peine entr’ouverte,
une odeur de tombeau, où des os maxillaires riaient
macabremente.”2
É evidente que se faz precisa especial disposição de
espírito para ler um artigo de jornal do passado e julgálo corretamente. Só um historiador, impregnado da
atmosfera do tempo em que o artigo foi escrito, tendo
bem presentes as circunstâncias históricas em que se
produziu, é que pode captar o eco das intensas vibrações
sociais que porventura tenha provocado.
Há poucos anos, um dos maiores jornais do Brasil, o
Correio da Manhã, comemorou o seu cinquentenário.
De seu fundador, Edmundo Bittencourt, brilhante
panfletário que fustigou a sociedade política do seu
tempo, poucos foram os artigos reproduzidos nas edições
comemorativas. Com muito bom-senso, devem ter julgado
os atuais diretores do Correio que seria preciso fazer o
leitor viver o tempo de Edmundo, desenterrando a figura
de seus contendores e os políticos que ele alvejou com
seus curtos e nervosos editoriais, para medir a extensão
do seu valor e saborear seus artigos diretos e cruéis.
Parece um absurdo, hoje, aos brasileiros, que jornalistas
tenham feito uma encarniçada campanha, no começo
deste século, contra a aprovação da lei da vacina. A atitude
de certos jornais, nesse particular, foi responsável por
importante movimento de opinião contrário à vacinação

2

“Bréviaire du Jornalisme”, Paris, 1936
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obrigatória, sustentado, sobretudo, pelos positivistas, que
formavam na elite intelectual do país. Chegou, mesmo, a
haver uma revolta contra o governo de Rodrigues Alves,
cujo diretor de Saúde Pública, Osvaldo Cruz, planejara
(e levou a efeito, com absoluto êxito) a luta sistemática
contra a varíola e a febre amarela. Viu-se a Escola Militar
marchar, uma bela manhã, contra o Palácio do Catete,
para tentar depor o presidente. Pode-se dizer que essa
revolta foi produto da campanha de imprensa, na qual se
escreveram coisas que fizeram vibrar nossos pais e avós,
mas que hoje parecem absurdas, tão mortas como as
diatribes de Rochefort.
Do mesmo modo, a um francês comum deste segundo
pós-guerra, parecerá inteiramente destituído de senso
que se tenha gasto tanto papel e tinta com a questão
Dreyfus. Não se compreenderá, sem maior preparação de
espírito, que jornalistas dos melhores, no fim do século
passado, tenham participado apaixonadamente do debate
e, mesmo, que esse debate tenha sido possível.
Por esse tempo, homens de grande projeção, no
estrangeiro, viram claro o fundo e os móveis da questão
Dreyfus. O nosso Rui Barbosa deixou-nos, sobre o
assunto, uma de suas páginas mais notáveis, mostrando a
iniquidade que se estava cometendo contra o capitão judeu
degradado em 1894. Mas a imprensa francesa se dividira,
criando um ambiente de desassossego e facciosismo que
ia deflagar numa grande crise política.
Não devemos estranhar que vultos dos mais eminentes
do jornalismo em nossos países se tenham empenhado
na defesa de uma causa que hoje nos aparece totalmente
indefensável. No caso brasileiro, não havia apenas a vacina,
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mas uma questão de princípio, que não importava, sem
dúvida, em protestar pelo direito de contagiar-se a si e aos
outros de febre amarela. No caso do capitão Dreyfus, não
havia só Dreyfus e o terrível erro judiciário que o atingiu,
mas certas complicações de ordem social ou política
que obliteraram uma grande parte da opinião pública.
O antissemitismo, que existia latente, como elemento da
“opinião estática “, não seria bastante para explicar essa
histeria, essa explosão de impulsos vindos do mais íntimo
da alma nacional francesa.
A situação era confusa e aparentemente inexplicável.
Um estrangeiro recém-chegado à França do fim do
século, não se espantaria, por exemplo, de ver um judeu
como Arthur Meyer, diretor do Gaulois, colocando-se na
trincheira oposta à dos defensores de Dreyfus?
II

O jornalista move-se na realidade “de hoje”. Não é um
historiador que, no seu gabinete, pesa os fatos e lhes
extrai a lição para a posteridade. O jornalista fala aos seus
contemporâneos, procurando retirar dos acontecimentos
aquilo que supõe útil ao esclarecimento da conjuntura
política e à causa que defende. Age como político, não
como um filósofo.
De início, até Clemenceau e Jaurès estavam convencidos
da culpabilidade de Dreyfus. Não é de admirar, pois,
que um espírito como Édouard Drumont, antissemita
convicto, se engajasse, na Libre-Parole, em uma luta sem
tréguas contra a causa do capitão judeu. Afirmou-se que
Drumont se conduzia como um historiador, escrupuloso
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na verificação dos fatos, ponderado no seu julgamento.
Na questão Dreyfus, foi apenas um jornalista que, apesar
da intuição profética de que, segundo seu entusiasta
Daudet, era possuidor, se apoiou na falsa hipótese da
responsabilidade de Dreyfus, que em certa época foi a
dominante na opinião pública.
O fato é que o jornalista tem a “sua verdade”, uma
verdade por assim dizer provisória e contingente, melhor
ainda, uma hipótese, impossível de ser verificada através
dos processos de que se serve o historiador. É sobre essa
hipótese que ele trabalha, tirando conclusões que não
podem ser as de um sociólogo. Ninguém vai exigir de um
advogado que seja mais que advogado, isto é, o prático que
expõe e avalia as provas unilateralmente, com o espírito
voltado para a defesa do seu constituinte.
Certamente, há princípios morais que regulam o
exercício do jornalismo, que o impedem de utilizar-se,
por exemplo, de um documento sabidamente falso para
atingir seus fins. São princípios de ordem geral, que
nada tem especificamente com a nossa profissão e que
abordaremos na ocasião oportuna.
O jornalista, ao comentar um acontecimento, não o
faz com o ânimo de servir à história, de pronunciar um
juízo de valor perene. O máximo que se lhe pode pedir
são conclusões provisórias, sic rebus stantibus. Por isso
mesmo nenhum mortal está mais sujeito à incoerência
do que ele. As revisões de julgamento, as mudanças de
ponto de vista em face das situações novas, decepcionam
o público e podem desacreditar um jornal, mas são
inevitáveis e os verdadeiros jornalistas mudam com
humildade e elegância. É humano que prefiram não
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confessar seu erro, como aconteceu a alguns no caso
Dreyfus. Mas é razoável que não insistam nele, e vão
procurar em outra parte as escoras pra a sua “verdade”.
As idades, as épocas, os séculos, os anos, sequer os
meses, não dão a medida do tempo para o jornalista. O
passado, para ele, é o dia de ontem - talvez menos que isso.
Impossível exigir-lhe, pois, perspectiva histórica. Mas que
imenso e riquíssimo acervo de documentos oferece um
jornal moderno para os que se vão incumbir de escrever
a história destes tempos!
Há um século e meio escreveu Jéan Jacques Rousseau,
no Émile: “L’histoire, en général, est defectueuse, en ce
qu’elle ne tient registre que de faits sensibles et marqués,
qu’on peut fixer par des noms, des lieux, des dates; mais
les causes lentes et progressives de ces, faits, lesquelles ne
peuvent s’assigner de même, restent toujours inconnues.”

Ainda hoje este conceito é válido apesar do enorme
progresso verificado nos métodos de investigação
histórica. Mas desde o nascimento do grande informativo
que os historiadores dispõem de um espelho de muitas
faces refletindo os acontecimentos sociais sob vários
ângulos, oferecendo-lhe, pois, a imagem viva e cambiante
da nossa existência cultural, política, econômica, bem
como de nossos costumes. Todo o universo num retrato
dinâmico, em incessante mudança, eis o que essas
enciclopédias cotidianas parecem querer aprisionar em
suas páginas. Só o conseguem, por certo; captar em doses
infinitesimais e, além do mais, deformando as imagens,
mas o fato é que todo esse registro é uma contribuição
inexcedível para a história, todos esses comentários e
notícias são história, no senso lato da expressão. Mais
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propriamente, só o serão na medida em que o historiador
os recolha, pondere e coordene na síntese. A objetividade
que persegue o repórter em nossos dias - “os fatos são
sagrados” é a regra ideal - concorre para melhorar,
tornando mais fidedigno o registro jornalístico. Parte
cada vez mais importante desses registros se constitui de
fatos objetivos da história, os quais, para usar a expressão
de Butterfield, “podem ser estabelecidos por concreta
evidência externa” e “podem e devem ser válidos tanto
para um Jesuíta como para um Marxista.”3
Nesse sentido, é inegável que a imprensa norteamericana vem melhorando os padrões da informação
jornalística. Os progressos feitos pelos melhores jornais
da América Latina nesse particular tem sido enormes
nas duas últimas décadas. Nosso temperamento latino,
como veremos em outra ocasião, dificulta a adoção do
critério norte-americano, que separa nitidamente a parte
opinativa da parte noticiosa do jornal.
No Brasil, como em França, a imprensa publica uma
quantidade de “fatos que, aparentemente, podem ser
válidos tanto para um Jesuíta como para um Marxista.”
Mas, como diz Edward Hallet Carr,4 “tais coisas tem a
mesma relação com a História que os tijolos, o aço e o
concreto tem com a arquitetura. São fatos que precisam
ser estabelecidos, testados e verificados... mas não são em
si fatos de história. É a decisão tomada pelo historiador
de usá-los, a convicção adquirida pelo historiador de que
são significativos para seu propósito, que faz deles “fatos
de história”.

3
4

Apud Edward Hallet, Carr, “The New Society”, Londres, 1942
Op. Cit.
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III
Nem por isso, entretanto, o jornal deixa de ser - e o é
cada vez em maior escala - um instrumento imprescindível
a quem quer que queira investigar e interpretar a nossa
época. Temos um bom exemplo da excelência desse
instrumento na obra de um dos nossos maiores sociólogos
e historiadores, o Sr. Gilberto Freyre.5
O autor de “Casa Grande e Senzala” explorou com
enorme sucesso uma nova técnica de pesquisas, em
que, segundo Otávio Tarquínio de Sousa, foi o pioneiro.
Servindo-se dos anúncios, seja como roteiro para suas
investigações, seja como elemento básico de informação,
fez obra original em nossa historiografia. Chegou, quase
que só por esse caminho, a fazer importantes revelações
sobre aspectos sociais do Brasil no tempo da escravidão
bem como sobre a influência inglesa no princípio e nos
meados do Século XIX, quando o Príncipe Regente, depois
D. João VI, abriu os portos do novo Reino do Brasil aos
navios de todas as nações. Os anúncios dos velhos jornais
- diz Gilberto Freyre, foram desprezados pelos antigos.
Oliveira Lima, um mestre, não se interessou pelo estudo
da coleção da “Gazeta do Rio de Janeiro”, que ele chama
de “anódina”. Entretanto, tais anúncios são ricos de
conteúdo para o historiador, iluminando “o lado mais
profundamente humano do passado brasileiro que
seria inútil esperar nos fossem revelados pelas crônicas
ilustres”. Não é só “o pitoresco, o dramático, o único, que
irrompe dos anúncios; também o comum, o que se repete,
o que em certas ciências se chama o demonstrativo, em

5

“Ingleses no Brasil”, Rio, 1940
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contraste com o atípico...”
No prefácio de Ingleses no Brasil, Otávio Tarquínio
de Sousa refere-se à experiência anterior de Gilberto
Freyre em “O Escravo nos Anúncios de Jornais do Tempo
do Império” e considera o material colhido das gazetas
por ele como “de incomparável valor’’. Sobre Ingleses no
Brasil, acentua: “Quase que se pode afirmar que toda a
sua documentação repousa em anúncios... Aliás, não é só
nos seus anúncios que os velhos jornais guardam os sinais
da influência inglesa no Brasil e consignam os choques
com outras influências, sobretudo a francesa... A Aurora
Fluminense, em 1828 refletiu lances desse conflito. Para
Evaristo (diretor desse jornal) os comerciantes franceses
se contariam apenas entre cabeleireiros, alfaiates,
perfumistas, dentistas e damas do “Palais Royal” e suas
lojas seriam apenas de modas e novidades, ao passo que
os ingleses estariam representados por capitais muito
fortes; isto é, por um comércio em grosso de artigos
substanciais. Estava Evaristo respondendo a artigos de um
francês ou afrancesado, aparecidos nos jornais do tempo,
acerca dos costumes brasileiros. “A França não influi em
nossas gentes apenas pelas suas modas femininas, suas
cocottes, seus perfumes, influiu por suas idéias, por suas
doutrinas políticas, seus poetas, seus livros; influiu pelo
extraordinário, universal prestígio de sua Revolução;
e, debaixo desse ponto de vista, deixou à distância a
Inglaterra.”
IV

Os jornalistas são acusados de superficialidade
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e facciosismo quando pretendem tirar a lição dos
acontecimentos. Houve um tempo em que estiveram
em moda as citações eruditas revelando supostamente
largos, conhecimentos históricos, as quais visavam, a
estabelecer um paralelo entre um episódio do presente
e outro do passado. Hoje ainda se lança mão, de quando
em quando, desse paralelo, embora mais modestamente,
pois se evita sair da história contemporânea.
Nos jornais latino americanos são comuns; como é
natural, os exemplos respigados na história francesa.
Quando recentemente surgiu, no Brasil, o escândalo
em torno do arquivo secreto do chefe da Guarda Pessoal
do Presidente Getúlio Vargas, cujo exame, num inquérito
militar, revelou os negócios daquela personagem, um
jornalista recordou o caso do vosso Presidente Grévy, que
renunciou porque seu genro fora acusado no caso das
vendas de condecorações. Queria o articulista apontar o
caminho que deveria seguir o chefe do Estado, caminho
que este não seguiu, preferindo, desgraçadamente, o
suicídio. Sem dúvida, poderíamos recordar episódios
que sugerissem uma conduta oposta, pois, como dizia M.
Valtour, “l’histoire fournit des arguments pour toutes les
thèses; s’est le commun arsenal, de tous les partis”.
É que o homem comum acredita supersticiosamente
na “mestra da vida”, tendo, para ele, inigualável prestígio
o argumento de autoridade colhido no anedotário do
passado. O jornalista escreve para o homem comum e
sabe que, para este, o paralelo histórico - o ensino pelo
exemplo - é mais eficaz que os longos raciocínios. Quando
menos, pelo menor esforço que exige.
Pouco importa, no caso, que o fato não tenha sido
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rigorosamente comprovado, nem que as condições
que o determinaram e seu símile não sejam de todo
semelhantes. Nos casos individuais, principalmente, é que
a história não se repete. Assim, o símile é quase sempre
ilusório. Mas não conheço editorialista que despreze um
precedente histórico deixando de calçar com ele a sua
tese.
O que já não se usa é buscá-lo em tempos recuados.
Leitor de hoje já tem mentalidade histórica; sabe que
a realidade social e política está sempre em mutação
e que um estadista de há mais de cem anos, se vivesse
hoje, não poderia falar e agir do mesmo modo por que
falava e agia no seu tempo. Por isso o articulista procura
exemplos num passado relativamente próximo, em que
as condições sociais e políticas coincidem até certo ponto
com as atuais.
Quanto mais distante se acha o leitor do precedente
histórico, menos será influenciado por ele. O passado só
se torna jornalístico quando uma circunstância qualquer,
pondo-o em relação direta com o presente, o atualiza.
“Não há actio in distans”, diz Ortega y Gasset, sobre
o conceito de história. “O passado não está ali, numa
data, mas aqui, em mim. O passado sou eu - quer dizer,
minha vida”.6 Sem dúvida, em tese, o passado inteiro
está dentro de nós, condensou-se em nós e condiciona a
nossa existência atual. Por isso Croce chamou o homem
um microcosmo no sentido histórico: “um compêndio
de história universal”.7 Mas é evidente que é o passado

6
“História como Sistema”, Madri, 1942
7
Benedetto Croce, “History as Story of Liberty,” Nova Iorque,
1942
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imediatamente anterior, que carregamos na memória,
o que mais íntima e diretamente está ligado a nós,
condicionando mais profundamente as nossas reações.

O passado mais recente, o passado imediatamente
anterior a hoje, o passado de ontem, este não é história,
é jornalismo, que aconteceu ontem, o que aconteceu
horas atrás, não é fato histórico, é notícia. Embora o que
provavelmente vai acontecer amanhã, no futuro mais
próximo, seja também jornalismo.
V

O jornal moderno não tem dois séculos e o repórter é de
ontem. É cedo para se avaliar a contribuição inestimável
que o informador, mais que o comentarista, vai preparando
para o historiador do futuro.
Procurar a verdade é o escopo de ambos. Um com maior
rigor de método e de instrumentos, mas lutando com
as dificuldades opostas pela distância no tempo; outro
investigando a olho nu, desarmado, quase, de qualquer
outro instrumento que não a sua intuição, beneficiandose enganosamente do fato de ser “testemunha ocular” da
história. Enganosamente, porque, como observou Jules
Simon, “l’histoire que l’on connait le moins est celle qu’on
a vue”. O repórter deve surpreender os acontecimentos,
dando sua versão sobre eles antes que amadureçam e
produzam suas consequências.
Imagine-se que tivessem chegado até o nosso tempo,
na íntegra, as acta diurna, os “registros” ou jornais de
que já se ocupava J. Victor Le Clerc8 há mais de um século

8

“Les Journaux Romains” Paris, 1865
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em “Les Journaux chez les Romains”.
O que veio até nós foram fragmentos de inscrições em
que se transcrevem trechos dessas atas, ou uma ou outra
referência às mesmas na obra de escritores como Sêneca,
Plínio, Tácito, Suetônio. Mas que luz estes fragmentos
projetam sobre a vida pública e os costumes do tempo!
Mesmo sabendo-se que nem sempre os fatos narrados
nas atas urbanas são verazes, mesmo admitindo-se
que, quando se ordenou a sua publicação, passaram a
servir de arma política, contendo apenas aquilo que os
poderosos inspiravam para que se propagasse, tais atas
seriam como um corte transversal na sociedade romana,
sobretudo depois que os escribas começaram a registrar
ocorrências banais, divórcios e até crimes e acidentes.
O que o historiador procura hoje avidamente nesse
passado remoto não são os feitos dos grandes capitães e a
crônica das guerras ou conquistas - a única história digna
de ser escrita, conforme o pensamento daquela época mas os fatos triviais, que permitam a reconstituição da
vida de cada dia. E esses fatos não são em geral recolhidos
pelos cronistas, somente preocupados, como nota
Rousseau, com “les faits sensibles e marqués.”
Os jornais de hoje valerão, pois, para o historiador
daqui a duzentos ou trezentos anos tanto pelas grandes
reportagens como pela abundância das pequenas notícias,
cobrindo aspectos esconsos da vida social.
Temos um exemplo, no Brasil, dessa contribuição
da imprensa para a história. O Jornal do Comércio
acompanha há quase 150 anos a vida pública nacional.
Através de seus anúncios e de suas notícias de há cem anos
atrás, que ele, de tempos para cá, passou a reproduzir em
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uma seção diária, tem-se uma crônica saborosa da vida
modesta da côrte imperial do Brasil nos meados do século
XIX. Era o Rio de Janeiro por essa época uma cidade de
perto de 130 ou 140 mil habitantes, dos quais apenas um
terço de homens livres.
Convém abrir aqui um parênteses para contar-vos em
poucas linhas a história desse diário, que foi crismado de
“os grandes anais”, porque nele ainda hoje se publicam na
íntegra os documentos políticos mais importantes, bem
como conferências literárias, históricas ou científicas.
VI

Gostareis, sem dúvida, de saber que o Jornal do
Comércio foi obra de um livreiro e editor francês - Pierre
Plancher Seignot, bonapartista que se fez liberal durante
a Restauração. Editara em Paris, entre outras, as obras
completas de Voltaire, algumas de Benjamin Constant e o
primeiro romance de Sir Walter Scott traduzido em vossa
língua. Tendo sofrido diversas condenações, Plancher
decidiu exilar-se no Brasil, para onde se fez de vela em
1824, trazendo consigo uma tipografia e operários
especializados. Poucos anos depois tinha em suas mãos o
jornal mais, importante do país, que prosperou sem cessar
e ainda existe, prestigiado pela opinião conservadora.
Ao regressar à França, Plancher vendeu o jornal a
dois franceses, Junius Villeneuve e Reol de Mougenot,
que se retirou da sociedade em 1834. Sucedeu a Junius,
na propriedade da folha, seu filho Júlio Constâncio de
Villeneuve, depois conde do império brasileiro. Assim,
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o “velho órgão”, como o chamam carinhosamente os
confrades, esteve nas mãos de uma família de origem
francesa nada menos de 55 anos. Mas não é só: foi dirigido
de Paris, durante 25 anos, por um vosso compatriota François Picot.
Esse Picot, homem de boas humanidades, vivera
algum tempo no Rio, naturalizado brasileiro, como
redator do Jornal do Comércio. Regressando mais
tarde à França, jamais perdeu o contato com a redação
da folha. Orientava-a de longe por meio de cartas, que
constituem hoje documentos valiosos da sua sabedoria
profissional, a qual se manifestava, muitas vezes, por
curiosos aforismos e conselhos, entre os quais estes,
citados por Elmano Cardim: - “O jornal não deve anunciar
reformas, deve realizá las sem anúncio prévio”. - “Nunca
o jornalista deve dizer tanto bem de uma pessoa que não
possa ir a dizer mal dela; nem tanto mal, que não possa
vir a dizer bem, quando o merecer”.9 Assim, graças às
dificuldades de Plancher sob a Restauração gozou o Rio
de Janeiro desde cedo, no século passado, o privilégio de
possuir um jornal que acompanhava de perto a evolução
da imprensa parisiense. Não havia novidade nos vossos
jornais que Picot não introduzisse no seu. Por isso não
admira que a moda dos romances folhetins fosse adotada
pelo Jornal do Comércio desde logo, aparecendo quase
simultaneamente as obras de romancistas franceses ou
de seus “nègres” em Paris e no Rio.
O caráter que Plancher imprimira ao jornal nunca
foi abandonado. Tornou-se ele predominantemente
noticioso, antecipando a orientação que depois iriam

9

“Na Minha Seara”, Rio, 1949
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tomar os chamados grandes informativos. Sem dúvida,
o Jornal do Comércio era um órgão político. Engajarase mesmo na campanha contra o estado de coisas que ia
dar na abdicação de Pedro I, a 7 de abril de 1831. Mas,
passada essa refrega, retomara a sua feição moderada ou,
conservadora, o que não impediu que dele se dissesse que
uma simples “vária” derrubava um ministério.
Na realidade, o que havia não era apenas prestígio junto
ao Governo. É que, como todas as folhas conservadoras,
o Jornal gozava da confiança nos meios oficiais e estava
sempre mais bem informado que os concorrentes.
Isto lhe permitiu tomar posições decisivas em tempo
oportuno, prevendo a sorte dos Conselhos de Ministros,
a qual dependia sobretudo do Imperador. A primeira
“vária”, ou simplesmente a “vária”, era a primeira nota de
uma seção de informações gerais, que até hoje se publica,
quase que reduzida, porém, ao noticiário oficial, uma vez
que o jornal já abre colunas especiais para as notícias
mais importantes. É o editorial ou o artigo de fundo,
mas tem como característica tradicional não publicarse diariamente. Só deveria sair, segundo o conselho
de Picot, quando um acontecimento de grande peso
político o exigisse. Por outro lado, o Jornal do Comércio
compensava os seus silêncios na coluna editorial com
uma informação abundante, que o fazia o grande jornal do
país e que o torna a mais útil e respeitável fonte de dados
sobre a vida pública e os costumes do Império brasileiro
e dos começos da República. 10
10

Ultimamente, a “Vária” passou a ser publicada todos os dias
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VII

Um fato que desafia contestação é que o jornal
contemporâneo, ou mais precisamente o grande jornal
de informação, é um constante esforço para oferecer ao
leitor diariamente o quadro tão realista quanto possível
da vida na comunidade. Está longe, por certo, de ser
o espelho fiel dos tempos, mas um confronto dos seus
padrões de informação com os do passado mostra que ele
tem caminhado sempre no sentido da objetividade e da
exatidão maiores do noticiário.
Vejamos um exemplo, calcado num acontecimento
ocorrido na terceira década do século XIX: a morte de José
Bonifácio de Andrada e Silva. Se se resumisse a história
do Brasil em três nomes, um deles, e o primeiro, sem
dúvida, seria o de José Bonifácio, chamado o “Patriarca
da Independência”, sábio na Europa, onde foi discípulo de
Linneu e de Humboldt, estadista no Brasil, onde exerceu
a influência mais poderosa e decisiva nos sucessos que
levaram à nossa separação de Portugal. Entretanto, se
abrimos a coleção do maior jornal brasileiro da época,
no número do dia seguinte à sua morte, tudo o que
encontrarmos serão duas linhas perdidas na vala comum
do noticiário.
Falta de perspectiva? Não, razões políticas. O Andrada
caíra em desgraça na opinião liberal do país e isso levava
a imprensa liberal nacionalista a ignorar seus serviços
e sua vigorosa personalidade, a qual guiará a Nação
nos seus momentos mais difíceis. Assim, o Patriarca da
Independência Brasileira não parecera digno de um
necrológio. Deram-lhe o epitáfio de duas linhas, um
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pouco menos do que os jornais dedicam a uma “cabeça
quebrada”.
Hoje, num grande jornal, isso seria inconcebível. O mais
feroz aniversário do diretor converte-se obrigatoriamente
em “notícia”, se o público pode interessar-se pela sua vida.
De quando em quando surge em certos jornais a tentativa
de aplicar a “pena do silêncio” em relação a determinados
figurões da política que assumem atitudes odiosas aos
olhos do proprietário da folha. Inútil. Em breves dias
esquece-se a sanção e o bem e o mal que a vítima pratique,
em que pese à opinião que dele faça o diretor, passa de
novo a refletir-se nas colunas do jornal.
Mais que um motivo de ordem ética, há um de natureza
prática, que leva o jornalista a registrar cada vez com maior
objetividade os fatos: a pressão da massa de leitores, que
já não espera que o jornal seja simples voz de um partido
ou um servo das paixões do público, mas o deseja ver como
um depósito de noções corretas, não deformadas, sobre
os acontecimentos. Ignorar deliberadamente um fato,
distorcê-lo por interesse político vai sendo considerado
pelo próprio jornalista um jogo mais que desleal, perigoso,
podendo, desacreditar a folha no conceito mesmo dos que
lhe simpatizem com as idéias expostas nos editoriais.
Ora, parece óbvio que a notícia, quanto mais objetiva
e exata, tanto melhor servirá para a interpretação, no
futuro, de uma época. Pode-se dizer, mesmo, que o
repórter faz obra histórica e toma consciência desse papel
quando investiga honestamente e procura tornar menos
superficial o testemunho que deixará aos pósteros.
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VIII

Influindo em larga escala na realidade política e social,
o jornalista de hoje faz história. Faz, mas não escreve,
limitando-se a fornecer aos historiadores os fatos
concretos, pedra e tijolos que, ligados a materiais de outras
origens, vão permitir as grandes obras interpretativas.
Somos incapazes de inventariar o imenso conteúdo
histórico de um jornal de hoje, mas nossos descendentes
vão encontrar nele o seu melhor guia e auxiliar na
reconstituição destes tempos atribulados em que
nos tocou viver. É nele, mais que em qualquer outro
documento, que se apoiará o processo de nossa época.
E, por estranho que pareça, não é o editorialista, com
suas idéias, seus preconceitos e suas paixões, o que terá
o lugar de honra nos laboratórios de pesquisas históricos
sociais. Este lugar pertencerá ao repórter, que procura ser
impessoal e isento nos seus relatos.
Aí está, senhores, o que vos pude dizer na palestra de
hoje, que não foi talvez uma conferência - a conferência
que esperáveis ouvir neste lugar e nesta hora. Aflorei,
porém, um grande tema, que deixo à meditação dos mais
doutos.
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JORNALISMO E LITERATURA

“Há espíritos com os quais tenho uma estreita afinidade;
não se põem a escrever senão sob a pressão de uma
oportunidade imediata, ou que somente sob essa pressão
atingem seu melhor rendimento. E tal predisposição de
espírito que me proponho considerar como característica
do jornalista.”
T. S. ELIOT
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JORNALISMO, em si mesmo, não é literatura.
Eventualmente; porém, a reportagem, o editorial, a
crônica, poderão converter-se em exemplos de belas
letras. “A imprensa - diz Gonzague Truc - converteu-se
sobretudo em órgão de informação, e, se atingiu certo grau
de perfeição nesse particular, não foi sem sacrificar bens
preciosos e velhas virtudes. A informação quer clareza,
variedade, pitoresco; entrega-se à pintura de quadros
cada vez mais sumários; apressa-se em deduzir causas e
consequências; quer seduzir, mais que instruir a fundo;
arrebatar, mais que comover; é imagem do choque, mais
que pensamento ou sentimento”.11
São poucos os trabalhos tipicamente jornalísticos que
fazem parte das antologias. Allan Nevins, em estudo sobre
“editoriais como literatura” afirma que nenhum editorial
na história inteira do jornalismo norte-americano (tanto
quanto pode apurar em suas pesquisas) obteve geral
aplauso e se tornou permanentemente conhecido como
genuína contribuição à literatura”.
Um jornalista como Medeiros de Albuquerque, também
escritor de boa água, afirmava que a reunião de trabalhos
jornalísticos em volume importava em prova seríssima
para seu autor. . . “Praticamente, dizia, as coisas se passam
como se os fatos fossem o suporte no qual assentasse a
teia de divagações do cronista. Se o suporte abateu, com
ele vão as divagações”. 12
Certamente as polêmicas de um Camilo Castelo Branco
ou de um Carlos de Laet se mantêm atuais para os

11
12

“Histoire Illustrée des Littératures”, Paris, 1956
ln Maurício de Medeiros, op. cit.
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interessados na boa linguagem portuguesa em que são
moldadas, Mas é sobretudo pelo estilo, pela parte que
nelas tomou o escritor, que se conservam atuais. Aliás,
tudo o que escreveram eles - seja uma carta, um bilhete,
uma dedicatória traz a marca do estilo e é uma relíquia
para a legião dos seus admiradores.
Quanto à grande reportagem, ao inquérito jornalístico,
é elaborado com mais vagar que a reportagem de rotina
ou cobertura dos acontecimentos do dia, de sorte que
o jornalista com virtudes de escritor pode, neste caso,
ordenar tranquilamente os dados, policiar a linguagem,
trabalhar o estilo.
Não falemos de Euclides da Cunha, o “repórter de
Canudos”, como já o chamaram, que acabou convertendo
um relato jornalístico em monumental ensaio, clássico
em nossas letras. Evocaremos Ramalho Ortigão e João do
Rio.
O primeiro deixou-nos, com as “Farpas”, vivas páginas
de jornalismo, que a limpidez do estilo e a objetividade
dos depoimentos preservou do esquecimento. Dele disse
Junqueiro, para diminuir-lhe a estatura: “Este Ramalho
nunca foi senão um repórter de gênio”. A mesma etiqueta
que se colara ao gênio de Victor Hugo.
Isso provocou o comentário de um ilustre jornalista
português, Augusto de Castro: “A obra de Ramalho foi,
na realidade, igual, mas no bom e glorioso sentido da
palavra - à mais viva reportagem que jamais se fez da
vida portuguesa, no seu profundo, pitoresco, enraizado
e humano sentido nacional. E é isso o que a torna ainda
hoje viva, atual, palpitante.”13

13

Prefácio de “As Farpas”, Lisboa, 1943.
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João do Rio, já pertencendo literariamente a este século,
foi sobretudo um grande repórter. Fazendo apaixonada
e profissionalmente a vida de imprensa, o fulcro de sua
obra está no jornalismo. Se algum defeito tem as suas
crônicas, vem da “literatice”, da afetação literária, do brilho
excessivo que explodia em paradoxos, como acontecia às
coisas desse outro grande repórter que foi o português
Antônio Ferro.
De qualquer modo, as grandes reportagens que João
do Rio escreveu ainda hoje podem ser reeditadas, como
aconteceu há alguns anos com a “Alma Encantadora
das Ruas”. Um vivo interesse humano - o toque que
dá perenidade aos grandes depoimentos jornalísticos
- perpassa por todas essas páginas, uma sucessão de
aquarelas do Rio de Janeiro anterior à primeira guerra
mundial. O estilo era o dos repórteres parisienses do
tempo, pois foi João do Rio quem trouxe para a nossa
imprensa o espírito e a técnica da grande enquete.
O que fez com que esse repórter ganhasse a posteridade
foi, a par de seu talento de escritor, a importância literária
que atribuiu ao gênero. Trabalhava para construir com os
efêmeros materiais jornalísticos uma obra que durasse,
que pudesse ser posta em livro, que não valesse apenas
como documentário, mas como obra de arte. Apurando
bem, não era senão o escritor que se dava, por inteiro,
ao jornalismo, que punha o melhor de sua capacidade
criadora a serviço do gênero que os outros homens de
letras refugavam como inferior.
Como observa um dos nossos críticos, o Sr Antônio
Olinto, se a rotina, em jornalismo como em qualquer
outra atividade, é ponto de partida para avanço através do
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desconhecido, “a verdade, entretanto, é que o jornalismo
como obra de arte é um salto além da rotina; é um trabalho
de criação, com os mesmos sofrimentos dos da poesia
e com a mesma possibilidade de conquistar o patético,
o trágico, o pungente, que os acontecimentos trazem
consigo.” 14
Que os livros de João do Rio ainda hoje sejam reeditados
é um fenômeno, uma exceção no campo do jornalismo.
Ficaram porque retrataram a fisionomia de uma época,
num estilo claro, direto e original; ficaram pelo que
há de humano e permanente em toda boa literatura,
não importando a sua finalidade e os temas escolhido;
ficaram, enfim, porque escritor e jornalista coexistiram
na personalidade de João do Rio.
II

Na América Latina e na Europa são mais comuns que
nos Estados Unidos os escritores que se convertem em
profissionais do jornalismo. A escassez ou a inexistência
de escolas especializadas, dificultando a análise das
técnicas empregadas na confecção do jornal, é isso que faz
que o jornalismo propriamente dito ainda permaneça em
boa parte, um campo aberto à improvisação considerado
como ocupação natural de literatos.
Poder-se-ia dizer que o escritor procura o jornal para
ganhar a vida, empregando para isso sua virtuosidade em
utilizar certo instrumento de trabalho - a língua - que se
faz imprescindível na orquestra da Redação. Em todo caso,
a necessidade que a imprensa revela desse instrumento
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“Jornalismo e Literatura”, Rio, 1955
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já não será a melhor prova de que, basicamente, não há
nenhuma antinomia entre a atividade do escritor e a do
jornalista?
De qualquer forma, se não há contradição, há diferença;
diferença no tom e na finalidade com que se, usa o
instrumento.
O estilo do jornalista, bem como sua linguagem, não
se apuram tão bem como o do escritor. Falta em regra
a densidade dos verdadeiros estilos literários, que se
obtém pela paciência e pela obstinação em perseguir a
forma perfeita, artisticamente trabalhada: para o escritor
a língua não é um simples meio de comunicação com o
público contemporâneo, mas um meio de expressão
artística, válido para a posteridade.
Não convém esquecer que a proximidade, no tempo, dos
fatos, que são a matéria-prima exclusiva do jornalismo,
não somente o priva da perspectiva histórica, como lhe
tira, até certo ponto, a perspectiva literária.
Vem a propósito uma observação de Charles Lalo,
segundo a qual, “la toute puissance d’une réalité trop
vécue... c’est la mort de l’art”. Lalo afirma este princípio
geral da ótica das artes: “Sauf l’exception de types
aberrants, en règle générale l’éloignement agrandit
les objets, le rapprochement les rapetisse. L’erreur de
plusieurs est d’invertir la lorgnette”.15
Tocamos aí outro ponto relevante da questão: o recôndito
propósito de sobreviver ao seu tempo, que existindo em
toda obra literária, se omite na obra jornalística.
Um ensaísta às vezes brilhante, o Sr. Aires da Mata
Machado Filho, escreveu que “quem trabalha para jornal

15

ln “Dossiers” - I, Paris, 1946

33

compraz-se na renovada surpresa da criação diária, já que
o imprevisível se alia ao efêmero”. Acentua que “não passa
pela cabeça do jornalista guardar as palavras de cada dia,
ao passo que o escritor que se preza não sossega enquanto
não “enfeixa em livro” as suas páginas, sempre elaboradas
com a secreta intenção de perdurar. E acrescenta: “Tomara
ao jornalista que o leiam e logo o esqueçam, apropriandose algum da informação e da opinião veiculadas”. 16
III

Voltemos agora à observação de Allan Nevins, que
citamos atrás. Como nos Estados Unidos, não será fácil
encontrar no Brasil editoriais que se tenham tornado
famosos pelo seu valor literário. O êxito de um artigo
desse tipo vem de sua contundente atualidade e do que
se poderia chamar a sua topicalidade, ou seja, da sua
adequação precisa: e flagrante a um tema talvez ainda
latente, talvez ainda mal formulado, mas presente e vivo
no espírito do público.
No fundo, que é o jornalismo senão o diálogo diário,
apressado, superficial, com o leitor, diálogo sui generis
em que um dos interlocutores é mudo e o outro lhe
tem de adivinhar as perguntas? Estas, que nascem da
perplexidade em face do mundo dia a dia mais vertiginoso
é desnorteante, devem ser captadas e respondidas
obrigatória e pontualmente.
Nessa espécie de conversa não há lugar para os
silêncios grávidos de sabedoria, os sorrisos enigmáticos,
os gestos indecisos ou evasivos, tão bem pintados pelo

16

“Falar e Escrever”, Rio, 1956
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velho Eça. O que o leitor exige do jornalista é que este
lhe explique, enciclopédica e profeticamente, tudo o
que de significativo está acontecendo e vai acontecer. As
respostas não podem ser as de um ensaísta, porque ao
jornalista não lhe sobra tempo para as longas meditações,
nem as de um ficcionista, porque não lhe é lícito, helas!...
suprir com a imaginação as lacunas da realidade. Neste
particular, o público é severíssimo conosco. Pão, pão;
queijo, queijo; fato é fato, poesia é poesia.
IV

Poderíamos encher páginas mostrando que, em
certo sentido, os romances contemporâneos serão mais
úteis, no futuro, para a reconstituição psicológica da
nossa época que os jornais, apesar do imenso acervo de
informações concretas que estes comportam. É que o
jornalista, mesmo no chamado mundo livre, tem a sua
atividade crítica estreitamente balizada por uma série de
tabus políticos, morais e materiais, de que o escritor já se
libertou.
A verdadeira crítica de costumes, num grande
informativo, é nenhuma. Salvo se chamarmos assim
o sensacionalismo camuflado ou os desenxabidos
lugares comuns dos repórteres moralizantes. Sinclair
Lewis, exemplo de jornalista escritor, para citar um
caso, deve seu êxito a ter procurado em seus romances
caricaturais (embora essencialmente verazes) encher os
hiatos deixados pelos interesses e pelos preconceitos na
atividade crítica da imprensa de seu país.
De modo que o escritor, com o aplauso ou, ao menos,
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a tolerância da sociedade; pode criar o seu mundo com
fragmentos do mundo real arbitrariamente recolhidos. E
assim exerce a crítica social em toda sua plenitude, sem
preocupar-se com a reação moral do leitor. E, quanto
ao jornalista, poderá perder de vista que escreve para
um público que dele espera mais do que lhe pode dar,
colocando o jornal, como nota Walter Lippmann, no
mesmo nível da Igreja e da Universidade?17
Quando é que um repórter da grande imprensa
poderia chegar à franqueza brutal de certos romances
documentários, de uma obra, vamos dizer, como “Kaput”,
de Malaparte, ou “Corps e Ames”, de Van der Mersch?
Quanto ao editorialista, como atingiria ele ao alto grau
de sinceridade do verdadeiro homem de pensamento,
que não tem compromissos com nenhum público, mas
apenas consigo próprio? O engajamento, a necessidade
de se entregar a uma política, de servi-la por amor aos
seus fins - coisa inseparável do jornalismo, tira muito
de espontaneidade ao estilo, pondo algo de postiço, de
contingente, de transitório nas atitudes de aplauso e de
censura.
É o que acontece com os advogados, que incorporam
o “direito” dos seus clientes, defendendo à outrance
seus interesses. Talvez seja por isso que a maioria dos
advogados escrevem mal, trocando a língua pelo jargão
forense, espécie de máscara profissional escondendo a
personalidade humana do arrazoador.
É evidente que um arrazoado nos autos não é literatura
ou só muito excepcionalmente o pode ser. Mas sempre

17

“Public Opinion”, Nova Iorque, 1947
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que o homem da lei ponha nele um pouco de si mesmo,
vivendo a causa, e, ao mesmo tempo, seja um homem de
talento habituado ao trato dos bons escritores, pode ser
que suas razões forenses se convertam em peça literária.
Rui deixou “no bojo dos processos” esplendidas páginas
insuspeitadas do público seu contemporâneo. Hoje, que
vão sendo estampadas em livros, percebe-se sem esforço
quando o grande advogado se deixa empolgar pela causa
e com ela se identifica adquirindo seu estilo, com isso,
força e beleza.
O mesmo acontecerá por certo ao jornalista que
mantenha em si, disponíveis, os dons de escritor.
Aliás, no fundo, o jornalista que se preocupa em escrever
bem é, via de regra, o escritor que não se realizou. Se
quiser realizar-se, terá de sair do campo do jornalismo e
mergulhar por inteiro no domínio do ensaio e da ficção.
Estamos querendo dizer com isso que a experiência do
jornalista não é válida para o escritor e vice versa?
O fato é que uma e outra não são mundos fechados;
intercomunicam-se esses dois domínios, entre os quais,
separados que estão por uma, linha fluída, haverá sempre
uma passagem discreta. Por isso disse Nevins: “No que ele
tem de mais alto e melhor, o jornalismo toca a literatura;
com efeito, pode-se afirmar que existe aquilo a que
Bryan chamou a zona crepuscular entre um e outro. Por
outro lado, acentuou, R. M. Albérès que seria impossível
estabelecer com nitidez, em face do atual conceito de
literatura, o que o seja e o que o deixe de ser: “Un critère
que séparerait le texte littéraire du texte, non-littéraire
n’existe point pour notre temps...”18

18

“Bilan Littéraire du XXe Siècle”, Paris, 1956
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É fatal, porém, que o jornalismo universal,
onipresente na vida de hoje, constituindo o grande
veículo de informação do homem moderno, impondo-se
avassaladoramente aos espíritos com suas sensações e
seus métodos de capturar e mesmo violentar a atenção
do leitor - é fatal que esse instrumento imprescindível,
à vida social hodierna exerça a mais profunda influência
sobre todas as formas de atividade literária.
V

No Século XVIII e no início do Século XIX, era a
literatura que, em França e na Inglaterra, influía sobre o
jornalismo. Daniel Defoe é considerado o primeiro dos
jornalistas britânicos. Entre os escritores jornalistas
do tempo do autor de “Robinson Crusoé”, contaram-se
Addison, Swift e Fielding. Se resistiram ao tempo como
escritores, convertendo-se em clássicos, é porque foram
mais escritores que jornalistas, mais ensaístas que
editorialistas.
Agora, pelo contrário, a tendência é o jornalismo atuar
sobre a literatura. Ernest Hemingway, nesse particular, é
o perfeito exemplo. Ele mesmo chamou a atenção para a
garra do jornalismo estampada em seu estilo. Seu êxito
justifica o conselho de Simeon Strunsky, segundo o qual
todo escritor deveria estagiar numa redação de jornal.
Que é “O Velho e o Mar” senão um perfeito modelo do
feature preferido dos grandes magazines americanos?
Será razoável perguntar, aliás, se existe propriamente
estilo jornalístico ou se este não se apropria do que há
de essencial no estilo literário. Em outras palavras: se
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o bom estilo jornalístico não será o literário despido de
artifícios, reduzido a osso e nervo.
Quando precisei de um exemplo típico de estilo de
jornal, para ilustrar minhas aulas de redação jornalística,
fui buscá-lo, não em um homem de imprensa deste século,
mas num escritor, talvez o mais universal que a França
produziu até hoje. Assim a primeira reportagem que dei
a ler a meus alunos não saiu de um jornal; foi encontrada
nos papéis íntimos de Victor Hugo, sob o título: “Mort
de Chateaubriand”. Qualquer repórter de hoje assinaria
com orgulho essa forte página de realismo jornalístico,
recolhida em “Choses Vues”.19
Mesmo o lead, o primeiro parágrafo da notícia, é uma
abrupta introdução no assunto, segundo a boa técnica,
em que toda a história se resume sem desperdício de
uma só palavra: “M. de Chateaubriand est mort le 4 juillet
à huit heures du matin. Il était depuis cinq ou six mois
atteint d’une paralysie qui avait presque éteint le cerveau
et, depuis cinq jours, d’une fluxion de poitrine qui éteignit
brusquement la vie’’.
O Victor Hugo jornalista não está nos seus escritos
literários para jornal ou nos seus artigos políticos. Muito
menos nos seus romances, embora neles revele, sob
pesados ornatos, um poder descritivo excepcional que
faria, por si só, a fortuna de um repórter.
O jornalista está inteiro, completo, armado dos pés à
cabeça, nas “Choses Vues’’. Disse Paul Souchen, no prefácio
desse livro, que durante toda sua vida, Victor Hugo fez,
para si próprio ou tendo em vista futuras obras, o que
hoje chamamos jornalismo de informação. “On peut dire

19

“Choses Vues”, Paris, 1950

39

que Victor Hugo, grâce à “Choses Vues’’ a tenu toutes les
rubriques du journalisme. Il a été, selon la terminologie
actuel de ce métier: reporter, interviewer, fait diversier,
séancier, chroniqueur judiciarie, échotier.”
Pierre Véran, no “Charivari”, chamou o “repórter de
gênio”. Falando da mestria de Hugo como cronista de fôro,
fazendo a reportagem dos grandes processos, observou
Georges Lefèvre, que com tanto brilho exerceu essa
rubrica: “Ce qu’il y a d’art, vérité de puissance dramatique
et d’intensité d’émotion dans ces comptes-rendus est
simplement incroyable. Ce n’est plus une narration, c’est
une réssurrection même des audiences”. 20
Nas notas de “Choses Vues”, sem polimento nem
enxertia de hipérboles barrocas, Hugo se mostra em toda
a sua força e, ao mesmo tempo seu estilo se rejuvenesce,
ganhando uma atualidade que surpreende e fascina o
leitor de hoje.
Qualquer das entrevistas obtidas por ele com artistas,
oradores, acadêmicos ou políticos revela qualidades
técnicas que se consideram próprias do jornalista de
hoje. Mas o que impressiona nessas páginas, destinadas
a constituir um diário para uso exclusivo de Hugo, é a
capacidade que este revela de ausentar-se aparentemente
da cena de que participou mesmo intensamente. Com isso
cria essa forte sensação de objetividade que é atributo
da reportagem e põe os acontecimentos literalmente a
nu ante os olhos do leitor. Suprime-se o intermediário
entre a cena e o espectador; quando este aparece é como
personagem, tratado objetivamente, na terceira pessoa: é

20

Prefácio de “Choses Vues”, op. clt.
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o repórter.
O mais belo exemplo dessa qualidade mestra, que o
jornalismo moderno tem acentuado cada vez mais no
repórter, é o relato aparentemente frio da morte e do
embarque do corpo de Madame Victor Hugo.
São notas impessoais, ao menos na superfície. A
preocupação do escritor com o próprio eu, com o seu
comportamento no drama, é evidente - ou ali não estaria
Hugo - mas o que é extraordinário é que este logre
conter-se nos limites da mais estrita impessoalidade,
fixando impassivelmente pormenores, descrevendo
caprichosamente
circunstâncias
secundárias,
reproduzindo conscienciosamente o cenário do seu
próprio drama.
Interessa-se pelo acontecimento, vive-o, respira-o, mas,
ao narrá-lo, não se deixa dominar por ele. Eis a marca do
bom repórter e da verdadeira reportagem. O romance, o
conto, a própria poesia moderna trazem frequentemente
esse cunho.
VI

Até onde o estilo literário de hoje sofre o impacto de
estilo jornalístico, eis uma pergunta difícil de responder.
Entretanto ouso afirmar que a influência do jornalismo
sobre a literatura é bem maior que a desta sobre aquele,
em que pese à interação inevitável de ambos.
E como não seria assim se é o jornal que chega primeiro,
que primeiro recolhe e dramatiza os fragmentos da
realidade? O livro vem depois, é uma segunda operação,
de triagem e de transformação do material semiacabado
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do jornal.
Quem não descobre à primeira vista nos grandes
poetas - Garcia Lorca, por exemplo, ou os nossos Carlos
Drummond de Andrade e Manuel Bandeira - o vinco da
influência jornalística? Mostraram eles em muitas de suas
produções como se pode captar a poesia das humildes
ocorrências de rua ou de polícia sem afastar se, mesmo,
do estilo do repórter.
Certamente o partido que tiram da notícia vem, às vezes,
do contraste entre a indigência da forma e seu explosivo
conteúdo humano. Mas será que o leitor de jornal também
não se apercebe desse contraste?
Seria absurdo, por certo, considerar literatura esse
aluvião de lugares-comuns que se derrama pelas páginas
do noticiário local. Mas debaixo deles há a vida real, há
fatos, coisas que aconteceram ontem ou hoje. E esses
fatos são mais fortes que a insuficiência expressional do
repórter e chegam de qualquer modo à alma do leitor.
VII

Fizemos atrás uma referência à abundância dos lugares
comuns na língua das redações.
É uma velha crítica constantemente renovada, aos
repórteres sobretudo. Comecemos, porém, por reconhecer
que o jornal é o grande repositório de frases feitas.
G. de la Fourchadière tem uma sátira admirável sobre
o assunto, que recolho de um livro de A. de Chambure.21
Lá está uma longa lista de expressões sediças por ele
catalogadas numa época em que, para o repórter de polícia

21

“À travers la Presse” Paris, 1914
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francês que se prezava, um bêbado era um “disciple de
Bacchus”, um inglês se chamava um “insulaire” ou “un
voisin d’outre Manche”, enquanto um cocheiro de fiacre
era “un automédon”. Uma dama que negociava com seus
encantos era “une vertu peu farouche” ou, como na forma
por muito tempo adotada entre nós, “une hétaire”.
Depois de passar em revista os pecados do editorial,
do artigo de política estrangeira e de outras rubricas,
satiriza o cronista a linguagem dos críticos de arte, nos
quais distingue quatro maneiras de classificar as telas:
1º - Os retratos que são todos “dune tonalité sôbre e
délicate”;
2º - As damas que se banham e que são “pleines de couleur et de vie, bien qu’issues d’une formule d’art um peu
maniéré”;
3º - As paisagens que se compõe no primeiro plano de
um desfilar de rebanhos “interprétés avec autant de grâce
que de fraicheur”; e de resto, de “lointains vaporeux”;
4º - Os quadros históricos “traités dans la manière
vigoureuse à laquelle le maitre nous a habitués”.
Certamente os lugares comuns do princípio do século
envelheceram em boa parte. Mas foram substituídos por
outros, para uso dos que escrevem em cima da perna,
ante o olhar feroz do chefe de composição.
Na seara das idéias feitas forrageia o jornalista mais
que o escritor. Não fosse o jornalismo literatura sob
pressão... com perdão do lugar comum, que entraria, sem
dúvida, no “Dictionnaire des Idées Reçues” concebido por
Monsieur Flaubert.
O lugar comum é um conceito muitas vezes justo, que
se fundiu numa expressão aceita universalmente pelo
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público. Repetida sempre e transmitida de geração a
geração, vai aos poucos se esvaziando do seu conteúdo.
Por outro lado, a frase feita é uma convenção, uma
fórmula cujo uso muitas vezes se impõe, sobretudo
para os que se comunicam com o grande público.
Pode ter a vantagem de, com economia de palavras,
telegraficamente - digamos - transmitir um conceito cujo
desdobramento seria inútil ou penoso. Afirmar que um
indivíduo pretendeu matar a mulher para “lavar a honra”
é dizer um mundo de coisas em duas palavras, é sugerir
ao leitor uma ideia exata sobre as razões do criminoso e a
conduta de sua “cara metade”. Asseverar que o adversário,
ao comentar um fato, “ouviu cantar o galo, mas não sabe
onde” é falar linguagem que o povo entende, que pinta
com clareza uma situação que todos podem identificar
com a fórmula.
Dois motivos existem para que o jornalista tenha
menor chance que o escritor de prevenir-se contra o
lugar comum: o fato de escrever para leitores em sua
grande maioria de escasso senso crítico (e, por isso,
pouco exigente quanto ao padrão literário do que leem) e
a pressão do tempo e do espaço sob a qual trabalha, e que
limita suas possibilidades de apurar o estilo.
Isso sem acrescentarmos que as redações estão cheias
de rapazes de instrução medíocre, que devem escrever
utilizando um vocabulário deficientíssimo, o qual vai
sendo enriquecido de “clichés” transmitidos de geração
a geração. Aos focas, ou seja, aos aprendizes de repórter,
ensinam eles uma dúzia de chavões, que consideram
“estilo de jornal”.
Na verdade, não há uma linguagem de jornal. O
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jornalista não escreve numa língua especial, mas no bom
português, no bom francês, no bom inglês tão bom quanto
lhe permita o domínio da língua e a necessidade da
improvisação. Mas daí não se conclua que quem escreve
para jornal pode embarcar em experiências estilísticas.
Haverá algo mais ridículo que um editorial com fumaças
de literatura? O primeiro cuidado do escritor que se faz
jornalista é resistir à tentação de usar o jornal como
campo de prova de teorias de estilo. Dizia com razão
mestre Medeiros e Albuquerque: “O jornalista, se quer
ter uma real influência sobre o seu meio, não pode tentar
fórmulas novas ou insólitas”. 22
VIII

A frequência do estilo literariamente inferior
no jornalismo, mesmo em profissionais que são
potencialmente bons escritores, possuindo em alto grau o
domínio da língua, vem, como dissemos, das condições em
que eles trabalham. A obrigação de escrever de qualquer
modo e em qualquer circunstância leva-os a preencher
os inevitáveis hiatos da tensão criadora com expressões
pobres, gastas pelo uso, que seriam provisórias no
trabalho do escritor. Afinal, somos como uns arquitetos
que, terminada a obra, não puderam retirar os andaimes.
O que se chama estilo jornalístico é mera questão de
approach, ou seja, do ângulo em que nos colocamos
e presumimos ser o do leitor do jornal. Nesse sentido
estrito, mas só nele, é aceitável a sua existência. Requer

22

Op. clt.
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simplificação quase esquemática do conteúdo e de forma,
para facilitar ao máximo a rápida absorção do texto;
requer uma ordem, nem sempre lógica, no dispor os
elementos de uma narrativa, que visa a introduzir o leitor
na essência da matéria logo que lhe inicia a leitura. E, além
disso, mais três qualidades: concisão, concisão, concisão.
Quanto aos temas, literatura e jornalismo ceifam
na mesma seara. Não é “tudo o que é humano”, mas
“somente” o que é humano que nos interessa. Por isso o
ponto de contato mais visível entre o conteúdo da notícia
(ou da reportagem) e o de conto (ou da novela) é sempre
o interesse humano: a descoberta do homem por detrás
das coisas, de sua presença através dos acontecimentos.
E não será, porventura, essa carga de humanidade o
denominador comum a todas as grandes obras literárias?
IX

Não contentes de produzirem manuais de estilo, para
formar rapidamente escritores, os norte-americanos
criaram, para seus jornalistas, o “Style Book”. Cada
redação possui o compêndio de regras para bem escrever,
na opinião do diretor do jornal. Com esse código se devem
conformar todos os que desejam ver publicada alguma
coisa sua nas colunas da folha, afirmando-se que um dos
mais famosos escritores do nosso tempo, Winston
Churchill, teve de refazer cinco vezes um artigo antes que
a revista “Collier’s” o julgasse fit to print.
Tenho ouvido algumas críticas de jornalistas norteamericanos contra o despotismo do “Style Book”. Sem
dúvida, suas normas tendem a tornar difícil que o trabalho
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jornalístico se converta em literário, ou seja, que o esforço
do autor se disperse ultrapassando seu objeto: informar o
leitor e não oferecer-lhe um lugar seleto.
Malcolm W. Bingay, diretor do “Detroit Free Press”, em
artigo hoje célebre23 diz entre outras coisas: “A mania
do estilo é uma enfermidade que tem feito mais vítimas
entre os bons jornalistas que qualquer outra epidemia
conhecida... Deve admitir-se como coisa certa que um
jornalista aceitável conheça as regras gramaticais; que
possa escrever num idioma claro e conciso. À parte isso, seu
“estilo” depende por completo de seus dotes de expressão,
bem como de seu temperamento e personalidade”.
Alude depois a “essa terrível praga de cavalheiros
de óculos (nos jornais americanos) que destroem toda
maneira natural de escrever com a sua mania do “estilo”,
bem como a “esse livro delicioso e estimulante, mas nada
prático, senão desprovido de sentido, de Ambrose Bierce,
que tem por título “Wright it Right”.
Para Bingay, a experiência tem mostrado que é um
erro encarregar um bom estilista de certas tarefas de
informação. Vê-se tão atormentado e preocupado com o
que vai dizer que não tem tempo para dizê-lo.
“O estilo, diz ainda o jornalista, é apenas isto: um reflexo
da própria personalidade daquele que escreve”. E não se
adquire com a leitura de livros sobre a matéria. Mandai
para o inferno o livro de estilo. A única coisa a exigir é boa
gramática, bom gosto e bom sentido.”24

23
“Toss the Style Sheet into the Hell Pot” (Para o Inferno com o
Style Book)
24

Apud Ph. Porter, “Manual del Periodismo”, Havana, 1943
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X
Entretanto, o “Style Book” é tentativa louvabilíssima
para elevar o nível do relato jornalístico. As regras que
nele se contêm oferecem ao principiante indeciso e
desamparado uma ajuda utilíssima para que atinja a um
padrão aceitável na arte de redigir; além de um estímulo
a que prossiga no esforço para aperfeiçoar o estilo.
Dizer que as regras do “Style Book” podem prejudicar
o estilo, tirando o vigor da espontaneidade, é falso. Os
preceitos “para bem escrever” que ele encerra não são
muitos. Alguns são universalmente aceitos e podem ser
encontrados no velho Albalat. São preceitos eternos,
regras de que se libertará dificilmente todo aquele que
escreve para ser lido e entendido.
Seria o caso de perguntar se porventura um compositor
se embaraça nas sete notas da gama e nos intervalos
cromáticos, os quais lhe são oferecidos justamente como
pontos de apoio, elementos concretos que o ajudam na
criação. Se lhe faltasse esse pedaço de terreno sólido, para
nele assentar os pés, decerto que o artista se perderia
diante dos mil pontos de partida e dos mil caminhos
distintos que a imaginação lhe oferece.
Tanto isto é certo que grandes escritores americanos
louvam a influência, na sua formação, do aprendizado
jornalístico sob o inevitável império do “Style Book”.
Como escreve Igor Strawnsky, a arte é tanto mais livre
quanto mais controlada, limitada, trabalhada. “En ce qui
me concerne, diz ele, j’éprouve une espece de terreur
quand, au moment de me mettre au travail, et devant
l’infini des possibilités offertes, j’éprouve la sensation
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que tout m’est permis. Si tout m’est permis, le meilleur
et le pire, si rien ne m’offre de résistance, tout effort est
inconcévable, je me puis fonder sur rien et toute entreprise
des lors, est vaine.”25
XI

Assim o Style Book não elimina, como se tem pretendido,
a chance de que a obra do repórter atinja o nível da criação
artística.
E esse fato nos mostra que os processos de redação
jornalística, mesmo onde esta chegou a um alto grau
de especialização, como nos Estados Unidos, não
opõe jornalismo a literatura. Clareza, simplicidade e
concisão no dizer, objetividade no descrever as coisas
e o comportamento dos homens - serão porventura,
qualidades do estilo jornalístico ou do estilo literário?
Ambos os estilos se confundem; seria impossível
traçar com nitidez a linha de demarcação entre o mundo
jornalístico e o literário. Esta linha tênue e hesitante
marcará, sem dúvida, a diferença de ângulo em que se
colocam o repórter e o romancista, o editorialista e o
ensaísta - um voltado para as exigências imediatas e
transitórias do grande público, outro debruçado sobre os
temas universais e permanentes que nascem da natureza
do homem e do mistério da vida.

25

“Poétique Musicale”, Paris, 1952
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“Porque conheço o métier, posso dizer que as misérias da
profissão jornalística são as misérias de todas as profissões.
Apenas nas outras há o silêncio e a discriçãopara protegê-las,
o que se torna impossível dentro da imprensa. Uma disposição
de ânimo contra o jornalismo constitui, por isso, uma
disposição farisaica.”
ÁLVARO LINS
“La presse, lorsqu’elle est libre, peut être bonne ou mauvaise;
mais assurément, sans la liberté, elle ne sera jamais autre
chose que mauvaise. Pour la presse comme pour l’homme,
la liberté c’est la chance d’être meilleur. La servitude c’est la
certitude du pire.”
ALBERT CAMUS
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HÁ ALGUNS anos atrás, um grupo de diretores de
cotidianos parisienses, entre os quais Robert Salmon,
empreendeu uma viagem de estudos aos Estados Unidos.
Em exposição feita no Club “Les Echos’’, o diretor de
“France-Soir” descreveu a estrutura e os métodos do
jornalismo norte-americano, mostrando-se entusiasmado
com o seu alto padrão ético. “Le souci d’objectivité de la
presse américaine - diz ele - fait l’honneur à la presse du
monde entier. Les faits sont rapportés avec une précision
d’esprit étonnante et ne prennent aucune position
partisane butée, comme cela se passe dans la plupart des
pays. Le lecteur croit son journal. Il croit les informations,
il croit la publicité. Et c’ést ce qui fait de la presse
americaine la plus prospère, la mieux faite du monde.”26
Com razão o jornalista francês se refere à “preocupação
de objetividade”, à “preocupação da verdade” que
honra os jornais americanos. Conseguir a verdade pela
objetividade das notícias é um ideal a perseguir embora
nenhum jornal possa realizá-lo plenamente. Pela sua
própria natureza, a informação jornalística é superficial,
colhida é redigida apressadamente. O jornalista não pode
esperar tranquilamente que a verdade saia do fundo do
poço. Desce ao fundo e vai surpreendê-la, de “câmara” a
tiracolo, mas logo descobre que a verdade tem muitas faces
e, por isto, se limita a fotografar aquela que, conforme lhe
segreda o instinto, deve interessar mais aos seus leitores.
Se só fosse lícito publicar um fato depois que ele tivesse
sido inteiramente apurado, não haveria jornalismo. E, se

26

”Les Echos de la Presse et de la Publicité”, setembro de 1955
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tal critério se estendesse ao historiador, o mundo ainda
estaria na ignorância de acontecimentos importantes de
séculos atrás, pois os historiadores ainda não se puseram
de acordo sobre o que é precisamente a verdade acerca
dos mesmos acontecimentos, como observou com muito
bom senso Louis Wily, do “New York Times”.
O que se pode exigir de um jornal é que ele seja honesto
com seus leitores, os quais, aliás; não esperam dele que
faça milagres e lhes apresente um quadro impecável,
irretocável, irretratável, das coisas que sucedem na cidade,
no país e no mundo. O que se pode pedir do jornalista é
que não use de má fé com seu público, induzindo-o a erro
em matéria de fato, seja pela falsificação das notícias, seja
pela sua omissão.
Entretanto, nos países latinos, a objetividade não
alcançou, jamais alcançará, provavelmente, o grau a que
atingiu nos jornais americanos.
II

Critica-se muito o mau uso que os jornalistas fazem do
poderoso instrumento de que dispõem. Há mesmo quem
estranhe que simples particulares tenham em mãos esse
poder, capaz de fazer a paz e a guerra na sociedade em
que atua.
A realidade é que a paz e a guerra não são feitas pelo
jornal. Nenhum jornal tem força para mudar, por si mesmo,
a sorte de um povo, em que pesem as hipérboles com que
se costuma engrandecer, nos discursos de sobremesa, o
papel da imprensa. Evitemos exagerar a capacidade de
bem fazer e mal fazer do jornalismo. Nós, jornalistas,
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não vivemos numa torre de marfim, mas no torvelinho
humano que nos empolga. A imprensa é obra de homens,
não de anjos.
Um jornal pode ser o porta-estandarte de uma ideia;
pode ser o arauto de notícias úteis para que o público faça
o seu próprio juízo sobre fatos de interesse geral; mas
tem de ser, ao mesmo tempo, uma empresa comercial. Eis
o fundo da questão. Por mais nobre, por mais admirável
que seja o espírito público de um diretor de jornal, tem
ele de pagar tributo, primeiro à própria condição humana,
depois, à fatalidade de organizar e gerir uma empresa
mercantil.
III

Walter Lippmann - no mais lúcido e brilhante ensaio
que se escreveu sobre a opinião pública - nota que o
leitor espera que a imprensa, reproduzindo embora os
padrões morais da comunidade, viva no mesmo plano
em que supõe vivam a escola, a igreja e as profissões
desinteressadas. O cidadão está disposto a pagar pelo
serviço telefônico, pelas suas viagens em estradas de ferro,
pelo uso do automóvel, pelas diversões, mas não acha
que deva pagar pela notícia que diariamente recebe. “Ele
pagará largamente pelo privilégio de obter que alguém
leia algo a seu respeito: pagará o anúncio; mas considera
um desaforo ter de comprar pelo preço de um sorvete
todas as notícias do mundo, embora o público pague isso,
e mais, indiretamente, quando compra as mercadorias
anunciadas. O público paga pelo jornal que lê somente
quando o pagamento é disfarçado”.
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Os leitores de um jornal só podem ser capitalizados
sob a forma de circulação que é a mercadoria que o
jornal vende, para sustentar-se, aos industriais e aos
comerciantes.
É este o axioma: - Mais leitores, mais anunciantes;
mais anunciantes, mais independência face à pressão dos
anunciantes.
A influência do anunciante é muito menor do que em
geral se pensa porque o anunciante, via de regra, possuindo
mentalidade comercial, emprega o seu dinheiro onde
haja maior rendimento, pouco se lhe dando a orientação
da folha em que anuncia. Se ele recusar servir-se de um
bom veículo de propaganda, seu concorrente o fará. É
certo também que a circulação por si mesma não é tudo.
Há diversos públicos, cada qual com suas preferências. O
anunciante procurará o jornal que atinja o público onde
encontrem as pessoas capazes de comprar seus produtos.
De qualquer maneira, porém, o jornal depende do
anunciante para viver. O ideal seria que contasse somente
com o leitor, mas contra semelhante utopia espero que
estejam vacinados os que conhecem as experiências feitas
até agora.27
IV
Vem a propósito um caso bem edificante contado por
Robert de Jouvenel. Refere ele a história de um jornal
que, tendo tirado centenas de milhares de exemplares em
período de anormalidade, viu cair rapidamente a clientela.
A direção resolveu apelar para um plebiscito entre os
leitores, ainda muito numerosos, que lhe restavam: “Estais

27

Op. cit.
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dispostos a pagar, doravante, dois “sous” por exemplar, a
fim de permitir que o vosso jornal continue a viver? 20
mil leitores responderam entusiasticamente: “Dois, três,
cinco sous se quiserdes!” O proprietário era ingênuo,
acreditou, e menos de um ano depois o jornal não tirava
seis mil exemplares...
De sorte que a fidelidade do chamado “constante
leitor” é muito precária. Já se disse que ele não está nunca
disposto a pagar dois “sous” ao correligionário pelo que
possa comprar por cinco cêntimos ao adversário.
O público, normalmente, paga cada mercadoria pela
sua qualidade. Mas o jornal, bom ou mau, é comprado
por preço único, que é o preço de um sorvete. E o que
o leitor não paga é evidente que alguém tem de pagar.28
Esse alguém é o anunciante.
V

Quem melhor definiu o mecanismo desse engenhoso
sistema, de fazer com que pague o anunciante o que o
leitor não poderia pagar - ou seja, o preço de uma boa
folha de informações - foi o próprio pai ostensivo do
sistema. Émile de Girardin, no primeiro número de “La
Presse”, aparecido há bem mais de um século. “Doravante
o assinante do jornal não deve pagar senão as estritas
despesas de papel, de tiragem e de correio; é aos
anúncios, pelo seu rendimento, que caberá atender aos
gastos de redação, de composição e de administração...
que tanto para um como para cem assinantes são sempre
invariavelmente os mesmos”.

28

Lippmann, op. clt.

55

Pondo em prática o plano, Girardin taxou a assinatura
em 40 francos, a metade do que cobravam os jornais
antigos. Tanto o seu jornal, como o de Armand Dutacq
- “Le Siécle”, saído no mesmo ano que “La Presse”, 1836
- prosperaram rapidamente, vendendo os exemplares a
baixo preço e logrando, assim, uma larga circulação, que
se vendia aos anunciantes a bom preço.
Esse sistema tem desvantagens evidentes. O anunciante,
ou mesmo os “trusts” de distribuição de publicidade
podem exercer pressão sobre o jornal forçando-o a seguir
ou abandonar determinada posição.
O caso é muito raro, pelo que depreendo do testemunho
de críticos honestos do jornalismo americano, como
Walter Lippmann, e pelo que sei de experiência própria
quanto à imprensa brasileira. Mas não há dúvida que
resta sempre a um grande consórcio, com um pesado
programa de publicidade, a possibilidade de influir
através da gerência da folha, nas atitudes desta capazes
de afetar seus interesses.
Por outro lado, tendo de forçar a alta da circulação,
subproduto que troca pelo anúncio, o jornal passou a
cortejar as massas, renunciando até certo ponto a seu
papel de orientação.
Vejamos, entretanto, as vantagens. Vivendo do
estipêndio provindo de fontes numerosas, como vimos
atrás, pode o jornal ser mais independente (primeira
condição para que tenha um bom comportamento ético)
do que se vivesse de subvenções ou tivesse de entregarse nas mãos de qualquer capitalista alheio à finalidade e
à orientação da folha. Para evitar que o poder do dinheiro
tivesse qualquer influência no jornal seria necessário
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que o jornalismo fosse uma religião e o jornalista um
sacerdote. Na realidade, eles somente o são nos discursos
e artigos convencionais com que os brindam.
O jornalista é um homem - repito - e basta que seja um
homem honrado e sensato, segundo os padrões morais
de seu tempo, para que cumpra a sua missão. Quanto às
injunções de que é vítima e que decorrem da realidade
social e econômica que nos limita o arbítrio, só lhe
restaria, em certas ocasiões, na opinião dos críticos mais
intolerantes, um caminho: - fechar o jornal, despedir os
profissionais que lá trabalham e ir para casa.
Mas com isso não estaria ele destruindo o instrumento
que, dentro dessas limitações, embora, constitui uma das
mais poderosas alavancas do progresso social e o mais
eficiente respiradouro da opinião pública?
VI

Se os críticos do jornalismo que malsinam a falta de
independência dos jornais ante a pressão do dinheiro,
dos interesses criados, dos desígnios das classes
economicamente mais fortes, nos apontassem a solução
para tais deficiências da imprensa no cumprimento de
sua missão, reconheceríamos, encantados, o serviço que
nos estariam prestando.
Maior procedência, aparentemente, assumem as
críticas dos adversários do regime capitalista, que
asseguram não ser possível, em tal regime, uma imprensa
realmente livre. Concordo em que grandes perigos
rondam a independência da imprensa onde seja possível
comprar ou herdar um jornal como um armazém é onde o
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jornal dependa não somente do favor público, mas ainda
dos interesses de seus proprietários ou da boa vontade
da clientela capitalista que o sustenta. Mas, em primeiro
lugar, responderemos que o jornal, sendo em si mesmo, um
grande negócio industrial hoje em dia, pode defender-se
com maior eficiência do que no passado contra injunções
estranhas.
Quanto às traições de seus proprietários ao interesse
público, por amor ao lucro, não há dúvida que se verificam
em muitos jornais e se podem verificar sempre, dado que
o controle desse instrumento do bem e do mal se acha em
mãos de particulares.
Mas, que remédio nos apontam os coletivistas? O
controle da imprensa pelo Estado, por outra qualquer
entidade a ele subordinada ou por ele criada - o que acaba
dando no mesmo?
Os comunistas costumam dizer, frequentemente, que a
sua imprensa é a mais livre do mundo porque não depende
dos “trusts” e monopólios capitalistas. Mas depende dos
monopólios e “trusts” estatais, respondemos nós - o que
é bem pior.
Nas chamadas democracias burguesas, a imprensa, bem
ou mal, é órgão da opinião pública. A verdade e a mentira
se refletem nesse espelho de mil faces. Enquanto restar
ao homem do Ocidente o direito de dizer o que pensa,
nenhuma espécie de controle estatal poderá ser imposto
à faculdade de expor publicamente a sua opinião.
Se o Estado quiser, nada impedirá tenha o seu jornal,
escrito por funcionários públicos. Exemplos não faltam.
Mas a experiência tem mostrado que, onde a imprensa
livre existe ao lado da imprensa controlada, os jornais
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oficiosos ou oficiais são repudiados pelo homem da rua.
Por que? Porque o homem da rua sabe que o jornal de uma
empresa privada, premido pela concorrência, se esforçará
por servi-lo melhor que o do Estado; porque percebe
que um particular pode criticar a marcha dos negócios
públicos; porque ninguém o convencerá de que um órgão
de propriedade do Estado não estará à disposição dos que
detêm eventualmente o poder, de modo que esse órgão
passará a servir tais pessoas, não a comunidade.
O leitor, em suma, conhece as fraquezas e eficiências
do jornal num regime de imprensa livre, mas não deseja
substituí-lo pelo jornal controlado.
VII

O padrão ético da imprensa se eleva dia a dia, malgrado
o pessimismo de muitos críticos.
A regra segundo a qual se deve estabelecer nitidamente
uma linha de separação entre a notícia e o comentário
- entre o fato e a sua interpretação - já representa um
grande esforço por informar honestamente o público,
fornecendo-lhe os meios para que forme os seus próprios
juízos independentes dos pontos de vista do jornal. Esse
esforço, sobretudo na imprensa norte-americana, chega a
tais extremos que proscreve praticamente a interpretação
dos fatos em muitos diários, elidindo-se, a meu ver,
o grande dever da imprensa, que é orientar o leitor no
tumulto dos acontecimentos que um sem número de
meios de comunicação diariamente lhe apresenta. O êxito
dos semanários interpretativos nestes últimos anos,
nos Estados Unidos, deve-se a esse exagero, inspirado
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sem dúvida no louvável desejo de servir eficientemente
ao maior número de leitores possível dentro do público
próprio da categoria do jornal, mas cujo conteúdo ético
ninguém pode negar.
O lema “menos comentário e mais notícia”, aliás, é
bom para qualquer jornal, mas é excelente para o que
teme ter opinião. O desejo de não provocar discordância
entre os leitores e de não assumir atitudes perigosas faz a
imprensa diária menos audaz e mais conservadora, senão
nas idéias, ao menos nos métodos de expô-las e sustentálas.
Mas não estaria aí a correção natural dos excessos
que, para nós, são de um passado ainda bem recente? De
qualquer modo o jornal, como afirmei a princípio, reflete
o seu tempo. À proporção que nos aproximamos dos
padrões culturais mais altos do Ocidente, mais a imprensa
se eleva na linguagem, nos processos de informação, no
tratamento dos temas do dia.
“Como profissão - diz Allan Nevins - o jornalismo se
ressente, em todo mundo, destas falhas: brevidade de
sua história e consequente falta de tradições; prática,
continuada de geração em geração, de procurar a anexação
de novos grupos de leitores por meio de jornais que
atinjam os ignorantes, os iletrados e as mentalidades mais
grosseiras; frequente dificuldade de conciliar os objetivos
da redação com a gerência; tendência, em muitos países,
para a incorporação de jornais rivais, suprimindo-se a
individualidade de tom e comercializando-se as folhas
sobreviventes... Uma luta constante é exigida para manter
ou elevar os padrões jornalísticos”.29

29

ln “Encyclopedia of the Social Sciences”, Nova Iorque, 1935
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Essa luta prossegue, apesar das dificuldades
extraordinárias que envolvem hoje qualquer iniciativa
séria no campo da imprensa. Sob certo aspecto, é uma
batalha pela educação do leitor, visando a conservá-lo
sem descer, entretanto, à chata vulgaridade, ao nível
intelectual do público médio que é sempre muito mais
baixo do que o da média dos jornais.
Resumindo, poderíamos dizer que o jornal é um retrato
da mentalidade de seu público, mas - não se enganem um retrato muito favorecido, convenientemente retocado
e numa bela moldura.
VIII

Diz o Sr. Salmon que o leitor americano crê no seu
jornal, crê nas informações, crê na publicidade e é isso o
que faz a imprensa dos Estados Unidos a mais próspera
do mundo. Quanto a esse ponto, temos nossas dúvidas. É
a riqueza da imprensa americana, ou melhor, sua pujança
como indústria, que lhe permite atingir o alto padrão de
objetividade que hoje sustenta. Os Estados Unidos são
o único país onde os jornalistas não se envergonham de
confessar que sua atividade não é desinteressada, mas
faz parte de um negócio, um “business”. Vale reproduzir o
depoimento do diretor de “France-Soir”: “Les américains
ont des idées absolutement bizarres sur la structure
comerciale de leurs entreprises de presse: ils affirment
sans rire que ce sont des entreprises commerciales comme
les autres, soumises aux mêmes lois de la concurrence
et de l’équilibre des recettes et des dépenses. La presse
d’idées cher à nos philosophes du dix-neuvième siècle,
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est une notion rigoureusement étrangère à un cerveau
américain.’’ O certo é que nenhum jornal de relativa
importância, seja em Nova Iorque, seja nas pequenas
comunidades, vive senão de sua renda comercial. A época
das subvenções de origem política está longe, no passado.
Ninguém seria suficiente rico, naquele país de milionários,
para sustentar amante tão cara como uma grande folha
de informação.
Se subvenções existem, serão, talvez, através de
contratos de publicidade, por grandes firmas, mas tais
contratos levam em conta a importância intrínseca e o
poder de divulgação já conquistados pelo jornal.
O primeiro passo para obter publicidade - mesmo a das
grandes firmas, que podem pesar eventualmente sobre
a orientação da imprensa - é alcançar boa circulação,
levando-se em conta as classes econômicas que ela
compreende. Ninguém sustenta um jornal crônica e
irremediavelmente deficitário. Por mais respeitável que
seja a tradição da folha, quando ela atinge a esse estado,
fecha as portas ou - o que dá no mesmo - se funde com
outra.
Também os americanos conheceram a imprensa
de idéias, o jornal de opinião ou de doutrina. Mas já
ultrapassaram essa fase, como acontece com a França, e até
certo ponto o Brasil, a Argentina ou o México. A indústria
jornalística é cara demais para ser posta à disposição dos
livre atiradores.
Perdeu o jornal, com isso, afirma-se, algo que lhe
justificava os privilégios que a sociedade lhe reconhece.
Não seria razoável que gozasse de tais privilégios uma
empresa que negocia com as notícias como quem negocia
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com sapatos, pura e simplesmente para ganhar dinheiro,
enquanto sufoca os pequenos jornais de doutrina,
empenhados em sustentar o debate das idéias, quebrando
a unanimidade conservadora da grande imprensa em
torno de certas questões.
Ilustres figuras da grande imprensa de informação
percebem isto e reponta uma espécie de sentimento de
culpa na resolução relativa aos jornais de opinião tomada
pelo Congresso da Federação de Imprensa, reunida
em 1951 em Paris. Nela se sugeriam fossem adotadas
medidas especiais para defender os órgãos doutrinários a
fim de que obtenham papel, impressão e distribuição em
condições melhores que a imprensa de grande tiragem.
Isto honra sem dúvida, a imprensa francesa. E queremos
chamar a atenção para o relatório apresentado ao
Congresso, sobre o assunto, pelo presidente Albert Bayet:
“Les journaux d’opinion n’étant que des journaux de
complément, ne touchant qu’un public restreint, ont un
tirage insuffisant pour équilibrer leur budget.
“Les économies et l’augmentation de leur prix de vente
sont des remèdes impraticables.
“Afin de sauver la presse d’opinion, dont la dispartion
serait une catastrophe morale, “M. Bayet propõe duas
soluções”: consentir um prix de papier nettement
inférieur, les confrères plus favorisés commercialement
faisant les frais, d’ailleurs peu élevés, de I’opération;
accord à rechercher avec les ouviers du Livre pour prévoir
des conditions de fabrication spéciales.”
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IX
O fato, porém, é que podemos escrever páginas
comovidas sobre a imprensa cotidiana de doutrina, mas
não a ressuscitaremos. A imprensa doutrinária refugiouse no periódico, sobretudo o hebdomadário. Encontramos
aí suficiente variedade de opiniões para que se faça ouvir
a “voz do outro sino”. O público que se sente atraído por
certos periódicos de qualidade é uma elite capaz e atuante,
que forma “atmosfera”, que faz opinião.
O jornal, o quotidiano tem de ser mais informação que
debate. Seu centro de gravidade deve ser a notícia e não
o comentário.
Primeiro, porque só é operável à base de um nível
de circulação que exige orientação cautelosa e eclética,
atendendo a diversos setores de opinião. Que diário
de hoje se poder manter apreciado apenas pelos
correligionários de seu diretor? Todos nós, que fazemos
jornalismo político, somos lidos por muitos dos nossos
adversários, que “completam” sua folha habitual com a
nossa. Por isso os grandes editorialistas polêmicos, que
viviam no clima da “cruzada” permanente, cedem lugar
aos que se esforçam por convencer, mais que comover
seus leitores.
Minha simpatia, certamente, vai para o inconformismo
dos hebdomadários. São eles que recolhem a tradição do
que há de melhor no velho jornalismo francês. Quando
vejo expostos nas bancas, em cada esquina da Avenida
Rio Branco, o “France Observateur”, ou “L’Express”
tranquilizo-me quanto à sorte que espera, neste país, o
jornalismo de opinião.
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Mas devemos reconhecer que a imprensa diária de hoje
serve melhor às necessidades do leitor que a do passado.
Não lhe servimos a verdade, somente a verdade, como
querem pedantemente certos panfletários que a refletem
no seu espelho deformante. Mas lhe damos notícias cada
dia mais objetivas, mais imparciais, mais honestas.
Não há razão para que choremos tanto a morte dos
cotidianos de opinião, habitualmente mal informados,
com a marca do seu facciosismo em tudo, que o levava a
esconder os êxitos ou acertos dos adversários, a mutilar
o noticiário falsificando consciente ou inconscientemente
a imagem da vida política e social. Valiam somente pelo
maior ou menos brilho dos que nele escreviam batendose por um partido ou por uma doutrina.
Hoje o leitor é melhor informado; o jornal o respeita
pelo temor de perdê-lo, tornando-se mais objetivo,
portanto mais veraz e digno de fé.
X

Mas essa objetividade, estabelecida como um dever do
jornal para com o leitor, cria outro problema de natureza
moral: Todas as notícias podem e devem ser publicadas,
mesmo as que ofendam os costumes e o decoro público,
mesmo as que influam perigosamente pelo contágio na
conduta social do leitor?
Se os fatos são sagrados, “facts are sacred” - conforme à
norma de Scott, que poderia ser a divisa do jornal de hoje
- todos os fatos deveriam ser publicáveis.
E o são, desde que interessem verdadeiramente ao
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leitor, desde que possam contribuir para que ele conheça
o seu tempo e a sociedade em que vive. Em verdade, não
há fato imoral em si mesmo. Imoral pode ser o modo de
relatá-lo e apresentá-lo ao público.
Quanto às infrações penais, aos crimes, sua publicação
se impõem, não apenas como um chamariz de leitores,
mas por exigência de um dever.
Imaginemos uma cidade cuja imprensa não acolha em
suas colunas um homicídio, um estelionato, um assalto à
mão armada, o rapto de uma menor.
Em primeiro lugar, os habitantes dessa comunidade
teriam a falsa impressão de que esta seria a única no
mundo onde não se matava ou não se roubava. Ou,
então, ninguém acreditava na exemplar conduta de seus
conterrâneos, pois lhe chegariam aos ouvidos e lhes
daria curso - as versões mais variadas e os boatos mais
absurdos sobre tais fatos. É a triste alternativa, a única
para um povo desservido de imprensa.
Em segundo lugar, os criminosos se julgariam mais
seguros da impunidade numa cidade em que os jornais
não lhes propagassem as façanhas. Certamente há
ladrões e assassinos que se orgulham de ver o seu retrato
no jornal; mas esse prazer lhes custa geralmente caro.
Para muitos outros, menos identificados com o mundo do
crime, constitui a publicação uma advertência capaz de
produzir bons frutos.
Por último, quantos crimes só se descobrem porque a
imprensa se ocupa larga e insistentemente deles?
Não fosse a bisbilhotice incurável do repórter e a pressão
da imprensa sobre as autoridades, decorrentes da própria
natureza de nossa profissão, bem como o desejo humano,
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nos funcionários policiais, de terem sempre à mão uma
“boa notícia” para a reportagem, muitos dos inquéritos
policiais encalhariam nas gavetas dos comissários e nos
arquivos judiciais.
Não estamos fazendo a defesa dos jornais que exploram
o crime como principal ou única atração. Dizemos que
todas as folhas bem informadas também o são sobre as
infrações penais ocorridas na cidade em que se editam, e
que não pode deixar de ser assim.
O que é socialmente perigoso é fazer todo um jornal à
base de dramas policiais, como se a comunidade estivesse
convertida num covil de ladrões e assassinos, o que é
tão falso como a angélica imagem que dela ofereciam os
jornais sem roubos e assassínios.
O pecado é exceção, mas exceção é notícia.
Wilson Harris, o diretor do “Spectator”, diz em seu
livrinho “The Daily Press”: “Se há alegria no Céu por um
pecador que se arrepende, em Fleet Street30 há alegria
quando o pecador peca, uma vez que o pecado seja em
público e constitua flagrante violação da lei. É, sem dúvida,
uma homenagem ao nosso standard moral que o vício
obtenha maior cotação que a virtude. É sinal de que, na
presunção geral, o cidadão comum é virtuoso ou, quando
menos, obediente à lei . . .”
XI

Por fim vamos examinar outro aspecto da conduta dos
jornais: a difamação, os prejuízos que podem ser causados
pela imprensa à reputação individual.

30

Rua dos grandes jornais, em Londres
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Tem-se inventado muitas razões para justificar que
os jornais firam, de quando em quando, a reputação de
uma pessoa em benefício de uma causa inspirada em fins
superiores. Seria admitir que os fins justificam os meios.
Que ideal, por mais nobre que seja, valerá o sacrifício de
um inocente, exceto se é este quem espontaneamente se
sacrifica por ele?
Imaginemos um jornalista que, empreendendo uma
campanha contra a corrupção no seu Município, decidese a publicar um documento falso. Se sabia que era falso, a
abjeção é evidente por si mesma. Se o tinha por duvidoso,
muito embora fortes motivos o induzissem a crer na sua
veracidade, provou a sua leviandade. Poderá, entretanto,
defender-se alegando que embora falso o documento, foi
útil a uma bela causa?
Nem o êxito da campanha, nem a comprovação de
suas denúncias poderão exculpá-lo. Tudo o que tem a
fazer decentemente é baixar a cabeça e bater no peito,
confessando seu erro e pedindo desculpas aos seus
leitores.
Porque o jornalista, mais que nenhuma outra pessoa,
comete erros e injustiças. Seus juízos são apressados.
Aquilo que muito se critica num jornalista sua incoerência
é, não raro consequência das sucessivas retificações de
atitudes feitas no mais honesto dos propósitos. Humildade
para o “mea culpa” e coragem para a correção de suas
faltas, eis uma virtude indispensável ao exercício de uma
profissão em que é tão grande o poder para o bem e para
o mal.
A vida privada de uma pessoa, enquanto não quebra os
padrões legais, deve ser sagrada. Este um velho conceito

68

Danton Jobim

que nos legaram os liberais - “la vie privée est murée” de
Royer Collard - mas que até hoje todo jornalista que se
preza não deixa de observar. Jornal que se respeita não
divulga, antes que a Justiça deles conheça, os delitos de
ação privada, ou seja, aqueles que só podem ser objeto
de ação por queixa da vítima. A exploração jornalística de
episódios de adultério e de sedução de menor se faz, na
grande imprensa, cada vez em menor escala.
Em compensação, volta a moda dos mexericos,
dos potins, das indiscrições da crônica social, que
produzem pequenas borrascas conjugais, mas raramente
verdadeiros dramas. Mais que qualquer outro mortal,
o jornalista se esforça por ser discreto. Parecerá um
paradoxo, mas imaginai a enorme quantidade de notas
e originais que jogamos na cesta de lixo. As mulheres e
também os homens continuam atraídos pelo buraco da
fechadura, mas guardamos para nós muitas coisas que o
olho profissional nos revela.
XII

Terminando, quero falar-vos da imprensa da América
Latina e do modo por que ela se tem conduzido em face
de seus deveres.
Apesar de todo o progresso que nossos jornais
experimentam - alguns deles estão entre os melhores do
mundo - ainda não nos libertamos do conceito de jornal
como um cometimento idealista.
Como dissemos uma vez, na América Latina ninguém
funda um jornal para negócio, para fazer dinheiro. O
dinheiro pode vir como um inesperado dividendo, mas
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o jornal é fundado geralmente para fins políticos sendo
raro o que se torna financeiramente estável e forte com o
correr do tempo.
Muitas folhas latino-americanas provaram de modo
inequívoco que fazer dinheiro não é ainda a coisa mais
importante numa empresa jornalística. Alguns dos nossos
mais importantes jornais foram suprimidos ou destruídos
porque seus proprietários decidiram sustentar uma linha
política, recusando render-se à facção no poder.
As mais importantes empresas jornalísticas da América
Latina - “O Estado de São Paulo”, do Brasil, e “La Prensa”,
da Argentina - preferiram desafiar a ditadura em seus
países a obedecer-lhe as ordens. Do primeiro o governo
apropriou-se, por compra forçada, em 1940, e só foi
devolvido a seus donos na restauração democrática, em
1946. O segundo foi expropriado mais recentemente e só
voltou às mãos de seu proprietário com a queda de Peron.
O “Diário Carioca”, do Rio de Janeiro, com seus 28 anos
de existência, se viu fechado várias vezes em época de
agitação política. Em 1932 suas oficinas foram destruídas
por uma força militar.
Hoje, no Brasil, a situação mudou. No meu país gozase a mais ampla liberdade de imprensa, benefício que
usufruímos, aliás, durante mais de cem anos, no Império
e na República.
Entretanto, o modesto registro feito linhas atrás mostra
que praticar o jornalismo na América Latina é ofício muito
tranquilo: frequentemente, o jornalista se transforma em
barbeiro de leões. Mostra esse registro, ao mesmo tempo,
que nossos grandes jornais são ciosos, algumas vezes,
de não se converterem em simples máquinas de fazer
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dinheiro.
O povo ainda não perdeu a fé na sua imprensa. No Brasil,
quando trabalhadores ou estudantes se consideram
ameaçados nos seus interesses ou defraudados em suas
esperanças, nem sempre se dirigem a seus patrões ou às
autoridades universitárias, mas “vão ao jornal”. Quando
alguém tem uma queixa relativa a um serviço público ou
sofre uma injustiça, volta suas vistas não para os homens
do governo, mas para o jornal, a que o povo humilde
empresta a missão de vingador de ultrajes e paladino de
nobres causas.
Na mente popular, o jornal tem um destino heroico a
cumprir. Em sua ingênua concepção, jornalismo não é um
negócio, mas a empresa de um campeão permanentemente
em guarda contra a iniquidade.
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JORNALISMO E TÉCNICA

“Hoje os dois atributos essenciais da informação são a
universalidade e a instantaneidade. Tecnicamente não existe
mais um só ponto da terra aonde não se possa enviar
informações e de onde não se possa recebê-las.”
JACQUES KAYSER
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PODERÍAMOS começar por Guttemberg. Mas
Guttemberg é o livro, não o jornal, como o entendemos
hoje. Do livro nasceria o jornal, ramo torto, enfezado
a princípio, que depois iria mudar-se em tronco,
alimentando-se do mesmo solo, mas desenvolvendo-se
em direção distinta.
As chamadas “relações” ficavam entre o livro e o jornal.
Eram “memórias”, cujos autores tinham sempre um olho
na posteridade. E, em regra, faltava-lhe a periodicidade,
característica do jornal.
Pouco a pouco foram surgindo as “gazettas”, publicações
noticiosas periódicas, do século XVI, sendo típica a
“Gazette de France”, de Théophraste Renaudot, nascida
sob os auspícios de Richelieu.
Limito-me a assinalar que Renaudot foi realmente um
precursor do jornalismo moderno. Em que pesasse às
restrições da censura e à circunstância de que seu jornal
vivia graças ao favor oficial, ele se esforçava por satisfazer
a curiosidade do seu restrito público com grande
diligência, velando para que se mantivesse rigorosamente
a periodicidade das edições.
Renaudot trabalhava, como um jornalista de hoje, “sob
pressão”. Queixava-se na folha de que sua obra “se doit
faire en quatre heures du jour, que la venue des courriers
me laisse, toutes les semaines, pour assembler, ajuster et
imprimer ces lignes.”
Mas nem Guttemberg nem Renaudot, nem a impressão
com tipos móveis; nem o lançamento de uma pequena
enciclopédia periódica impressa por tal processo são os
mais importantes pressupostos do jornal como agora o
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concebemos.
Se não surgisse a impressão com tipos móveis teria
surgido em seu lugar outro processo de fácil divulgação
dos escritos, pois foi a necessidade dessa divulgação,
impulsionada pela inquietude intelectual e artística,
na aurora da Renascença, que levou Guttemberg a
descobrir a imprensa. Na mesma ordem de idéias, a
“Gazette de France”, que não foi a primeira na Europa,
apareceria com este ou com outro nome, pela iniciativa
de Renaudot ou de outro homem empreendedor de seu
tempo, porque representava um meio de comunicação
imposto pela complexidade crescente das relações entre
governo e governados, entre a realeza e a burguesia
nascente sobretudo, as quais se aliavam contra as velhas
prerrogativas remanescentes da nobreza. A Richelieu não
escapou a importância de um jornal que se dirigisse aos
comerciantes e artesãos, ávidos de informação útil aos
seus negócios.
II

Para que aparecesse o jornal moderno, entretanto,
ainda se esperariam séculos.
O progresso dos métodos de impressão foram lentos.
O primeiro prelo em que se publicou a “Gazeta do Rio de
Janeiro”, nascida em 1808, era praticamente o mesmo
de Guttemberg. Embora já existissem prelos mais
aperfeiçoados na Europa e nos Estados Unidos, só com
o aceleramento das tiragens em máquinas permitindo a
impressão dupla e automática se criaram as condições
técnicas para o jornal de hoje. Mas o aceleramento da
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impressão já era a resposta que se dava a exigências novas,
decorrentes da revolução dos transportes na primeira
metade do século XIX.
Na “História Universal’’, H. G. Wells nos dá uma ideia
precisa, por meio de comparações, do que foi essa
revolução numa das condições que, até ali, havia sido
considerada imutável na vida humana: “Após o desastre
da Rússia, Napoleão fez em 312 horas o trajeto de Vilna a
Paris. Uma viagem de cerca de 2.500 quilômetros à hora.
Com todas as facilidades de que dispunha, Napoleão
não se podia deslocar mais de 9 quilômetros à hora, em
média. Um viajante comum teria necessidade do dobro
do tempo. Essa velocidade máxima era aproximadamente
a mesma que se poderia atingir entre Roma e a Gália no
século I depois de Cristo ou entre Sarda e Susa no século
IV antes de Cristo. E eis que um progresso formidável
ia permitir em curto lapso de tempo que se efetuasse o
percurso Vilna-Paris (por trem) em menos de 48 horas,
o que equivalia a dizer que a distância entre um ponto e
outro da Europa se ia reduzir de nove décimos.”31
Por outro lado, as experiências de Volta, Galvani e
Faraday criaram condições para descoberta do telégrafo
elétrico, que surgiu em 1835. Seis anos depois, fazia sua
aparição o cabo submarino, que se estenderia dentro de
mais alguns anos a todas as partes do mundo, permitindo
a circulação quase simultânea das notícias.
Enquanto isso, de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento,
as máquinas impressoras aumentavam rapidamente sua
produtividade-hora, primeiro acionadas pela força do
homem, depois por engenhos a vapor e, enfim, por motores

31

“Esquisse de l’Histoire Universelle”, Paris, 1925
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elétricos. Tão rápida foi a evolução das impressoras que
ainda hoje se podem ver em funcionamento, a par das
moderníssimas, algumas que se fundam em processos os
mais primitivos.
Quanto ao processo de composição, não variara desde
o século XV até o fim do século XIX, quando se inventou
a linotipo, que surgiu em 1882. A composição mecânica
não veio apenas economizar tempo e dinheiro, fazendose mais velozmente que a manual; veio permitir que se
acelerasse a impressão do jornal sem que se prejudicasse
a nitidez da mesma. A página em chumbo a imprimir
passou a ser diariamente renovada, uma vez que as
linotipos compõem e fundem numa só operação.
Qual a influência que tiveram esses progressos na
composição e na impressão sobre o trabalho do jornalista.
Aumentou ainda mais a pressão do tempo sobre esse
trabalho, eis o que podemos afirmar desde logo. A parte
mais viva, mais atual, mais típica do jornal se faz em
poucas horas. A “hora de fechar”, o limite máximo para a
apresentação da matéria, avançou muito naturalmente. As
notícias de última hora podem ser compostas realmente
no último minuto, quando as páginas já estão prontas
sobre o mármore. Em certos casos pode-se parar a
rotativa e imprimir um segundo cliché.
É evidente que a noção de atualidade para o jornalista
se torna mais aguda com a possibilidade de levar ao
conhecimento público fatos que sucederam minutos
atrás. O próprio estilo jornalístico, em consequência
desse aceleramento da produção, sofre necessariamente
o influxo da pressão do tempo. Num matutino de nossos
dias, o que importa sobretudo é explorar a informação da
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noite, esperando-se que se escoem as últimas horas do
dia para que se sirva ao leitor a notícia ou o comentário
realmente novo, sobre matéria que provavelmente já foi
para o ar, em flash, nos noticiosos de rádio. Por outro lado,
a revolução nos métodos de compor e imprimir levou as
empresas a aumentar o número de páginas dos jornais.
Mas também o progresso incessante dos transportes
urbanos tem sido o responsável por importantes
modificações no mundo da imprensa. Citarei aqui certas
conclusões a que chegou a Comissão Real nomeada em
1947, na Inglaterra, para investigar sobre as condições
da imprensa no Reino Unido. A Comissão explica por que
num espaço de tempo relativamente curto o número de
vespertinos baixou de nove para três. A “Westminster
Gazette”, o “Globo”, a “St Jame’s Gazette” e o “Sun” (segundo
o relatório) desapareceram todos “por terem perdido sua
razão de ser”. A crença generalizada é que essa diminuição
do número de folhas, que é a tendência inelutável
manifestada em todos os grandes centros jornalísticos do
mundo, se devia à concentração capitalística. Mas a Real
Comissão sustenta que isso se deve a uma mudança de
hábitos das classes de bom poder aquisitivo. No século
XIX muitas pessoas dessas classes, dadas as condições
do transporte, iam aos seus clubes para ler os jornais
da tarde, depois de terminarem o trabalho. A modesta
circulação daqueles vespertinos se baseava em boa parte
nesse costume, cujo gradual desaparecimento foi fatal
para eles.
As mudanças de condições do transporte nas cidades
alteram, sem dúvida, hábitos dos leitores com reflexos
importantes sobre a sorte dos jornais. Até há uns 20 anos
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atrás, uma larga parte das vendas dos vespertinos do Rio
de Janeiro se fazia nos bondes e nos trens, através de jovens
vendedores especiais. Hoje essa modalidade de acesso ao
leitor praticamente desapareceu. Não só os ônibus não
a permitem, como em muitas cidades, S. Paulo e Porto
Alegre, por exemplo, se introduziram bondes fechados.
Por outro lado, o crescimento demográfico das cidades,
superlotando as conduções, tornou impossível a leitura.
A população, de volta do trabalho, chega muito tarde aos
seus lares. Isso, a par das dificuldades de transporte dos
maços de jornal, impede que se faça a venda a domicílio,
após o jantar, como fizera com êxito o vespertino “A Noite”
na segunda década deste século.
IV

Apesar de tudo, parece estranho que a circulação global
dos jornais, sobretudo a dos vespertinos, tenha crescido
constantemente em muitos países.
Quem nos prova isso? Que o público considera
indispensável o jornal. Outros meios de comunicação de
massas, como o rádio, a televisão, o cinema, não vieram
substitui-lo, mas completá-lo.
Aliás, todas as solicitações que a vida moderna faz ao
homem comum, cujo nível de vida cresce cada vez mais,
não excluem o momento de intimidade com o seu jornal,
frequentemente completado com a leitura de mais um ou
dois. Assim, o fato de que o habitante de uma grande cidade
vive pouco em casa, de nenhum modo contribuiu para que
prescindisse da imprensa. O que há é que ele, dispondo
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de menos tempo, atraído por mais oportunidades de
entretenimento, lê mal o seu jornal.
A imagem que me ficou do leitor de antes da primeira
guerra, é a de minha avó sentada numa cadeira de balanço
e lendo o “Correio Paulistano” e o “Estado de S. Paulo”,
desde a primeira página até a “página dos anúncios”, que
era a última.
Se se fizesse nesse tempo uma prova de “trânsito de
leitura”, como dizem os americanos, ver-se-ia que todo o
jornal era bem lido, mesmo os anúncios.
Os jornalistas deste último meio século tiveram de
adotar as suas técnicas de redação e a apresentação da
matéria a novas condições, que reclama certos artifícios
ou truques para forçar a atenção de um leitor distraído
por mil solicitações diferentes.
Émile de Girardin já tinha dado aos franceses há mais
de cem anos, o jornal “d’un sou”, fruto de um movimento
que se generalizou na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos
com o “penny paper”. O jornal que se democratizava no
preço, procurava democratizar-se no estilo, atendendo aos
gostos do maior número possível de leitores. Não podia
mais ser dirigido e redigido por amadores e literatos. Viuse surgir, então, uma técnica na redação e apresentação
das notícias e seus comentários. Não bastava escrever
bem, de acordo com os melhores padrões literários; era
preciso obedecer a certos princípios visando a interessar
o maior número possível de pessoas, de níveis culturais
diferentes, na leitura do jornal.
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V
O primeiro cuidado do jornalista de nossos dias é
ser amável com o leitor. Sua preocupação maior é não
entrar frontalmente em conflito com as idéias, hábitos e
preferências do público. Se essa conduta é imoral ou cínica,
não vamos discuti-lo agora. Por enquanto reconheçamos
apenas que essa é uma tendência universal da chamada
imprensa livre, aquela que não está submetida ao
controle do Estado ou de corporações poderosas e que se
submete à concorrência, à disputa diária do mercado ledor.
As exceções, que sempre as há, não são excessivamente
raras, como veremos ao tratar dos problemas morais
ligados ao jornalismo.
Mas qual a maneira mais eloquente de sermos amáveis
com quem nos deve ler? Sermos concisos. “La première
politesse de l’écrivain n’est-ce point d’être bref?” - pergunta
Anatole France.32 O desejo de ser conciso, verdadeiramente
conciso, (sem laconismo) não tem prejudicado a riqueza e
a objetividade do relato jornalístico. Pelo contrário, o que
se observa nas redações é que o estilo do repórter melhora
quando ele escreve dentro da medida padrão do cânon,
imposto pelas exigências da tipografia e da paginação. O
limite certo o obriga a esquematizar as idéias e os fatos a
narrar.
Pareceu-me sempre que todos pecamos muito contra
a concisão e que qualquer obra, de quem quer que seja,
poderia ser, via de regra, reduzida à metade sem que
perdesse nada com isso e talvez ganhasse em força e
beleza. É mais difícil obter-se no trabalho jornalístico a
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concisão desejada, porque raramente sobra vagar para o
corte das palavras inúteis - “não há tempo de ser breve”,
expressão de um dos nossos clássicos. Escrevendo
diariamente, o jornalista está mais exposto que o escritor
a dizer coisas de que se arrependa. No seu diário, André
Gide se queixa de que “le nombre de bêtises qu’une
personne intelligente peut dire dans une journé n’est pas
croyable”, acrescentando: “Et j’en dirais sans doute autant
que les autres si je ne me taisais plus souvent.”
O drama do jornalista porém, é que ele não se pode
calar quando quer.
VI

Depois da concisão, a virtude que mais agrada o leitor é
a simplicidade de estilo. Quem é simples no estilo é claro
no dizer. Dirigindo-se o jornal ao leitor apressado, que não
pode deter-se muito a meditar, durante a leitura, sobre o
significado do que lê, parece evidente que o artigo ou a
notícia tem de ser singelo na linguagem e despretensioso
no estilo, a ponto de não exigir maior esforço que uma
primeira e superficial leitura. Por isso em regra o editorial
não comporta mais de uma tese, envolvendo uma ideia
simples. Houve quem lhe descrevesse a estrutura: no início
uma sentença bem afirmativa, no fim uma afirmação mais
peremptória ainda, à guisa de conclusão. No meio, como
aconselha a célebre receita para fazer versos, o talento do
autor...
A primeira frase, segundo conceito tradicional,
deve predispor o leitor a ler o editorial; a última deve
impressioná-lo a ponto de se lhe gravar na memória.
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Um grande editorialista francês exagerando, chegou a
dizer que muitas vezes lhe custava mais compor o último
parágrafo que redigir o artigo.
Quem está “condenado” a escrever diariamente
editoriais sabe que essa receita não pode ser tomada
excessivamente a sério. Nem sempre os assuntos
comportam a estrita obediência a essa regra e creio
mesmo que isso acontece na maioria dos casos. Quase
sempre a necessidade de ser claro obriga a uma exposição
metódica, silogística, que põe no primeiro parágrafo uma
premissa nem sempre muito atraente por si mesma.
Nessa hipótese, que é comum, pode-se suprir a pobreza
do lead com a vivacidade e a oportunidade do título, que
não raro resume a conclusão.
Talvez o artigo de fundo ideal seja aquele que
realmente, se possa resumir em dois parágrafos: o
primeiro enunciando a tese, numa frase curta, e o último
confirmando-a, numa frase incisiva, que seria a ampliação
da primeira.
Quanto ao texto propriamente dito, tudo o que não
conduzir diretamente o leitor da primeira proposição
à última deve ser desprezado. Os atalhos, por mais
repousantes e sedutores que pareçam, são de evitar-se
a qualquer preço, salvo as rápidas sortidas, visando a
surpreender o espírito preguiçoso do leitor com um à
propos - narração sintética de um episódio, reprodução
de um diálogo, referência de passagem a um assunto
estranho ao tema, que esteja interessando a opinião
pública. Via de regra, tais digressões reforçam a tese, pois
só se justificam como argumento para comprová-la.
Com estas noções sobre a natureza e a estrutura do
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editorial típico, podemos saber em que este gênero
jornalístico se distingue de seu parente literário - o ensaio.
Este, como o nome indica, é uma tentativa de interpretação
de fatos. O ensaísta põe a sua imaginação a trabalhar para
levantar hipóteses, como o editorialista, podendo limitarse a expor sem concluir. Mas um editorial, ao contrário de
um ensaio, conclui sempre, tira a lição dos fatos, extrai a
moral da fábula, pois seu fim é moralizante.
VII

Lê-se hoje menos o editorial que no passado - afirmase - porque o leitor se julga cada vez mais apto a fugir à
influência de mentores, formando a sua própria opinião,
à base dos acontecimentos divulgados pelos jornais. Esta
crença é falsa, como veremos ao tratar das relações entre
o jornal e a opinião pública.
As notícias chegam ao público depois de manipuladas
no laboratório da redação. Esta deixou de ser um
ajuntamento de literatos boêmios para constituir um
corpo de trabalhadores especializados em transformar a
matéria prima fato no produto acabado notícia.
Num grande jornal americano o repórter dificilmente
vê publicado o seu manuscrito. Este vai para a mão do
city-editor, que por sua vez o passa ao rewriter, que o
refunde. Volta o manuscrito ao city-editor; este o envia
ao copy-reader, que o lê, emenda e às vezes o refunde
novamente, dando-lhe maior vivacidade e velando por
que ele se adapte ao “estilo” do jornal, de acordo com
certas regras preestabelecidas. Por fim, o copy-reader
constrói a cabeça ou títulos da matéria.
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Os jornalistas latinos costumavam ridicularizar esse
processo, mas a verdade é que ele pouco a pouco se vai
impondo na imprensa de muitos países. Inegavelmente,
o método americano de “manufaturar” uma notícia tem
seus graves defeitos. O primeiro é que não põe o leitor
em face do relato feito por quem se achava mais próximo
do acontecimento, muitas vezes em contato direto com
ele. Em certos casos, a história é recontada duas vezes.
E, mesmo inconscientemente, quem conta um conto
acrescenta um ponto.
Mas a essas objeções respondem os americanos que
as revisões sucessivas contribuem para pesar-se bem a
importância e as repercussões da matéria. Por outro lado,
o método não impede que repórteres de talento tenham
seu estilo respeitado, funcionando os “copy-readers”, no
caso, como simples revisores do original, para conferir
datas, números e outros pormenores que tais.
VIII

O fato é que, por maior esmero que se ponha na tarefa
de reescrever notícias alheias, sempre escaparão cochilos
graves. Lembro-me do caso de um grande jornal americano
que publicou há alguns anos um número especial sobre
o Brasil, com matéria enviada do Rio por um excelente
repórter, que conhecia bem nossos homens públicos. Na
primeira linha da página de frente, vinha uma referência
ao “general Getúlio Vargas “, Presidente da Republica, que
nunca foi general. Como o Brasil fica na América do Sul,
julgou o copy-reader que seu presidente, como é de boa
praxe, devia ser enfeitado com um título mavórtico, que
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o autor original da matéria sabia não poder ser atribuído
ao chefe do Governo.
O processo de reescrever a matéria não pode ser
dispensado numa redação de hoje. Antes de tudo, a
valorização do espaço nas edições exige que se resumam
as notícias. Em segundo lugar, o acúmulo de notícias
reclamando a atenção do leitor impõe que se lhe facilite a
leitura, estabelecendo uma hierarquia na organização dos
elementos informativos: primeiro uma síntese, depois o
relato propriamente dito, por fim os detalhes de mínima
importância.
Paul de Sury d’Aspremont, professor do Curso Privado
de Jornalismo na Universidade de Friburgo, Suíça,
reproduziu, num livro conhecido,33 algumas críticas
feitas a tal método no periódico “Die Presse”. Apesar de
serem datados de 1926, tais comentários não perderam
sua oportunidade, embora sejam em boa parte fruto da
incompreensão da mentalidade americana. “Une pareille
mécanisation - diz “Die Presse” - transforme le service
intellectuel de la rédaction en un organe mécanique,
faisant partie d’une grande machine; l’organe fonctionne
comme un simple rouage qui contribue au mouvement
général. L’iniciative est réduite à la recherche de la
nouvelle; cette dermière trouvée est travaillée comme
un produit industriel ou chaque spécialiste pose sa piece
et passe au suivant l’objet à fabriquer pour qu’il fasse de
même. Il y a là une marque certaine de décadence de la
presse, considerée comme une explotation commerciale
et non plus comme éducatrice de la opinion... Réduit
au rôle de contremaitre, le rédacteur, d’un bien des cas
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du moins, devient inconsciemment un déformateur de
l’opinion au service d’entrepreneurs amoraux, le plus
souvent immoraux... Un grave problème se pose pour
trouver les moyens éfficaces de réaction contre cette
matérialisation de la presse, non plus directrice de l’opinion, répresentante de celle-ci aupres des autorités, mais
courruptrice par intérêt de cette même opinion dont elle
flatte les bas instincts pour l’exploiter commercialement.
La reportage américaine est plus une affaire de
rapidité que d’exactitude:” Escolhi estes acerbos reparos
feitos há 30 anos exatos à técnica da notícia dos nossos
amigos americanos para acentuar que, ainda hoje, são
praticamente as mesmas que de vez em quando ainda lhe
são dirigidas.
IX

São conhecidas as críticas de Marcel Prévost, que se
recusava a perdoar aos americanos o terem inoculado
nos jornais franceses este perigoso vírus: o gosto da
informação à outrance, da informação-recorde, da
informação a qualquer preço, que os leva a amar a
“informação em si mesma”, a informação mais acelerada
que os fatos, imprimindo-se à informação, em suma, um
interesse e valor que não corresponde à realidade - “Nous
avons touts subi, récemment, en France, - diz Prévost l’effet tragique et désolant que peut, dans certains cas,
provoquer la manie américaine de l’information au plus
vite et, par conséquent, sans critique préalable et sans
contrôle. Critique, contrôle, cela prend du temps: dont
le bon informateur doit bruler ces gênantes étapes...
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Combien de ces informations et nouvells ne sont, en
somme, que des bruits vagues, que de balbutiements,
que des on-dit puérils transmis à la hâte pour devancer la
concurrence.” 34
A crença de que se devem ao jornal norte-americano
certas práticas supostamente condenáveis do jornalismo
moderno é muito generalizada. Entretanto, a técnica do
jornal se vai desenvolvendo com as mesmas características
nos grandes centros mundiais de imprensa, não apenas
pelo contágio ou pelo mimetismo, mas também e
sobretudo, pelo fato de que são idênticos os problemas
suscitados em tais centros pelo meio econômico, social e
político. A técnica jornalística é uma resposta a questões
dessa índole, questões que se levantam em Nova Iorque,
Londres, Paris, Buenos Aires ou Tóquio com a mesma
agudeza.
Fatores como a tradição, o costume, as limitações legais
(por exemplo: o respeito religioso à Libel Law na Inglaterra
e nos Estados Unidos) não se desprezam, sem dúvida. Mas
fatores ligados à distribuição da riqueza, às condições do
tráfego, ao horário do comércio, bem como à estrutura
social e ao sistema político afetam particularmente o jornal
na sua maneira de executar as tarefas que lhe cabem na
apresentação e interpretação dos acontecimentos. Esses
elementos podem variar de um centro jornalístico para
outro, no que concerne à profundidade ou extensão da
influência emanada de cada um na técnica da informação
impressa. Mas há exigências que são presentes em todo
grande informativo e que nascem em toda comunidade
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cujas condições de desenvolvimento comporte esse tipo
de publicação.
X

Walter Lippmann, em seu livro sobre a opinião
pública,35 examina a natureza da notícia, inclusive do
ponto de vista da maior ou menor fidelidade com que
ela retrata o acontecimento. Aponta aquilo que se pode
considerar uma das limitações mais importantes na
técnica de retransmitir a informação: a necessidade
de padronização dos critérios para selecionar os fatos
noticiáveis, hierarquizar seus pormenores e valorizá-los
através de uma apresentação mais ou menos destacada.
Comentando as dificuldades em que se vê o responsável
pelo preparo e publicação de uma notícia de última hora,
diz Lippmann: “Sem estandartização, sem fórmulas
estereotipadas, sem juízos de rotina, sem um rude,
embora honesto desprezo pela sutileza, o editor acabaria
morrendo de excitação. A página final é de tamanho bem
determinado, deve ser lida num momento preciso; deve
haver um número certo de subtítulos, e em cada subtítulo um certo número de letras - A tarefa não poderia
ser executada sem sistematização, pois num produto
estandardizado há economia de tempo e de esforço, assim
como parcial garantia de sucesso. Cada jornal que atinge
o leitor é o resultado de uma longa série de seleções, seja
quanto a matérias que devem ser impressas, seja quanto à
posição em que devem ser colocadas nas páginas, quanto
espaço devem ocupar, que destaque lhes deve ser dado.
Não há padrões objetivos para isso. Há convenções.”

35

Op. clt.
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Mr. Lippmann tem em vista um jornal americano e cita
exemplos americanos. Mas à proporção que a imprensa
do mundo livre se “americaniza” - isto é, desenvolve-se
tecnicamente aproximando-se do nível e dos padrões
americanos - os problemas que afligem os editores
de Nova Iorque ou S. Francisco surgem com a mesma
acuidade em jornais da Índia ou do Equador. Já não
falamos da Europa, onde os grandes jornais ingleses e
franceses há muito competem com os yankees no culto
da notícia pela notícia, na corrida por informar primeiro,
mesmo que a informação sofra na sua qualidade. Exemplo
típico dos perigos dessa corrida é a famosa barriga de
“La Presse”, que, em sua edição especial de 9 de maio
de 1927, anunciou espetacularmente, com pormenores,
a chegada aos Estados Unidos dos aviadores Nungesser
e Coli, que perderam a vida na travessia. Nessa tarde
“L’Intransigeant”, “La Liberté”, “Paris-Soir” e “Le Sair”
publicaram, um despacho de agência, cuja origem nunca
se apurou devidamente, no qual, embora secamente, se
dava a notícia falsa da chegada.
Um segundo exemplo, tirado ainda da imprensa
francesa. Em 6 de maio de 1932 o Presidente Doumer é
assassinado por Gorguloff. No dia seguinte o “Journal”
informava: “Le chef d’Etat a reçu deux coups de revolver
à la base du crâne et à l’aisselle droite.” “Victoire” falava
em três tiros, “Echo de Paris” em quatro, “Ordre” em
cinco, “Republique” em seis, enquanto que, com grande
sabedoria, o Figaro se limitava a informar: “Un terroriste
russe a tiré hier plusieurs coups de revolver sur M.
Doumer qui est mort ce matin à 4 h. 40.”36
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Por último exemplo recente e colhido fora da França, na
própria imprensa americana, que se esmera por manter
bem alto o seu lema “objectivity and accuracy”.
Em 2 de novembro de 1948 um dos maiores jornais dos
Estados Unidos, o famoso “Chicago Tribune”, dispondo
de enorme e eficientíssimo aparelho para a captação
e seleção das notícias, informou aos seus milhões de
leitores em manchete que Dewey era o novo presidente
dos Estados Unidos, quando quem havia sido eleito fora
Truman!
Todos os grandes centros jornalísticos do mundo
têm na sua crônica episódios como esse. Quanto mais
acelerado o processo de obter e escolher informações,
vale dizer, quanto mais exigente se tenha tornado o
público no tocante ao caráter recente, agudamente atual
da notícia, maior é a possibilidade de erro nesse jogo de
aproximações e probabilidades que entra na tentativa
jornalística de captar a imagem do último minuto.
Assim, não se poderá dizer que as novas técnicas
do jornalismo nos levem necessariamente à melhor
informação. À proporção que ele aprende certos
truques de estilo para valorizar, sensacionalizando ou
dramatizando as notícias, vai sendo tentado a afastar-se
da informação correta, exata, “accurate”, como dizem os
americanos. “... Importante, diz o Professor Warren Breed,
da Tulane University, é o modo pelo qual os repórteres
manejam ou manipulam a matéria-prima no processo de
conversão que medeia entre o evento e o leitor. Tomam
a informação e a convertem em notícia modelando-a
no “news style”, que obedece como que a uma tradição
clássica. Essa tradição inclui elementos como a “pirâmide
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invertida”, brevidade, “punch” (vigor chocante no estilo,
como que um “murro” na cara do leitor), a atenção para
pormenores penetrantes e o ulterior desdobramento
do lead numa série de parágrafos muitas vezes não
logicamente justapostos. Tal estilo pode ser contrastado
com outras formas de exposição, como o estilo cronológico
do “Time”, e da historiografia. O assunto - diz Breed em
seu ensaio no “Journalism Quaterly” - é muito complexo
para ser analisado aqui, mas a questão principal é saber
“até onde o estilo jornalístico obstrui a clareza.”37
XI

O estilo jornalístico, reconhecível na imprensa de todos
os grandes centros ocidentais, participa da técnica do
jornal em pé de igualdade com a apresentação gráfica do
noticiário e das demais matérias que entram numa edição
diária. De pouco adiantaria escrever a notícia de acordo
com todas as regras que a experiência inculcou aos bons
repórteres que visam, com seus artifícios, a arrebatar a
atenção do leitor. É preciso paginá-la no lugar adequado,
encabeçada por títulos de maior ou menor destaque,
segundo não apenas a importância intrínseca da matéria
e seu valor jornalístico, mas também o efeito que se quer
produzir sobre a sensibilidade e a opinião do público.
A paginação já exerce uma ação definida sobre a
psicologia do leitor. Um simples golpe de vista o induz à
convicção de que se acha diante de um folha conservadora
ou de uma folha popular. Pode o efeito da primeira página

37
“Analysing News: Some Questions to Research”, in “Journalism
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no espírito do transeunte ser sedativo ou estimulante e isso
é obtido conscientemente pelo profissional que diagrama
a página. Dentro das variações normais, indicando jornais
de direita ou de esquerda, moderados ou simplesmente
demagógicos, há elementos comuns que marcam a
fisionomia genérica dos jornais mais expressivos de uma
nação. Correspondem tais elementos a exigências, muitas
vezes inconscientemente obedecidas, da psicologia
nacional. Para um povo cem por cento conservador,
como o norte-americano, a padronização mais ou menos
rígida do aspecto gráfico dos jornais parece aceitável. Nos
Estados Unidos é quase perfeito e consenso a respeito das
instituições do país e sua superioridade sobre quaisquer
outras formas de governo. À parte uma elite restrita de
professores e ensaístas, todos excluem, ali, do debate os
valores fundamentais da sociedade e as necessidades
espirituais se simplificam por uma disciplina interior que
é como uma camisa de força moral.
A primeira impressão de um norte-americano ao
olhar a página de frente do “France Soir”, um dos mais
importantes jornais da França, é de confusão. Crê que
lhe apresentam as peças soltas de um puzzle, e não
sabe por onde começar a leitura. É como se estivesse
jogando uma partida desconhecendo as regras do
jogo. Procura, atarantado, se ajustar ao caos que tem
diante de si, àquela variedade excessiva, para ele, de
caracteres gráficos, abundância de fotografias e falta de
rigorosa sistematização nos títulos. Nem mesmo o mais
conservador dos matutinos franceses tem a sobriedade
gráfica dos jornais americanos ou ingleses.
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XII

Mas por que não adotarão os latinos as regras simples e
práticas que orientam o trabalho nos jornais de ultramar?
Será porque as desconhecem? Será que nenhum dos
curiosos e irrequietos jornalistas franceses que visitam
os Estados Unidos, bisbilhotando sobre o funcionamento
de suas empresas jornalísticas, teve jamais a curiosidade
de ler um desses claros e minuciosos manuais que se
editam para as muitas escolas de formação de repórteres
que existem nas Universidades e Colleges?
Sem dúvida, o caráter latino é mais rebelde a regras e
convenções. Inquietude e ceticismo nos levam a não tomar
demasiado a sério os sistemas, amando a improvisação.
Não temos, de nenhum modo, em grande consideração o
“style book”.
Será uma qualidade ou um defeito? Tem isso suas
vantagens e desvantagens. De um lado permite maior
expansão da personalidade do profissional, de outro,
rejeitando o livro de estilo, estamos recusando usar
um instrumento que torna possível obter-se melhor
qualidade na redação de noticiário de rotina. Com o “style
book” evitar-se-á, por meio de regras precisas e claras,
que os noticiaristas de escassos recursos caiam a um nível
excessivamente baixo de redação.
A verdade é que, com a crescente mecanização das
tarefas ordinárias do jornal e a necessidade de executá-las
em tempo cada vez mais curto, há precisão de simplificálas, o que se procura conseguir com o artifício do livro de
estilo.
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XIII
Mas voltemos ao confronto entre o jornal francês e o
americano.
A primeira coisa que se nota, ao compará-los, é a
diferença no número de páginas. Um jornal de 12 ou
mesmo 16 páginas não necessita padronizar-se tanto
quanto um de 40 páginas ou mais. Num jornal pequeno,
por exemplo, podemos evitar a estandardização dos
títulos, sem que isso lhe prejudique a composição. Como
resultado podemos variar o aspecto das páginas sem cair
na diagramação estereotipada que frequentemente dá
monótona aparência aos jornais norte-americanos.
Na França e em outros países europeus o profissional
tem um arbítrio, na redação dos títulos, que os americanos
desconhecem. Não se preocupam em contar as letras de
cada linha ou obedecer a modelo predeterminado. Também
o compositor de cabeças, se bem que siga as instruções
genéricas da redação, dispõe de relativa liberdade para
criar tipograficamente o título, de acordo com o caráter
gráfico do jornal e com a sua própria imaginação.
O operário gráfico em França, como no Brasil, orgulhase da sua “arte”; pelo menos isso acontece com os que não
trabalham nas linotipos e guardam algo da dignidade do
artesão.
Passei grande parte da minha vida de jornal em contato
com as oficinas e fui um dos que introduziram no Brasil
certas modificações, ao gosto americano, na paginação
e na titulagem. Tive de lutar muito para convencer a
velhos artífices a aceitar os padrões novos quando estes
pareciam colidir com sua “consciência profissional”.
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De um modo geral, os latinos mostram-se indóceis
ante o automatismo imposto pela máquina. Não gostam
de considerar-se a si próprios, nem que os considerem,
simples peças de uma engrenagem. É da boa tradição
francesa, por exemplo, esse gosto por tudo o que seja
fruto simultâneo da habilidade manual e da imaginação.
O “style book” é consequência, em boa parte, de condições
impostas pelo desenvolvimento da indústria jornalística,
mais do que do temperamento americano ou da american
way. Tais condições se repetem em outros países e, cedo
ou tarde, acabaremos todos por adotar normas codificadas
para assegurar a eficiência do trabalho feito cada vez
mais aceleradamente, por um corpo de profissionais
culturalmente heterogêneo, trabalho que se deve adaptar
a composição mecânica a qual não se compadece com o
uso arbitrário de variantes na estrutura gráfica dos títulos
e textos.
XIV

Por último, devemos tratar, embora sucintamente,
de assunto que vos interessa bastante: escolas de
jornalismo. Muito se discute acerca de sua utilidade nos
países latinos e, mesmo, na Grã Bretanha. Entretanto, o
seu êxito e proliferação no seio de um povo prático como
o norte-americano, que possui a imprensa tecnicamente
mais avançada do mundo, parece demonstrar que a
escolarização dos conhecimentos sobre as técnicas
jornalísticas é aconselhável no estágio atual da imprensa.
Têm as escolas de jornalismo, que começam a multiplicarse na América Latina, três funções principais: 1.º Formar

95

profissionais, ministrando conhecimentos da técnica
do cotidiano e do periódico, bem como conhecimentos
que elevem o nível de cultura geral dos que se propõem
ingressar nas redações; 2.º Pesquisar e analisar os
métodos empregados atualmente na imprensa local,
promovendo a melhoria dos padrões técnicos da, mesma;
3.º Evitar a formação puramente empírica de jornalistas
na redação, que tende a perpetuar métodos rotineiros
e vícios profissionais: o foca, ou novo repórter, nunca é
ensinado pelos melhores, mas geralmente, pelos menos
capazes ou fracassados, as únicas pessoas que, numa
redação moderna, dispõem de tempo para “perder” com
ele. Quero insistir no caráter de centro de pesquisas que
têm as escolas de jornalismo. Nos Estados Unidos, muitos
de seus professores dirigem um notável trabalho de
crítica e revisão de processos, estimulando os estudantes
a realizarem inquéritos sobre as condições da imprensa.
Durante o curso de jornalismo comparado que dei em
1953 na Universidade do Texas, testemunhei o esforço,
brilhante desenvolvido pelos alunos orientados pelo
Professor Dewitt Reddick. Alguns dos ensaios desses
jovens, guardo-os ainda comigo, pois constituem uma
contribuição original ao estudo das condições da imprensa
contemporânea no mundo.
Infelizmente, as escolas latino-americanas de
jornalismo não estão aparelhadas para uma tarefa tão
necessária. Faltam-lhes, geralmente, meios para o trabalho
de laboratório gráfico enquanto a inexistência do sistema
de full time para alunos e instrutores impede que se façam
trabalhos de pesquisa utilíssimos ao aperfeiçoamento
dos métodos jornalísticos. É certo que nossas escolas são

96

Danton Jobim

recentes, o que de certo modo explica suas deficiências.
*

*

*

Chegamos, agora, ao fim das nossas observações sobre
“a imprensa e a técnica”. O assunto comporta, por certo,
maior desenvolvimento, o que não é compatível com uma
“introdução” aos problemas jornalísticos de nossos dias.38
Se não vos falei detidamente dos jornais latinoamericanos, nesta conferência, foi porque, do ponto de
vista das técnicas de redação e apresentação das matérias,
nada oferecem de novo para vós. Nossa imprensa vem da
francesa e muitos dos processos norte-americanos, nela
introduzidos neste último quarto de século, chegaramlhe através dos vossos jornais, que os “traduziram” para
o nosso caráter latino. Pois, se há uma coisa que marca
a fisionomia dos jornais em meu país, é a sua latinidade.
Orgulhamo-nos de pertencer à grande família liderada
pelo povo francês. Há quase setenta anos, José do
Patrocínio, grande jornalista brasileiro, um negro cuja mãe
havia sido escrava, foi ridicularizado por ter pronunciado
esta frase: “Nós, os latinos...” Com seus 40 por cento de
mestiços, o povo brasileiro, que dá ao mundo o mais
belo exemplo de democracia racial até hoje produzido na
história da humanidade, se sente espiritualmente latino,
orgulha-se de sua herança cultural e deseja preservá la.
Sua imprensa, uma imprensa que serve a 60 milhões de
brasileiros - a maior comunidade latina no mundo de hoje
não pode senão refletir esse sentimento.

38
V. “O Ensino do Jornalismo na Universidade do Brasil”, no fim
do volume.
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JORNALISMO E OPINIÃO PÚBLICA

“A opinião pública mostra-se prudente em face dos
jornais. Ela os compra e os lê, mas nem sempre os segue.
Pelo menos, defende-se de ser subjugada por eles.”
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A OPINIÃO pública se forma pela informação, e esta
pressupõe o conhecimento e a interpretação dos fatos.
Em contato permanente com os semelhantes, os homens
formam seus juízos mediante troca de notícias e de
idéias através da conversação, de que o jornal é a forma
organizada.
Como o público, que jamais se pode confundir com a
massa, não é homogêneo em sua composição - por força
dos diferentes graus de cultura e de status social - devese admitir que há vários públicos, cada um reagindo de
modo distinto em face da ação que se exerça sobre eles.
O comportamento do público alcança maior
homogeneidade quando se trata de responder a
estímulos da opinião estática, que se opõe à dinâmica,
pois é o fundo de valores constantes, constituídos de
certos traços aparentemente imutáveis da fisionomia
de uma comunidade nacional: características técnicas,
atitude em face da posição geográfica, tipo de cultura,
costumes e tradições arraigadas, que geram toda a trama
de prejuízos e de idéias feitas as quais dormem dentro
de nós, mas despertam e se revelam ante os apelos do
instinto gregário, do apego à comunidade cívica ou ao
grupo racial, nas horas de crise sobretudo.
Essa reserva de energia conservadora, reflexo do
instinto de conservação das nacionalidades, é que
imprime, principalmente, à imprensa de cada povo uma
forma própria, inconfundível, apesar da diversidade de
tendências e objetivos políticos.
Sobre esse fundo evolui a opinião dinâmica, que é a que
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se manifesta acidentalmente sobre os acontecimentos
contemporâneos, através dos juízos precários que o
homem comum formula sobre os fatos trazidos ao seu
conhecimento. Na interpretação desses fatos ele é ajudado
- ou desajudado - por diversos fatores de orientação, cujo
tipo mais eficiente é o jornal.
As duas formas de opinião - estática e dinâmica - se
interpenetram. Mas o predomínio da segunda se vai
acentuando com a urbanização crescente e o advento
de novos meios para a rápida divulgação das notícias,
que alargam o conhecimento, aceleram as revisões de
conceitos e ampliam o número dos que se interessam
pelos problemas políticos e sociais.
A imprensa reflete as mutações da opinião dinâmica,
mas reage ao mesmo tempo sobre ela. É essa capacidade
de modelar a opinião, de imprimir-lhe rumos
preestabelecidos, dando corpo a uma orientação, a uma
política, que interessa agora examinar.
II

Os jornais não são feitos para o público, mas para o seu
público. Professores americanos de jornalismo costumam
ilustrar esse tema com um gráfico muito sugestivo
representando uma pirâmide dividida em cinco seções.
Junto à base - a mais larga - está a que corresponde aos
indivíduos que não sabem ler.
Na segunda seção, de baixo para cima, situam-se os
meros alfabetizados, aos quais se dirigem, principalmente,
os jornais ou revistas hiperilustrados de historietas em
quadrinhos.

100

Danton Jobim

Logo acima vem o público que lê menos com o cérebro
que com os sentidos, ao qual se destina a imprensa
tipicamente sensacional, pondo ênfase no crime e no sexo.
Subindo mais, temos a imprensa de nível médio
(average press) orientada para o grupo dos que gostam
de ler, mas não se esforçam por pensar e tirar conclusões
próprias do que leem.
Mais acima, no penúltimo andar, mora o público
conservador, bem instalado na vida e “bem pensante”, isto
é, “que pensa que pensa”.
Finalmente, espremido junto ao vértice, vamos
encontrar o pequeno grupo dos que realmente pensam,
para os quais se fazem as publicações culturais (learned
press).
Mas a composição do público leitor é muito mais
complexa. Um esquema como este objetiva apenas dar
uma ideia primária dos diversos setores de que ele se
constitui. Assim, se perguntarem que posição ocupa na
pirâmide uma determinada pessoa, um leitor real, nem
sempre será fácil responder. Entre o público científico
do último pavimento podemos encontrar pessoas que
pertencem simultaneamente, vamos dizer, ao público
esportivo ou ao público político. Todos nós conhecemos
gente culta que lê magazines policiais. O mesmo indivíduo
pode participar de mais de um público.
Do mesmo modo, não há uma linha nítida de demarcação
entre duas zonas de influência contíguas. A imprensa de
tipo médio, por exemplo, tem algo de conservadora e algo
de sensacionalista. E é justamente o seu ecletismo que lhe
assegura grande circulação.
Esse ecletismo ou enciclopedismo, se preferis, dá
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aos órgãos da imprensa média - que são os grandes
informativos uma profunda penetração na comunidade,
que interessa a várias modalidades de público. Mesmo
os cotidianos de tipo conservador têm de fazer algumas
concessões ao chamado gosto popular, pois dificilmente
poderão viver de seus leitores específicos.
A influência de um jornal de grande tiragem sobre a
formação da opinião pública não se confina a um setor
da pirâmide dos leitores, mas se espraia sobre os setores
adjacentes.
Essa influência se exerce sob mais de um aspecto:
l.º - Intensidade dos estímulos: o jornal se publica
diariamente e insiste numa política, utilizando-se do
princípio sempre eficaz da repetição.
2.º - Variedade dos apelos à consciência e ao sentimento
do leitor: a doutrinação direta, nos editoriais, e a indireta,
através da seleção e hierarquização das notícias.
III

A política de um jornal é expressa nos comentários,
mas nem sempre com muita nitidez. Como o orador,
o editorialista se esforça por atrair as simpatias do seu
público, sob pena de perdê-lo, e não diz mais nem melhor
do que a mentalidade de seu público comporta. Isso
sem falar em pressões de outro gênero, como possíveis
interesses subalternos.
Sem dúvida, a arte do editorialista é regida, até certo
ponto, pelos preceitos da arte do orador, assim como todos
os princípios da arte de escrever se relacionam com eles.
Quem quer que deseje conhecer o segredo da persuasão
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vai procurá-los na eloquência.
Mas não esqueça o editorialista que fala para um
público heterogêneo e disperso, dirigindo-se na realidade
a uma pessoa isolada, nem sempre interessada vivamente
no tema do artigo. Não conta ele com o efeito da presença
física do autor, do gesto, daquilo que os retóricos definiam
como a “ação do corpo exprimindo o pensamento.”
Em momento de crise, a grandiloquência pode ser
recurso eficaz para despertar a opinião pública. Há uma
atmosfera eletrizada e, ao mesmo tempo, um denominador
comum das ansiedades gerais, que unifica o público do
jornalista, tornando fácil o contágio do entusiasmo.
Mas à medida que se vai normalizando a insistência nos
apelos dramáticos à consciência do leitor perde pouco a
pouco sua eficácia. O leitor se torna cada vez mais crítico,
mais cético, mais resistente.
Os jornais norte-americanos, durante as eleições
usam linguagem violenta em seus editoriais. A tradição
determina que se pode dizer tudo de um candidato sem
incorrer na “Libel Law”. O mesmo acontece em muitos
países democráticos. Pois apesar disso, a influência dos
editoriais, sobre os resultados eleitorais é relativamente
fraca.
Os editoriais mais apreciados, em tempos normais, são
os que convidam o leitor a raciocinar, não se dirigindo
a ele como se se tratasse de falar a um auditório de
consciências preocupadas somente com a salvação, da
pátria ou uma catástrofe iminente.
Em livro recente, o professor Curtis D. MacDougall39 se
refere à incapacidade dos leitores para compreender os

39

“Undestanding Public Opinion”, New York, 1957
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editoriais, incapacidade que se deve, pura e simplesmente,
à ignorância da língua usada pelo jornalista. Fez
MacDougall um inquérito a respeito, para saber até que
ponto certas palavras empregadas constantemente nos
editoriais têm, para o público americano, o significado
que lhes é atribuído pelo autor. Quase não encontrou
ninguém que tivesse alguma ideia clara do que fosse
tarif. “Impost tax era pior que grego para eles: era um
hieróglifo. Um número desprezível conhecia os nomes dos
senadores federais, mesmo quando ambos provinham de
nossa cidade.” Por outro lado, muito pouca gente tinha
uma ideia nítida do que é democracia.
Mas seria isso uma prova da ineficácia do editorial
para influir no comportamento do leitor e, por via deste,
na comunidade? Se a maioria dos leitores não leem
editoriais, é que estes não são escritos para eles. E essa
minoria que, pensando pela maioria e revelando espírito
público, ocupa a liderança da comunidade.
Dizer que a influência do editorial está em decadência
é repetir um lugar comum. É preciso, porém, desconfiar
dessa conclusão. Um jornal pode ter uma circulação bem
mais restrita que a de outro e gozar de maior prestígio
que este sobre a opinião das elites dirigentes do país.
Por que? Em grande parte pelas opiniões que expressa,
pela política que sustenta em seus editoriais. Se essas
opiniões nem sempre bastam para fazer vencer ou para
derrotar candidatos a postos eletivos, é porque ela é
contrastada frequentemente, no corpo dos próprios
jornais, pela informação mais ampla sobre os propósitos
de cada candidato e sua reações aos ataques que lhe são
desferidos.
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O desaparecimento gradual do jornal de opinião, na
imprensa diária, é responsável em boa parte pela falsa
crença, ora generalizada, de que o jornal de hoje contribui
menos para a formação da opinião pública que o do
passado.
Essa crença é reforçada ou melhor encorajada pelos
testes eleitorais a que a eficiência política da imprensa se
submete.
As vitórias de Roosevelt e Truman, nos Estados Unidos,
mostraram que o ponto de vista da maioria do país não
correspondeu ao ponto de vista expresso nos editoriais
da maioria dos jornais americanos.
Que prova isto? Apenas que os jornais americanos são
cada vez menos facciosos, pois procuram seguir a regra de
Scott - “o comentário é livre, mas os fatos são sagrados”.
Desde que põe o pé na redação pela primeira vez, o
repórter americano aprende a evitar o que se chama
editorializing. Conscientemente, não introduz suas
convicções e sentimentos pessoais na notícia, que deve
ser tão imparcial quanto humanamente possível.
Assim, o leitor sempre encontrará num diário americano
grande massa de informações que lhe permitam avaliar a
justiça e o acerto dos comentários da página de editoriais.
Muitas dessas informações, apresentadas geralmente sem
parti-pris, com o destaque determinado exclusivamente
pelo valor jornalístico de cada notícia, provêm, para
a maioria dos jornais, de uma só fonte - uma agência,
espécie de cooperativa, e que, servindo a folhas de várias
tendências se esforça por ser tão objetiva quanto possível.
Nada poderia ilustrar melhor este fato que as declarações
do ex-presidente Truman, em entrevista concedida em
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11 de setembro de 1952: “O Presidente disse segundo o
“Editor & Publisher” - não ligava a menor importância ao
que os jornais diziam dele e candidatos democratas em
suas páginas editoriais, enquanto estampassem a verdade
em suas colunas de notícias.
No fundo, Truman não fazia senão repetir a frase de
um velho político britânico a um proprietário de jornal,
ainda no século passado: “Dê-me o controle de suas
colunas de notícias e pouco me importa quem escreva
os seus editoriais ou o que estes digam de mim”. A
tendência predominante nos países de língua inglesa,
de separar nitidamente o noticiário do comentário, se
vai felizmente generalizando. Mesmo nos países latinos
ela se vai impondo nos grandes órgãos da imprensa.
Hoje se considera um dever de lealdade para com o
leitor a publicação de um discurso ou de uma entrevista
contrários ao partido tomado pelo jornal na suas colunas
opinativas, uma vez que tenham importância real como
elemento informativo.
O falecido presidente Getúlio Vargas foi eleito, em
1950, por grande margem de votos sobre cada um de
seus contendores, contando com a hostilidade da grande
imprensa brasileira. Na quase totalidade, esta ficou contra
a candidatura do antigo ditador.
Aconteceu exatamente o mesmo ao atual Presidente.
Venceu Sr. Juscelino Kubitschek tendo contra si muito
poucos jornais. O mais prestigioso deles, o “Correio da
Manhã”, do Rio de Janeiro, retirou-lhe o apoio logo no
início da campanha.
Mas o fato é que a imprensa, mesmo adversa a esses
candidatos, se via obrigada a emprestar repercussão às
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declarações e discursos que ele fazia, bem como aos de
seus partidários de maior importância. Além disso como
poderia desprezar o noticiário e os programas especiais
do rádio e da televisão, fingindo ignorar o que diziam os
adversários? No jornal contemporâneo, o homem que se
faz notícia, que passa a ocupar um lugar na imaginação
e na curiosidade das massas, tem garantidas a repetição
constante de seu nome e a publicidade de seus feitos ou
palavras.
Depois de ter sido apeado do poder, há 11 anos passados,
o ex-ditador brasileiro recolheu-se à sua fazenda na
fronteira meridional. Os políticos quase o esqueceram, mas
os jornais não. Embora tivessem tido ação preponderante
na luta pela destruição do regime de força que instalara,
havia nove anos, os jornais o mantinham insistentemente
na primeira página. Os “Diários Associados”, cadeia do
Sr. Assis Chateaubriand, mandaram entrevistá-lo várias
vezes no seu refúgio, dando espetacular destaque à
matéria.
IV

E não é apenas a notícia propriamente dita que
concorre com o editorial na formação da opinião pública.
A matéria informativa do jornal não se constitui hoje,
somente, de relatos preparados na redação ou enviados
por agências de notícias, mas também de notas oferecidas
por instituições privadas ou governamentais, que mantêm
departamentos especiais para isso.
É certo que a publicidade comercial sempre existiu
no jornal desde que este procurou obter renda fora da
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contribuição dos assinantes. Mas ao lado da publicidade,
surgiu uma nova atividade divulgadora que pertence a
uma divisão mais vasta, conhecida como relações públicas.
No que diz respeito aos jornais, a tarefa dos contatos e
preparação de notas é confiada ao agente de imprensa.
Para que o jornal acolha o material entregue pelos
agentes de imprensa ou de relações públicas, faz-se
preciso que se trate de notícias na acepção exata do termo,
isto é, que os fatos que se relatam tenham autêntico valor
jornalístico. Entretanto, para que certos fatos de interesse
geral, mas importantes para determinada empresa,
alcancem a prioridade de publicação sobre outras
notícias, utiliza-se frequentemente um tipo especial de
anúncio redigido em estilo de notícia ou comentário,
cuja inserção se faz - mediante pagamento, é óbvio,
com grande destaque. Por meio dele a empresa privada
debate diretamente com o leitor problemas políticos,
sociais e econômicos, bem como fala de sua contribuição
à comunidade.
É evidente que essa modalidade de anúncio disputa
ao editorial a influência sobre a opinião dos leitores.
Ultimamente, no Rio de Janeiro, os cotidianos vêm
aceitando as primeiras publicações desse tipo, em que
se discutem em alguns parágrafos - questões de política
financeira, as razões da alta dos preços e outros assuntos
de interesse geral. De modo que opinar, interpretar os
fatos do dia, já não é um privilégio dos editorialistas ou
dos colaboradores escolhidos pelo jornal. Não se anuncia
hoje apenas para vender mercadorias, mas também para
interferir na formação da opinião pública e orientá-la à
feição de certos interesses privados.
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Maior ainda é a cota das notícias que chegam aos
jornais através de comunicados que se manipulam fora
da redação. Dia a dia cresce o número de informações
que são oferecidas aos jornais ou às agências de notícias.
Naturalmente se trata de informações tão objetivas
quanto possível, pois têm de passar pelo crivo da seleção.
Mas seu fim é trabalhar a opinião pública, é moldá-la num
certo sentido, tendo em vista a obtenção indireta, por
empresas privadas, de certas vantagens. Sobretudo a de
serem postas sob uma luz favorável perante a opinião da
comunidade.
Em princípio, não há nada de condenável ou de
errado em que se contribua para melhorar os serviços
de informações com o oferecimento de dados, muitas
vezes, importantes, que nunca viriam a publicidade se as
grandes companhias ou instituições do Governo não as
revelassem. Apenas cresce a responsabilidade na triagem
das notícias, para que o jornal não se transforme no
veículo de influências malsãs ou não frustre a sua política
editorial com publicações especiais, unilaterais, embora
da aparência objetiva.
“As relações públicas - diz F. Fraser Bond40 - têm sido
denominadas por seus apologistas “torre de controle da
sociedade moderna, e pelos seus críticos uma ameaça
ao jornalismo. No seu melhor sentido, o conselheiro
de relações públicas lembra um general que, primeiro,
estuda todo o terreno, planeja e esboça sua campanha e,
então, lança-se habilmente à execução usando todas as
forças disponíveis para assegurar seu sucesso”...
Os jornais são apenas um dos instrumentos de que se
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utiliza o agente de relações públicas.
Como assinala Averrell Houghton, relações públicas
não são apenas publicidade, e tampouco o são os esforços
dos advogados das companhias junto às assembleias
legislativas (lobbyists), ou o trabalho especializado das
agências de anúncios. São, conforme ele as define, a tarefa
geral compreendendo as missões, os pontos de vista,
as operações gerais necessárias a obter o resultado
desejado na moldagem da opinião pública.”41
Em consequência da adoção de técnicas semelhantes, de
que entidades privadas se servem para, assenhoreando-se
dos instrumentos de comunicação com o público, atuarem
sobre a opinião, o jornal corre o risco de negligenciar,
cada vez mais, o seu papel de testemunha ocular dos
acontecimentos. Há o perigo de que ele se converta num
repositório de notícias filtradas por pessoas que não têm,
para com a comunidade, a atitude e as responsabilidades
de um jornalista.
O fato é que a prática do release, do fornecimento
de notícias por empresas privadas e instituições por
meio comunicados com aparência de objetividade, está
solidamente estabelecida. Especialistas se incumbem
de redigir e distribuir notícias que seria vantajoso fazer
publicar e o agente de imprensa passou a exercer um
papel no jornalismo desconhecido há 30 anos. Hoje não
há jornal ou agência de informações nos Estados Unidos
que prescinda de sua contribuição.
Em todo caso a criação do agente de relações públicas ou
agente de imprensa - que se encarrega de descobrir notícias
se substituindo em parte ao profissional de imprensa - é

41

Fraser Bond op. cit.
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um meio sutil de interferir nas relações entre o jornal e
a opinião pública. Os governos democráticos começam
a usá-la em larga escala, exercendo assim um controle
remoto sobre os jornais, manejado pelos “contatos” que
facilitam o trabalho dos repórteres, enquanto, em certos
casos, os isolam e esterilizam, quebrando-lhes o ânimo
vigilante. Essa prática se assemelha, não há dúvida, a
certas restrições à liberdade de imprensa e ao direito de
acesso às informações. Não estão elas em conflito aberto
com o sistema democrático e muitas vezes são instituídas
em leis que pretextam proteger o exercício do jornalismo.
V

De quatro modos o poder público pode atentar
“legalmente” contra a liberdade de expressão:
a) permitindo, por omissão, que se suprima
violentamente o meio de expressão;
b) impedindo por um ato formal de polícia que se
publiquem certas opiniões e notícias;
c) Subornando os porta-vozes da opinião pública
na imprensa, que dão forma ao pensamento coletivo
assegurando-lhe repercussão;
d) criando para o órgão de opinião condições econômicas
tais que tornemos impossível sua sobrevivência.
Essa última modalidade é hoje a preferida. É um
verdadeiro cerco que pesa sobre os jornais livres em
certos países e que tem, para os governantes, a vantagem
de poder ser praticado dentro das formalidades legais e
evitar a ação eventual do Poder Judiciário.
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Não se trata de proibir o funcionamento de um jornal
porque sua impressora faz ruído a horas mortas da noite,
como aconteceu na Polônia de Pilsudsky ou na Argentina
de Peron ou na Alemanha de Hitler. Nem de fechar jornais
para dar mais eficiência à imprensa do governo, como
gostava de fazer Mussolini. Tudo isso tem um ar de burla
trágica, que pode comover a opinião.
Trata-se de matar aos poucos o jornal adversário,
impedindo que ele encontre os meios de subsistência,
secando-lhe as fontes normais de renda, para obrigá-lo a
fechar as portas ou cair de joelhos diante do governo.
Na Argentina, Peron conseguiu derrubar pelo escuso
processo de que falamos essa verdadeira fortaleza
econômica que era “La Prensa”. A longa resistência do
grande órgão de Buenos Aires foi uma página épica, mas a
fortaleza acabou tomada de assalto. Provou-se, assim, que
mesmo os jornais mais bem aparelhados financeiramente
podem ser asfixiados por processos indiretos.
Agindo através do sindicato dos vendedores de jornais,
agentes do governo fizeram com que estes fossem
aumentando suas exigências de melhor paga, ao ponto
de reclamarem participação na renda produzida pelos
anúncios.
Na Bolívia, o governo de Paz Estensoro, para evitar que
se publicasse “La Razon”, agiu a princípio por omissão,
recusando dar ao jornal as garantias necessárias para que
saísse à rua sem que sua redação e suas oficinas tivessem
a sorte de “El Tiempo” de Bogotá. Mas, como os prováveis
assaltantes eram os amigos da situação, está claro que “La
Razon” fora de fato fechada por tempo indefinido. Hoje,
seu prédio foi ocupado pelo governo e suas oficinas são
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utilizadas por este.
Um processo novo foi o inaugurado na Argentina
peronista com animadores resultados: examina-se a escrita
do jornal, verifica-se que houve fraude no pagamento de
impostos, desapropria-se o jornal por utilidade pública e
não se paga nada aos supostos sonegadores.
Aliás esse processo não é assim tão novo.
No Brasil, ao tempo da ditadura, o DIP (Departamento
de Imprensa e Propaganda) costumava privar os jornais
desobedientes do papel de imprensa mediante um simples
ofício à Alfândega comunicando que ficavam suspensos
os favores aduaneiros concedidos a tal ou qual jornal.
Como esses favores constituíam na importação de papel
com isenção de direitos (e isso dependia de autorização do
DIP, que só a dava a posteriori seguia-se que a Alfândega
apresentava imediatamente à administração do periódico
uma conta de taxas atrasadas acrescida de astronômica
multa.
Assim o jornal, sem papel tinha de suspender suas
publicações, chegando muitas vezes às portas da falência.
Mas não havia violências físicas ou prisão de ninguém.
Entretanto, diga-se de passagem, o DIP não abusava
sempre de seu poder. Era suficiente a ameaça, como
aconteceu muitas vezes com meu jornal. O recalcitrante
tinha de entrar na linha.
Na realidade as coisas não se passavam de modo muito
trágico, porque no Brasil temos a filosofia do mais ou
menos, que irrita o estrangeiro, mas dá certo. Nosso
regime do Estado Novo aparentava-se com o fascismo.
Entretanto, a rigor, não se podia chamar totalitário.
Ao lado do governo, havia uma força que, numa certa
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medida, escapava ao seu controle, o Exército, que havia
sido atraído ao golpe de 10 de novembro depois que teve
de reprimir duas revoltas: uma comunista, em 35, que
custou muitas vidas, e outra integralista, de 38, também
sangrenta.
Certos políticos interessados na permanência do
Presidente além do prazo legal convenceram os militares
de que só havia um caminho para evitar o caos: o golpe de
Estado, com a outorga imediata de uma nova Constituição
Federal, de estilo autoritário.
O bom senso inato dos brasileiros, bem como seu
apego à tradição política do país, jamais permitiu que
essa Constituição fosse cumprida à risca.
Cumpriu-se mais ou menos.
O regime, oficialmente, era do crê ou morre, “retirandose certos valores do foro da discussão”, como dizia
o ministro da Justiça. Mas, na realidade, conforme a
expressão brasileira, sempre se “dava um jeitinho”...
É verdade que o tribunal político especial condenava
sumariamente, sem fundar-se em provas, por simples
convicção dos juízes. Mas a pena de morte, que a
Constituição restaurara, nunca foi aplicada. Algumas
condenações foram monstruosas. Mas os mais chegados
amigos do governo falam mal dele em toda parte,
mostrando que não levavam a sério o “Estado Novo”.
Havia a sensação geral de que tudo não passava de um
expediente para atravessar a crise, ninguém acreditava
na solidez do regime.
O caso é que os jornalistas tiveram de encolher-se
não ante a ameaça de ir pra cadeia (o que dificilmente
acontecia), mas de ficar sem papel.
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Fechamos agora o parênteses e voltemos aos processos
indiretos de que usam os governos, algumas vezes, para
agrilhoar ou liquidar jornais.
VI

O diretor da edição dominical do “New York
Times”, Lester Markel, ao discursar ante a Sociedade
Interamericana de Imprensa, no ano passado, declarou o
seguinte:
“Sobre muitos diretores de jornais latino-americanos
pesam duas grandes sombras:
“A da espada da censura e a da série de regulamentações
governamentais.
“Para esses jornalistas a frase “liberdade de imprensa”
tem um significado mais profundo e imediato.
“Para eles a prédica e a prática da liberdade exigem
valor moral e até desafio ao perigo material.
“Portanto, saúdo aqui, humildemente, e de todo o
coração, os jornalistas livres desses países.”
As regulamentações materiais de que fala Mr. Markel são,
com efeito, o mais sério perigo que enfrenta a liberdade de
imprensa na América Latina. Em 1945, quando a ditadura
estava moribunda, obteve-se do Presidente Getúlio
Vargas, que então tinha o poder de legislar, que baixasse
uma lei reestruturando a carreira jornalística, com o fim
de atribuir a cada categoria profissional um aumento do
salário pago pelas empresas.
A lei determinava quais as funções em que se de via
dividir o trabalho na redação dos jornais, bem como
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o salário mínimo que cada ocupante dessas funções,
de acordo com uma escala hierárquica, devia ganhar.
Estabelecia-se um prazo para a vigência da lei, findo o
qual se lhe faria uma revisão.
Terminado esse prazo, foi elaborada pelo Congresso
nova lei, mas as empresas protestaram e o Presidente
Eurico Dutra vetou a lei por inconstitucional, pois já
estava em vigor a nova Constituição, promulgada em 46.
Com a eleição do Sr. Getúlio Vargas, voltaram de novo
os partidários da lei de intervenção na economia dos
jornais com um projeto que obteve aprovação na Câmara,
mas não no Senado.
Esse projeto criava ônus pesadíssimos para as empresas,
num país de imprensa pobre, que luta com dificuldades
para manter-se e progredir. Muitos jornais do interior
iriam desaparecer fatalmente com os encargos que se lhe
seriam impostos.
O mais grave, porém, é o princípio que consagrava, da
intervenção do Estado na economia interna dos jornais,
a pretexto de defender o jornalista da ganância dos
proprietários.
Uma manobra como essa visa, naturalmente, a agradar
os jornalistas empregados, colocando-os contra os
empregadores.
Para mostrar-se até onde vai a intervenção abusiva a
que me referi acima, darei alguns detalhes sobre o projeto.
Permitia ele que se designassem para os locais de
trabalho comissões sindicais de redação, as quais
teriam poderes para representá-los na fiscalização do
cumprimento das leis, bem assim da obediência dos
preceitos da ética jornalística.
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“Todos sabemos - disse o “Jornal do Comércio” do
Rio quão difícil tem sido caracterizar os preceitos de
ética jornalística. Os congressos internacionais não
conseguiram até hoje redigir um Código de ética para a
imprensa e as grandes organizações mundiais, como a
das Nações Unidas, convencidas da vantagem de regular
um assunto que diz intrinsecamente com a função da
imprensa nos países democráticos e com as garantias que
devem ser asseguradas à sua liberdade e independência,
ainda não lograram consubstanciar, em regras precisas, as
idéias e opiniões sobre esse magno problema do mundo
contemporâneo.
“O Brasil resolveria a questão, com três palavras, no
final de um parágrafo de lei...”
Um numeroso grupo de jornalistas dirigiu-se ao
Senado da República protestando contra o projeto, que,
para beneficiá-los, cumulando-se de favores, atentavam
tão escandalosamente contra a liberdade de imprensa.
Não se tratava de jornalistas excepcionalmente bem
pagos, mas de rapazes pobres em sua maioria, que
tomaram em suas mãos a causa da imprensa, negando ao
Estado o direito de intervir na livre organização interna
dos jornais e impor-lhe ônus insuportáveis.
Advogavam um aumento para a classe, mas não
achavam que a direção dos jornais devesse ficar privada
de adotar diferentes níveis de salário, de acordo com a
capacidade e o esforço de cada jornalista.
Mostraram eles que o nível da imprensa haveria de
aviltar-se com as medidas propostas, pois as empresas
teriam de diminuir o número de empregados “para
fazer face aos aumentos e promoções propostos. Por
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outro lado, o esperado desaparecimento dos pequenos
jornais de província justificaria de novo a exclamação de
Lammenais: “Silence aux pauvres!”
Por último manifestaram o desejo de que um aumento
geral de salários fosse negociado pelos meios normais,
mediante um acordo entre empregados e empregadores.
Esse gesto, revelador de rara consciência profissional,
teve a maior repercussão e produziu seus frutos. A
proposição caiu no Senado. Um honroso entendimento
entre o Sindicato dos Proprietários de Jornais e o dos
Empregados seguiu-se logo depois, havendo hoje perfeita
harmonia entre ambas as entidades.
Mas - eu me pergunto - se os governos já se veem
obrigados a usar de meios indiretos para dominar a
imprensa e, através dela, a opinião pública, este fato, por
si mesmo, já não assinala um progresso?
VII

A ideia de que a liberdade de informação é peça
imprescindível no mecanismo democrático está hoje
profundamente arraigada na opinião pública da América
Latina, mas as paixões políticas, o partidarismo extremado,
tornam difícil a sua aplicação prática. E somente num
clima de tolerância pode haver informação livre, porque
os jornais não se transformam em instrumento de
desordem, mas de crítica construtiva.
Por outro lado, a livre discussão e a livre informação
só são possíveis, quando há um mínimo de acordo sobre
certas questões básicas, dizendo respeito à estrutura
política do país.
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Quando um povo não alcançou, porém, o equilíbrio
político, com um regime autenticamente fundado na
tradição e nos costumes, é fatal que não possa gozar das
liberdades essenciais ininterruptamente. É o caso da
maioria dos países da América Latina.
Os movimentos nacionalistas, que por vezes assumem
aspectos irracionais e aparecem mesclados ora ao
comunismo, ora ao peronismo, na América Latina têm
um denominador comum: a pobreza. O baixíssimo nível
de vida das populações na maior parte do continente,
de mãos dadas com o analfabetismo - que é a indigência
cultural - cria problemas desconhecidos e inconcebíveis
para os povos evoluídos.
Só depois de obtida a estabilidade política na América
Latina, é que esta poderia alcançar ampla liberdade de
informação, assegurada em bases permanentes.
Isso não diminui, sem dúvida, a responsabilidade
dos governantes pelas violências que cometem contra a
imprensa. Um governo que só se pode manter fechando
jornais, ou estabelecendo a censura, dá um excelente
atestado de incapacidade para governar decentemente o
seu país.
Além do mais, não devemos subestimar a contribuição
pessoal de cada governante à educação democrática de seu
povo, contribuição que ele dá, sobretudo, pelo exemplo.
Se, para facilitar a aceitação das reformas que se propõe
fazer, ele começa por enjaular a imprensa, podemos estar
certos de que seu governo não terá substância moral para
enfrentar as crises quando se manifestem.
Por outro lado, sem informação exata e objetiva, como já
acentuamos não pode funcionar normalmente o sistema
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democrático, que é o regime da opinião pública. Sem ela,
forma-se desse modo um círculo vicioso: sem imprensa
livre não há condições para o governo democrático e, sem
este, não há condições para a imprensa livre.
Mas não esqueçamos que, em toda parte, a imprensa
teve de abrir caminho, à custa de grandes sacrifícios,
para preparar as reformas políticas. Ela conquistou sua
liberdade antes que esta fosse consagrada nos códigos, foi
fator e não simples consequência do sistema democrático.
Isto é especialmente válido para a América Latina.
Daí a importância dos grandes movimentos
internacionais de solidariedade da imprensa com os
jornais perseguidos pelas ditaduras sul-americanas.
Quando a opinião democrática do mundo exerce contínua
pressão moral sobre um governo ditatorial, ela está
contribuindo para que se restabeleça a democracia num
país determinado, sobretudo se consegue restaurar a
liberdade de imprensa, mesmo que transitoriamente.
Pois se todo homem tem direito à informação honesta
e acurada dos fatos que possam contribuir para que ele
formule um juízo bem fundado sobre a sociedade em que
vive, é evidente que, sem gozar desse direito, o cidadão
de uma democracia está inapto a exercer o direito de
escolher o governo, bem como de formar opinião sobre a
conduta deste.
Foi nos Estados Unidos que nasceu a ideia de distinguir
a liberdade de informação da liberdade de expressão do
pensamento.
Como a imprensa se tornara o mais poderoso veículo
de divulgação do pensamento, a tendência era confundir
a liberdade de opinião com a de imprimi-la. Daí a locução

120

Danton Jobim

liberdade de imprensa ter sido, durante muito tempo, na
mente do público, quase um sinônimo de liberdade de
pensamento, de opinião ou liberdade de pensamento.
Hoje, porém, há outros instrumentos de comunicação
com as massas que não a imprensa. O rádio e o cinema
são veículos da transmissão de notícias que concorrem
com os jornais. A televisão, somando o rádio e o cinema,
veio aumentar a possibilidade de acesso do público à
cena do acontecimento. Parece evidente a necessidade
de proteger esses novos meios de ação sobre a opinião
pública, pondo-os a salvo da opressão e da falsificação
deliberada.
Aqui chegamos, senhores, ao fim das nossas
considerações sobre a imprensa e a opinião. Procuramos
chamar a atenção do auditório para alguns pontos que
julgamos relevantes: o público dos jornais; os meios de
que estes usam em nosso tempo, a fim de influir na opinião
pública; o papel de um novo colaborador da imprensa o agente de relação pública e, por último, os obstáculos
extralegais à liberdade de imprensa.
Agradeço à distinta assistência a atenção que me
dispensou, pedindo-lhe desculpas por ter abusado, uma
vez mais, de sua paciência.

121

JORNALISMO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

122

Danton Jobim

HABITAMOS um mundo dividido, mas há forças que
estão trabalhando pela aproximação dos povos. Uma
delas é o medo. Medo de uma nova guerra mundial, da
bomba de hidrogênio, das armas atômicas. Medo de que
uma das duas grandes potências que disputam entre si a
liderança acione uma alavanca em Washington e Moscou,
e libere um poder capaz de destruir a humanidade.
Os pactos bilaterais de aliança já não existem. Formamse grandes blocos de nações para a defesa comum. Mas,
como a guerra é total, envolvendo-se na cartada todos os
valores, a economia dos povos se vai internacionalizando,
no sentido de que procura apoiar-se na cooperação, tendo
em vista uma redistribuição pacífica de recursos, pois de
nada serviriam aliados economicamente fracos, se bem
que estrategicamente indispensáveis. Por outro lado, os
povos abandonam, ante o medo de uma nova guerra, a
rígida noção de soberania, imolando-a à solidariedade
militar, que é necessariamente econômica e política.
Explica-se, por tudo isso, que os acontecimentos
internacionais ocupem cada vez mais espaço na primeira
página dos jornais em qualquer parte do mundo. Os
povos começam a pensar e a sentir internacionalmente,
vendo-se cada vez mais afetados pelas decisões de outros
povos. Frank Luther Mott diz que nos 15 anos anteriores
ao primeiro conflito mundial os jornais da metrópole
americana dedicavam, em média, de uma a seis colunas
às notícias provindas do estrangeiro. Isto triplicou e
quadruplicou durante a primeira guerra e jamais desceu
aos seus primitivos níveis, subindo novamente durante o
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desenrolar da segunda.42
Embora sejam raros os órgãos que favorecem a histeria
anticomunista, com intenções demagógicas, não se pode
deixar de reconhecer que a atitude dos grandes jornais
do Ocidente em face da União Soviética constitui exceção
ao critério de estrita objetividade que se vai impondo no
tratamento das notícias. Não alcançamos a paz, mas um
estado intermediário entre a guerra e a paz. Os mesmos
problemas psicológicos suscitados por esta continuam
a preocupar os orientadores da opinião, que procuram
mobilizá la para que aceite a pesada carga da preparação
para a guerra. Nem poderíamos conceber o formidável
instrumento de divulgação que é a imprensa limitandose a refletir nessas horas de coesão nacional o drama que
vive a comunidade, sem procurar atuar diretamente sobre
o espírito público, a fim de encaminhar as soluções que,
visando a vitória, se presumem inspiradas no bem geral.
A sensação do perigo está em todos os espíritos, e
a tal ponto que o sistema internacional construído no
mundo democrático de pós-guerra age em função do
medo ao comunismo. Mas, de um modo geral, ressalvada
a contrapropaganda suscitada pelo esforço de dominação
soviética, os jornais do Ocidente são mais cautelosos que
nunca no que se refere às notícias capazes de perturbar
as boas relações entre os povos. Há um senso maior de
responsabilidade, neste particular, que a grande imprensa
revela, em confronto com a do passado.
As reminiscências de figuras ilustres do jornalismo, em
França, estão cheias de referências à facilidade com que
se negociava antes da primeira guerra a boa vontade de
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jornais franceses para com certos governos estrangeiros.
Contratos de publicidade eram mantidos, em que a
prestação do jornal era a publicação de certo número de
despachos favoráveis a seus clientes oficiais. Citavam-se
os governos da Rússia, da Grécia, da Turquia, da Espanha
e outros. Falou-se muito nas subvenções dadas à imprensa
ligada ao Quai d’Orsay para facilitar certos empréstimos a
governos balcânicos.
Tudo o que se pode dizer é que não era um privilégio da
imprensa francesa contar em seu seio com jornais que se
dessem a essa prática e que, se há país em que o padrão
de moralidade do jornalismo se elevou depois da guerra,
este país é a França.
Além disso, as informações da imprensa francesa
provindas do Exterior, que antes eram fornecidas pela
Havas, melhoram bastante em exatidão e objetividade.
Dificilmente se encontrará em qualquer outra parte
do mundo um jornal como “Le Monde”, famoso pela
imparcialidade, segurança e eficiência de seus serviços
informativos no setor internacional. Os demais diários
franceses dispensam aos assuntos internacionais bem
mais espaço do que antes da guerra, embora tenham
diminuído em tamanho.
Este é um fenômeno comum a todo o mundo democrático,
em consequência da nova situação internacional, em que
se tornaram solidários os destinos do Ocidente. Uma
parte cada vez maior dos problemas internos dos países
democráticos está pendente de soluções internacionais.
De um lado, há o condicionamento da vida econômica
e financeira internacional a fatores controlados por
um só governo, o dos Estados Unidos. De outro, há o
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funcionamento de uma instituição supranacional como
as Nações Unidas, de âmbito verdadeiramente mundial
na qual os povos, em seu próprio interesse, assumem
compromissos que restringem o velho conceito de
soberania.
É natural que as Nações Unidas sejam uma grande
fonte de notícias, pois são a miniatura de um mundo
dividido em duas tendências antagônicas, cujos atritos
produzem constantemente situações dramáticas. A
cobertura dos seus trabalhos é um bom teste para a
habilidade e a honestidade do jornalismo democrático.
Exige que os correspondentes se acautelem contra dois
perigos: um, o de ceder às seduções do “parti-pris”
inconsciente, de índole nacionalista, com fundas raízes
no espírito de todos nós, que ainda não nos habituamos
de todo a pensar internacionalmente; outro, é o de servir
de instrumento passivo à propaganda do bloco adverso,
que calculadamente abusa, para esse fim, da tribuna
internacional.
Como já vimos, ao tratar da formação da opinião
pública, é através da informação propriamente dita que
se faz hoje com maior eficiência a política de um jornal.
A seleção das notícias e dos detalhes das notícias é
matéria que está subordinada ao arbítrio do repórter,
do chefe da reportagem e, em certos casos, de umas
poucas pessoas cujo poder de decidir está acima do
desses profissionais. Por outro lado, o poder educativo do
jornal é imenso, quando exercido através das colunas de
notícias. A utilização dessa arma na defesa da comunidade
democrática, na proteção do mundo livre contra os que o
ameaçam, é não só inevitável, mas vista ainda como um

126

Danton Jobim

dever indeclinável, pelos dirigentes da imprensa neste
estado intermediário entre a guerra e a paz.
II

O “IPI Repórter”, boletim mensal do Instituto
Nacional de Imprensa, publica interessante artigo
de Maurice Montabré, de crítica ao modo por que os
correspondentes veem os países que os hospedam.
Montabré, correspondente do “Figaro”, se põe na pele
de um italiano que, vivendo em França, quisesse formar
uma opinião objetiva sobre este país, tendo por única
fonte de informação a leitura sobre a França nos jornais
da Península. “É fora de dúvida, diz ele, que eu teria da
mentalidade do caráter e do estilo de vida francês apenas
uma visão incompleta, parcial, senão tendenciosa, não
raro inexata. Quanto aos franceses, diria, talvez com
mais ênfase, que somente são informados acerca da
Itália somente pelos correspondentes dos nossos jornais
franceses. Apresso-me em acrescentar que semelhante
situação parece-me, aliás, de todo inevitável.” 43
Inevitável, sem dúvida, porque, em muitos casos, a falta
de objetividade dos correspondentes não é intencional:
baseia-se não em razões de ordem política ou em
preconceitos nacionais e pessoais, mas no deficiente
conhecimento da vida do país sobre o qual informam seus
compatriotas.
Vejamos o caso dos correspondentes franceses na
Itália. Um jornal que pode, dar-se ao luxo de ter um
correspondente permanente no outro lado dos Alpes é
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obrigado a conservá-lo estacionado em Roma. Roma é a
capital da nova República - a sede da chefia do serviço
público, da Presidência, do Parlamento e do Governo - mas
Roma fica a 600 quilômetros de distância, pelo menos, dos
vitais centros econômicos do país... Daí as dificuldades
inúmeras encontradas pelo correspondente estrangeiro
em transmitir informações de primeira mão e de fontes
fidedignas toda vez que um acontecimento interessante
se verifica em Milão, Gênova, Turim ou Bolonha (e é
nessas cidades que ele se verifica muito frequentemente).
O correspondente é, pois, forçado a trabalhar em muitos
casos à base de despachos de agência ou, segundo a
importância das ocorrências, tem de contratar repórteres
especiais a um custo extremamente elevado.” (IPI
REPÓRTER, maio 1953).
De sorte que a boa informação custa caro. O acesso
às melhores fontes nem sempre é possível para o
correspondente isolado. Uma imprensa pobre não pode
obter a informação e interpretação do que se passa no
estrangeiro senão através das agências de notícias, o que
tem a desvantagem de oferecer um serviço mais ou menos
padronizado para todos os países.
As agências de notícias manifestam a melhor boa
vontade em servir a seus clientes latino-americanos.
Mas, de quando em quando, têm de lembrar aos mais
exigentes que o mercado é fraco, não compensando
coberturas especiais. De tudo não se conclua que
julguemos desnecessário o trabalho dos correspondentes
isolados ante os extraordinários recursos de que estão
armadas agências como A.P., U.P., Reuters, e mesmo
France Press. O correspondente isolado tem o mérito de
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ver o acontecimento do ponto de vista do interesse que
nele possa ter o leitor de seu jornal e pode interpretar os
fatos à luz dos interesses de seu país.
III

São comuns as críticas de diretores de jornais à
falta de objetividade das agências de informações. O
Instituto Internacional de Imprensa, com sede em Zurich,
promoveu em maio de 1952 um sugestivo debate sobre a
transmissão e a difusão das notícias. Estavam presentes
personalidades representativas de cinco agências,
além de jornalistas com responsabilidade de direção.
Numa atmosfera de franqueza, enfrentou-se o tema da
objetividade.
Vejamos o depoimento do representante da Reuter,
Mr. Walton Cole, que passou muito tempo viajando o
mundo e ouvindo diretores de jornais, clientes ou não de
sua agência. Mostrou-se convencido de que algumas das
críticas mais severas, nesse particular, são de pessoas que
raramente examinaram (se é que examinaram algum dia)
o arquivo completo de notícias de uma agência e baseiam
suas observações numas poucas histórias que lhes são
remetidas, após a seleção feita pelo redator telegráfico.
E, muitas vezes, acrescentou Cole, os reparos mais
severos partem dos que choram cada tostão dispendido
com o serviço. Insiste no aspecto financeiro da questão,
afirmando que muitos jornais não estão em condições de
pagar um preço adequado pelos serviços das agências,
sobretudo nas áreas subdesenvolvidas.
Quanto ao sensacionalismo, é uma crítica
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frequentemente feita pelos diretores de jornais. “Sem
dúvida, eles tem razão, concede Cole. Mas não creio que
uma agência goze de inteiro arbítrio na escolha de um
tratamento sóbrio e honesto das notícias. Poderíamos
legitimamente perguntar se essa falta, onde quer que se
apresente, não pode ser levada à conta da tentativa de
atender a notórias exigências de seus clientes. A questão
não é apenas o que fornecem as agências, mas o que
pedem os jornais.”
Um diretor chileno, o Sr. Alfredo Silva Carvalho, de
“La Union”, de Valparaíso, frisou que “em 90 por cento
dos territórios do mundo seria impossível, sem as
agências, conhecer-se o que se passa no estrangeiro.
Mas o jornalista sul-americano lembrou uma velha
queixa contra as agências e sua tendência para insistir no
sensacional, no extravagante, no anormal,” ao invés de pôr
ênfase nas notícias construtivas, que podiam interessar
em qualquer parte. Cultura, saúde, ensino, progresso
social, legislação - que embora não sejam notícias muito
dramáticas, representam a realidade - tudo isso tem sido
inadequadamente tratado em reportagens das agências
provindas da América do Sul”. Do outro lado do mundo,
da Índia, Mr. Hayles, diretor de “The Mail” (Madras),
solidarizou-se com seu colega chileno: muitas das notícias
da Índia aparecidas nos jornais norte-americanos eram,
sem dúvida, sobre fatos, mas focalizavam somente uma
parte do quadro, e a parte errada. “Não se deve informar
apenas sobre faquires ou gente que anda sobre o fogo,
protesta, mas também sobre coisas como o melhoramento
das condições de vida nas aldeias e o progresso da
agricultura indiana.”
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E Hayles acrescenta: “Se um correspondente
estrangeiro nos Estados Unidos se aplicasse em escrever
somente uma série de artigos a respeito das perseguições
aos negros no Sul, os norte-americanos chamariam a esse
correspondente de comunista, pois estava informando
apenas sobre o lado feio do quadro e deixando de
mencionar os progressos que a situação dos negros tem
feito neste último meio século.”
A crítica do indiano é perfeita. Ainda recentemente as
agências noticiaram abundantemente as agitações em
certos Estados da América do Norte suscitadas pelas
decisões da Corte Suprema sobre a segregação racial.
A preocupação em dramatizar os relatos fez com que
deformassem a realidade aos olhos do leitor comum.
Acentuava-se o lado antipático do problema, capaz de
envenenar o sentimento público, num país onde é grande
a percentagem de população negra. Assim os aspectos
positivos da questão racial - progresso da causa dos
negros, pela aplicação de medidas contrárias à segregação
- foram colocados em plano secundário. E note-se que,
no caso, não se tratava, evidentemente, de má fé, mas de
deformação profissional.
Convém não esquecer, porém, a observação de Mr. Cole:
As agências fornecem as notícias que os jornais pedem,
presumindo que sejam da preferência de seus leitores.
Como há muito jornais dirigindo-se a públicos diferentes,
de tendências e gostos diversos, as agências têm de
oferecer um noticiário que atenda a essa circunstância.
Há uma diferença de tom, em quase todo o mundo, entre
matutinos e vespertinos. Mas as agências nem sempre
podem trabalhar diferentemente para uns e outros. De
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modo que os editores dos matutinos mais conservadores
as criticam por sensacionalizarem as notícias, enquanto
que os vespertinos, em regra mais nervosos e excitantes,
as acusam de não oferecerem notícias suficientemente
vivas.
George Pipal, diretor para a Europa da U.P. , pensa que é
o redator do jornal quem controla o aumento e o declínio
da informação objetiva em suas colunas.
IV

Quanto à cobertura política, insistimos em que não se
pode pretender absoluta imparcialidade. Não se pode
exigir de agências inglesas, por exemplo, que sejam
absolutamente imparciais ao relatar o conflito entre o
Irã e a Grã-Bretanha, ou entre esta e o Egito, por mais
apaixonados que sejam pela sacrossanta objetividade nas
notícias.
Reuter é um exemplo de honesto esforço para obter um
bom padrão de informação honesta, mas não devemos
esquecer que os homens que operam a Reuter são, em
geral, bons cidadãos britânicos, com as qualidades e
defeitos de seu povo.
Por que motivos os jornais brasileiros assinam,
geralmente, o serviço de diversas agências: uma inglesa,
uma americana, outra francesa? Justamente por que seus
editores desejam dar a conhecer aos leitores os pontos de
vista inglês, americano e francês sobre os acontecimentos
mundiais.
Esse ponto de vista é condicionado por um complexo
de fatores, permanentes e transitórios, que decorrem
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da situação particular de cada país. A tendência de um
correspondente americano é ver as coisas pelo prisma
dos interesses da política internacional americana, e isso é
normal no mundo em que vivemos. Não chegamos ainda a
uma situação em que o homem pense internacionalmente
e se sinta mais ligado aos interesses da humanidade que
aos de sua nação. Todos nós somos, muitas vezes, escravos
inconscientes de compromissos e preconceitos, por
mais que procuremos ser honestos e lúcidos nos nossos
julgamentos.
O que há de grave, realmente, é a distorção grosseira
e voluntária dos fatos, a falsificação deliberada dos
acontecimentos.
V

O maior responsável pelas notícias não objetivas na
imprensa contemporânea não é, entretanto, o facciosismo,
mas o sensacionalismo.
Poucos de nós, diretores de jornais, podemos nesse
particular atirar a primeira pedra. A notícia otimista cede
o lugar de honra à notícia dramática ou alarmante, não
pelo critério de sua intrínseca importância, mas pela sua
capacidade de mexer com os nervos do leitor.
Quando baixam os números no boletim de circulação na
maioria dos jornais, os chefes dos diversos departamentos
de redação são convocados para estudar um meio de eleválos no mínimo espaço de tempo possível; estudam-se os
métodos e inovações dos concorrentes; está-se sempre
disposto a fazer concessões à concepção do jornal “mais
leve”, mais superficial, mais condizente, enfim, com as
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indicações das preferências populares. Se perguntardes
a um editor por que ele reserva agora, por exemplo,
maior espaço para os crimes e histórias em quadrinhos,
ele poderá dar as mais variadas respostas, mas só uma
verdadeira: “É que o leitor gosta disso.”
Vou dar-lhes um exemplo da tendência, hoje, para
“overplaying the new”, e exemplo expressivo, por ter
sido colhido no noticiário de uma das melhores e mais
respeitáveis agências americanas.
Em 10 de outubro de 1952, a United Press distribuiu,
no Rio, um despacho procedente de Paris, cujo lead
era o seguinte: “Os jornais parisienses anunciaram com
grandes manchetes que o governo francês repeliu como
inadmissível a nota do governo dos Estados Unidos sobre a
ajuda militar à França”. Prossegue depois a notícia dizendo
que o governo presidido pelo Sr. Antoine Pinay “enviou à
sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte um
memorando em que expõe seus argumentos contra a
negativa dos Estados Unidos de encomendar na França
a fabricação de armamentos no valor de 625 milhões
de dólares por um período de três anos. O noticiário da
imprensa dá a entender que a questão produziu uma onda
de divergências entre Paris e Washington. Sem embargo,
para não agravar a situação, o governo Pinay e a Embaixada
americana abstiveram-se de fazer declarações a respeito.”
Na parte final, porém, está a verdadeira notícia, isto é, um
relato fiel do que se havia passado; “Contudo, segundo
um porta-voz da Embaixada, o que ocorreu realmente
foi que o Sr. Pinay enviou há algum tempo uma nota ao
embaixador dos Estados Unidos, Sr. James Dunn, dizendo
que a França contava com essa ajuda de 625 milhões de
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dólares em forma de encomendas de materiais bélicos à
indústria francesa. O Sr. Dunn respondeu-lhe na segundafeira passada, expressando que a França não podia contar
com essa soma, e apresentou-lhe as razões dos Estados
Unidos. Ao receber essa nota do embaixador americano, o
Sr. Pinay convidou-o a visitá-lo. E no decorrer da entrevista
que se realizou em presença do ministro das Relações
Exteriores, Sr. Robert Schuman, e do ministro da Defesa,
Sr. René Pleven, o presidente do Conselho de Ministros
da França pediu que Washington reconsiderasse a sua
posição - pedido que o embaixador prometeu transmitir
ao seu governo. Segundo a imprensa parisiense, o Sr.
Pinay declarou que a nota recebida dos Estados Unidos
era ofensiva, pois criticava os esforços da França em sua
defesa e aludia à Tunísia, ao Sarre e a outras questões
similares.”
Vemos, pelos dois trechos transcritos, que a United
Press tinha perfeito conhecimento das exatas proporções
do caso em apreço, que foi honestamente apurado.
Provavelmente o “copy desk” da agência em Nova
Iorque achou que seria mais sensacional a notícia se se
explorasse no lead a atmosfera artificialmente aquecida
pelos “jornais” parisienses”. Por outro lado, a expressão
genérica e imprecisa “os jornais parisienses” dava a ideia
de que a imprensa francesa unanimemente destacara
em grandes manchetes a notícia do suposto incidente,
anunciando que o governo francês “repeliu” uma nota
americana, que soava, evidentemente, exagerada, dadas
as notícias de excelentes relações entre o Quai d’Orsay e o
Departamento de Estado.
Agora, que criticamos a United Press tão rigorosamente,
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vamos estender a mão à palmatória. Os principais jornais
do Rio de Janeiro publicaram em grande destaque o
despacho referido. Não tendo lido possivelmente toda a
notícia, mas apenas o seu início, os redatores de telegramas
calcaram no lead os títulos. Em muitos jornais a notícia
saiu rotulada mais ou menos assim: “Repelida como
inadmissível uma nota dos Estados Unidos à França”.
Nosso próprio jornal - “Diário Carioca” - encabeçou sua
seção de telegramas do estrangeiro com o seguinte título
de cinco linhas: “Inadmissível a ajuda militar dos Estados
Unidos à França.” Entre os jornais do Rio, somente o
“Correio da Manhã”, utilizando despacho da Reuter, bem
mais objetivo que o da United Press, publicou um título
sensato, que refletia a atmosfera do acontecimento: “A
França recusou as condições americanas para concessão
de ajuda militar e econômica.”
VI

Reconheçamos que é difícil manter estrita objetividade
no noticiário quando se quer, ao mesmo tempo, tirar uma
nota mais viva do instrumento cujas cordas, para atender
às crescentes exigências do público, temos de manter
sempre retesadas.
Sem dúvida o sensacionalismo foi engendrado por
jornalistas como um artifício para atrair as massas.
Mas hoje, em maior ou menor grau, é uma doença já
perfeitamente arraigada no espírito do leitor. Certos
jornais conservadores como o famoso “Figaro”, de Paris, já
exibem notícias de crime na primeira página, para ganhar
circulação e sobreviver.
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Compreendemos, pois, que as agências distribuidoras
de notícias se esforcem para acompanhar essa
transformação. As agências dançam conforme a música;
quem marca o compasso é o jornal.
Mas um esforço deve ser feito no sentido de que o jornal
não se converta em fator de perturbação e envenenamento
das relações entre os povos. A simples toreada de
consciência do problema já será um progresso, pois os
grandes informativos, via de regra, não se preocupam
muito com ele, abandonando-se ao critério da “notícia
pela notícia”, da “informação pela informação”.
Certamente, alguma coisa já tem sido feita nesse sentido.
O jornal de informação, ao contrário do de doutrina, não é
contundente ou audacioso nas suas opiniões, e sua menor
agressividade se reflete beneficamente sobre as relações
internacionais. Por outro lado, a experiência dos últimos
conflitos mundiais - sobretudo a do segundo, realmente
totalitário, envolvendo ou ameaçando todos os valores faz com que os responsáveis pela atuação da imprensa
pesem um pouco melhor suas responsabilidades.
VII

Por último, senhores, desejo fazer uma referência a
um fenômeno curioso: a carinhosa atenção com que se
acompanha na imprensa latino-americana, em geral, e
na brasileira, em particular, os acontecimentos franceses.
Temos o maior interesse por tudo o que se passa na
vossa vida pública, seja em relação à política interna,
seja no tocante à vossa política externa, bem como
aos problemas suscitados pela vossa sobrevivência
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como a primeira potência da Europa, excluída a Rússia.
Nossos jornais abrem colunas na primeira página para
os acontecimentos da rotina da vossa vida política. De
certo modo participamos de vossos assuntos internos,
conhecendo-os em seus detalhes mais importantes
através da France-Press e das demais agências, que
procuram atender à nossa receptividade para tudo o que
vem da França.
Por isso, é para mim um prazer e uma honra estar
entre vós, minhas senhoras e meus senhores, prazer e
honra que sobem de ponto quando me vejo no alto desta
prestigiosa tribuna. Dela me despeço, afinal, expressando
a minha gratidão pela amável acolhida que me destes. Por
outro lado, expresso os meus ardentes votos para que as
relações entre franceses e brasileiros dia a dia mais se
fortaleçam, graças à atmosfera de simpatia e compreensão
mútuas, a qual se deve, em primeiro lugar, ao generoso
esforço dos nossos jornalistas.
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TEMAS DE
JORNALISMO COMPARADO
Algumas conferências, do curso de 16,
realizado na Escola de Jornalismo da
Universidade do Texas em 1952, a convite do
Departamento de Estado e da Presidência
da Universidade.

139

A IMPRENSA MUNDIAL NO PÓS-GUERRA

O PANORAMA da imprensa, no mundo de hoje, não é
dos mais animadores. O jornalismo sofre o impacto da
concorrência de novos meios de comunicação com o
público, e, ao mesmo tempo, se ressente das consequências
econômicas da última grande guerra. Mas não é só: a
imprensa tradicional de muitos países foi suprimida e
no seu lugar, vimos nascer uma nova imprensa, simples
instrumento da propaganda do partido comunista.
Nos países da América Latina, numerosos jornais
independentes têm sido silenciados por forças
antidemocráticas, que fundam o seu poder na exploração
demagógica das massas.
Na Europa Ocidental, os jornais do pós-guerra alcançam
uma relativa estabilidade econômica, como base de sua
independência em face dos governos e das potências do
dinheiro. Mas não conseguem alcançar os padrões de
antes da guerra, quer do ponto de vista material, quer do
ponto de vista informativo. A imprensa das duas nações
ibéricas continua submetida a um estatuto rígido, sem
a perspectiva de que se afrouxe, em futuro próximo, a
estrita vigilância que sobre ela exerce o governo.
Na Ásia livre da influência russa, novos estados
soberanos como a Índia e a Indonésia contam com uma
imprensa em expansão, mas a crise de papel lhe tolhe o
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desenvolvimento.
Na África, o Egito e a União Sul-Africana conservam uma
imprensa relativamente próspera, lutando, entretanto,
com os problemas ligados à matéria-prima, pois tem
de importar papel da Escandinávia ou do Canadá. A
reviravolta política no primeiro desses países põe em
perigo a segurança e a independência da imprensa.
A imprensa britânica continua a vencer brilhantemente
a crise de papel, conservando um standard bem próximo
do de antes da guerra, embora seus diários mantenham
reduzido número de páginas em face das 20 que ofereciam
ao público em 1939.
Só nos Estados Unidos, e poucos outros países, se
pode dizer que a imprensa tenha restaurado os padrões
anteriores à guerra.
II
Quanto ao seu estatuto político, poderíamos classificar
o jornalismo mundial em dois tipos: o “livre” e o controlado
pelo Estado. A base econômica do jornalismo “livre” é a
propriedade privada dos jornais. Mas nem todos os jornais
que não pertencem ao Estado são livres. Assim temos os
que são submetidos ao controle dos estados ditatoriais,
que permanecem, em muitos casos, propriedade privada.
Entretanto, não podemos considerar como livre um jornal
que faça parte do patrimônio do Estado ou de qualquer
organização para-estatal.
O monopólio da imprensa nos países comunistas é um
corolário da abolição da propriedade privada. Por outro
lado, a concepção que os comunistas fazem da missão da
imprensa conduz fatalmente a esse resultado.
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Eis como um artigo publicado no “Pravda”, órgão oficial
do partido comunista russo, define o objetivo e o alcance
dessa missão: “A missão da imprensa é manter bem alto
a bandeira da ideologia bolchevista, educar o homem
soviético no espírito do patriotismo ardente e de amizade
entre os povos, no espírito dos grandes princípios
do comunismo. Consiste essa missão em lutar contra
todas as manifestações da ideologia burguesa, contra
a servilidade em face da cultura burguesa degenerada,
contra as sobrevivências do capitalismo na consciência
das gentes.”44
Já em 1930 dissera Kaganovith: “A imprensa é,
ao mesmo tempo, um organizador de massas, um
instrumento de cultura, uma arma de propaganda e,
também, naturalmente, uma arma de agitação política.”
Essa doutrina não podia senão levar a imprensa
soviética e dos países satélites à mais completa servidão
em face do Estado. Não exageraríamos mesmo ao dizer
que a imprensa, como nós a concebemos, deixou de
existir naqueles países, embora se conservem às vezes,
por motivos táticos, os velhos títulos.
III

A imprensa livre da Europa atravessa, do ponto de vista
de sua influência política, um período de decadência.
Não acontecerá o mesmo nos Estados Unidos, onde o
jornalismo chamado de informação suplantou, pelo
menos no que toca aos jornais diários, o de opinião ou de
doutrina ?

44

L. Slépov, apud Michel Gorfey, “Visa pour Moscou”, Paris, 1956
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A verdade é que os leitores já não respondem com a
solicitude de outrora aos apelos de seu jornal. Mas, no
caso da imprensa francesa, por exemplo, vemos que a
sensibilidade do público para os acontecimentos políticos
importantes diminui dia a dia. E devemos acentuar que o
francês sempre amou a política e foi sempre considerado
como um povo que participa ativamente da vida pública.
Sobre a matéria, desejo resumir alguns depoimentos.
Examinando a curva da tiragem dos jornais parisienses,
num período de seis anos, verificou Jacques Léauté45 que,
depois de ter experimentado grandes oscilações de 1946
a 1948, a amplitude dos movimentos de tiragem diminui.
A diferença entre as cifras extremas era de cerca de um
milhão e 300 mil exemplares em 1946; pois essa diferença
não era mais de 200 mil em 1950! Acha Léauté que não se
pode atribuir esse fenômeno senão ao enfraquecimento
da capacidade de reagir do povo. O leitor vibra menos ao
impacto das notícias. Tudo se passa como se a libertação
tivesse sido, para ele, um movimento sísmico de que já
não sentisse senão as derradeiras vagas, cada vez mais
amortecidas. A opinião parece blasée.
O exame pormenorizado da curva confirma esse
diagnóstico. Revela a existência de oscilações anuais cuja
causa seria interessante pesquisar. “As notícias - acentua
Léauté - cuja influência é muito forte para elevar as médias
mensais de tiragem não são sempre as mais dignas de
interesse.
A curva da tiragem se ameniza, embora a guerra fria
se agrave e as primeiras formas da guerra quente se
esbocem; numa palavra, adoça-se a curva enquanto

45

ln “La NEF”, agosto-setembro de 1950.
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aumenta a tensão da atualidade. Ela sofre acima de tudo a
influência de fatos que não entram na história. “A volta
da França por ciclistas, eis o fato principal, situado cada
ano em julho; domina vantajosamente quaisquer outros.
É esse acontecimento o que apaixona o público. Mal se
conhecem os resultados, cai a tiragem de imediato.
IV
O estudo do aumento da venda avulsa dos jornais da
tarde, por ocasião de certos acontecimentos, é muito
interessante:
Eis os aumentos da venda do “France-Soir” em função
de determinadas notícias:

31-1-49 Entrevista de Stalin...............................................................8.000
22-2-49 Declaração de Thorez a atitude em face da Rússia
em caso de guerra...............................................................................36.000
21-3-49 Eleições cantonais............................................................39.000
4-4-49 Veredito Kravchenco.....................................................42.000
17 - 6-49 Match de box Cerdan.......................................................91.000
7-49 Tour de France pelos ciclistas (cada dia) .............. 40.000
5-10-49 Demissão do Ministério.................................................40.000
28-10-49 Queda do avião de Cerdan.........................................156.000
10-12-49 Match Villemain-La Motte...........................................29.000
7- 2-50 Retirada dos socialistas................................................14 .000
3- 3-50 Conflito na Assembleia....................................................8.000
6- 3-50 Greve do metrô..................................................................46.000
27-4-50 Incidentes sangrentos em Brest ...............................21.000
25-6-50 Queda do governo e guerra na Coreia ................... 54.000
16- 6-50 Acidente de avião Saigon-Paris ................................28.000
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Adverte-nos o próprio pesquisador de que seria
imprudente tirar muitas deduções desse quadro, uma vez
que as reações registradas foram as de algumas dez nas
de milhares de leitores. Pode-se, entretanto - acrescenta
ele - estabelecer uma sorte de hierarquia dos fatos,
classificados por ordem de influência sobre a circulação.
O mais saliente, nesse particular, foi o trágico acidente
de aviação no qual Cerdan perdeu a vida (156.000
exemplares suplementares vendidos a 28 de outubro). O
segundo foi o match do mesmo boxeur em 17 de junho. O
anúncio da guerra da Coreia e a queda do governo Bidault
embora simultâneos não vem senão em terceiro lugar
com um aumento de apenas 54.000 exemplares vendidos,
ou seja, perto de três vezes menos que o acidente mortal
precitado. Essa classificação - comenta o pesquisador não é sem dúvida a que os diplomatas e os homens de
Estado costumam estabelecer. E comenta Léauté, cujo
trabalho vimos acompanhando até agora:
“Talvez a opinião pública tenha perdido o senso das
realidades e cerre os olhos àquilo que deveria reter a sua
atenção. A explosão da bomba atômica em Bikini, a morte
de Ghandi, o suicídio de Masaryck, a reeleição de Truman, a
prisão do primaz da Hungria, todos esses acontecimentos
que a história fixará não a impressionaram muito. As
crises políticas, as reviravoltas da vida parlamentar não
têm, salvo excepcionalmente, grande repercussão sobre
ela. Em compensação, os crimes os mais crapulosos, as
notícias grávidas de ameaças guerreiras, ou seja, o sangue
e o medo, exercem sobre a opinião pública uma atração
inquietante. O fato parece tanto mais grave quanto ele por
si mesmo incita os jornais preocupados com sua tiragem a
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satisfazer as tendências da opinião. Os títulos sensacionais
se instalam sobre páginas inteiras, as informações sádicas
ou terrificantes se multiplicam, falseando a visão do
leitor. Um círculo vicioso parece comandar essas ações
recíprocas da atualidade sobre o público e deste sobre a
imprensa.” 46
V

Não pode haver a menor dúvida de que a imprensa
parisiense, por outro lado, está perdendo sua influência,
avassaladora em outros tempos, sobre a opinião pública.
Antes de mais nada, está perdendo leitores. Examinemos
a curva da circulação no período que vai de 1 de janeiro
de 1946 a 1 de janeiro de 1950, servindo-nos ainda uma
vez do magnífico estudo de Leauté: Em começo de 1946
a curva de tiragem dos jornais parisienses acusava um
aumento substancial sobre a cifra relativa ao começo de
1945, de modo que esta aparecia quase duplicada. Mas
isto se devia exclusivamente ao relativo alívio da crise de
papel.
Os diários de Paris entraram no ano de 1946 com
uma tiragem média total de 6.154.000 exemplares.
Um ano depois, tinham perdido mais de um milhão
de exemplares, mantendo a cifra de 4.835.000. E, 1 de
janeiro de 1948, perdia mais 300 mil exemplares, com
4.512.000. Ao entrar em 1949 a diferença para menos era
de cerca de 700 exemplares, pois a cifra alcançada não ia
além de 3.819.000. Já a 1 de janeiro de 1950, a curva da
tiragem ainda descia, embora com menos violência, pois
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”La Nef”, cit.
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a diferença sobre o ano anterior era apenas de 156.000
exemplares.
VI

Noel Jacquemart, na sua revista técnica “L’Echo de
la Presse et de la Publicité”,47 assina um patético artigo
intitulado “En France, la mendicité est interdite”, no qual
sumaria a dramática situação da imprensa francesa.
Falando sobre a perda de tiragem dos jornais a partir de
1944, pergunta esse conhecido homem de imprensa:
“Quais os erros que nos podemos atribuir e que
explicam numa larga medida a perigosa situação atual?”

E responde:
“Desde 1944 a massa total de leitores tem sensivelmente
diminuído, de onde não se ganha numa das rubricas
essenciais da receita - a venda. Admitamos que o poder
de compra tenha sido diminuído concomitantemente com
o crescimento do número de receptores radiofônicos.
Importantes frações da população sobre as quais não
incidem esses dois elementos abstêm-se, no entanto, de
comprar um jornal .”
Jacquernart pergunta se a explicação não estará na
orientação das folhas, no fato de que a uma clientela
essencialmente individualista, liberal e, no conjunto,
conservadora, pretendeu-se impor uma imprensa
pregando o coletivismo, o dirigismo e a revolução. Para
ele, foi o que houve: assim que o alimento da incoercível
curiosidade dos grandes acontecimentos do fim da guerra
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desapareceu, uma larga fração dessa grande clientela do
“Petit Joumal”, do “Journal”, do “Jour”, para não citar senão
alguns, rejeitou uma imprensa que contrariava seus
profundos sentimentos. E assegura: “Nós conhecemos
gente que “não lê mais jornais por essa simples e única
razão.”
Esse edificante depoimento continua com a declaração
de que à imprensa francesa de hoje falta personalidade,
opinião um pouco exagerada, por certo mas não inexata
para quem se lembra do tom afirmativo, irreverente,
frondeur da imprensa francesa de antes da guerra. “A
imprensa atual no seu conjunto - falamos da imprensa
cotidiana - é desesperadamente morna e conformista.
Posta à parte a oposição comunista, ela parece
inteiramente devotada ao governo. Nada se parece mais
a um cotidiano de província que um outro cotidiano de
província: informação neutra, tão neutra quanto possível,
mais todas as cabeças quebradas do departamento e das
regiões circunvizinhas. “Se há cinco exceções, é tudo.”
O diretor de “L’Echo” ainda observa que apenas uns
dez grandes nomes emergiram na imprensa depois da
guerra: Rémy Roure, George Altmann, Marcel Fourrier,
Louis-Gabriel Robinet, Pierre Hervé, entre outros.
Essa observação tem o seu valor porque o jornalismo
francês sempre se caracterizou pelo personalismo. Os
editoriais, via de regra, trazem assinatura. As reportagens,
mesmo de relativa importância, também são assinadas e
seu autor não leva a objetividade a ponto de não exprimir
com calor o seu ponto de vista.
Por outro lado, acentua Jacquemert que o que
diferençava, ou melhor, caracterizava cada grande órgão
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antes da guerra - sua fórmula, sua posição política, suas
grandes vozes - mostra-se agora consideravelmente
debilitado. Nota-se, mesmo, nos últimos tempos, uma
tendência nítida nos cotidianos de Paris para a exploração
do noticiário de polícia. E comenta:
“Admitimos que isso seja normal, e o sucesso do “Parisien
Liberé” tenderia a provar que o francês sous-moyen se
interessa mais pelas proezas de uma determinada gang
e pelos amores criminosos da filha da porteira que pelas
especulações de Einstein ou pelos aspectos profundos da
batalha entre Leste e Oeste. Mas isso não impede que o
embrutecimento não seja tão generalizado ao ponto de
não se reservar algo de menos entristecedor para uma
clientela esclarecida.”
Longe estamos de compartilhar do tom super pessimista
do retrato, que nos pinta “L’Echo”, da imprensa francesa.
Mas, substancialmente, esse quadro é verdadeiro. E
verdadeiro não apenas para a imprensa francesa, mas
para quase toda a imprensa do chamado mundo livre.
VII

Sem dúvida, o conceito que fazemos da liberdade de
imprensa, a profunda e arraigada convicção de que é uma
das peças essenciais no mecanismo da vida democrática,
exige que o Estado renuncie a qualquer interferência
na vida dos jornais. Jornalismo é e deve continuar a ser,
entre vós, atividade privada, embora constitua um serviço
público.
Há nisso, por certo, uma contradição formal: se não se
permite ao Estado, representante da sociedade, intervir
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no manejo do mais poderoso instrumento que se conhece
para a formação da opinião pública, muito menos se
poderia consentir que o indivíduo utilizasse arma tão
poderosa em defesa de seus interesses privados. Esta a
doutrina que poderia legitimamente ser sustentada à
base de ficções, in abstracto.
O certo é que a imprensa de propriedade privada e a
imprensa de propriedade pública são duas realidades, são
dois fatos coexistindo em nosso tempo, dois fenômenos
que podemos comparar em seus efeitos. O mais ligeiro
exame desses fenômenos leva-nos à conclusão de que
onde quer que o Estado controle a imprensa, a liberdade
política e seu corolário, as franquias individuais, não
existem. E onde quer que a imprensa possa ser criada
pela iniciativa privada e conduzir-se por si mesma, aí o
indivíduo tem, como homem, os seus direitos assegurados.
O problema é, pois, o de saber se cremos ou não na
tábua de direitos e garantias em que se funda a sociedade
política ocidental. Os comunistas colocam o direito
social acima do direito individual; nós consideramos
que a sociedade e sua figura política, o Estado, só podem
interferir na esfera de nossos direitos para resguardar os
direitos alheios por ventura ameaçados.
VIII

Se a imprensa quiser cumprir a sua missão, na sociedade
em que vivemos, deve colocar-se como um poder
independente em face do Estado e só é possível quando
economicamente ela está livre de qualquer subordinação
aos governos.
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Ora, na França de hoje, como em muitos outros países,
os governos se veem a braços com problemas graves que
importam em séria ameaça à independência dos jornais.
Até para a subvenção oficial já se apelou em França, a fim
de minorar a angustiosa crise do papel de impressão, cuja
distribuição tem de ser feita pelo governo.
O jornal ainda é um veículo do pensamento, mas um
veículo caríssimo. Por isso mesmo é que a imprensa é
vulnerável, mesmo nos países em que as constituições
asseguram que a expressão do pensamento é livre.
Numa França empobrecida, decaem inelutavelmente
a qualidade e a influência de seus jornais. Desesperado,
sem dúvida, é o esforço dos jornais franceses para atingir
aos padrões de ante guerra. O que têm conseguido pode
chamar-se um resultado brilhante, tocando as fronteiras
do milagre.
No século passado a França marchava na vanguarda
do jornalismo e da tipografia, disputando a palma aos
Estados Unidos. Um Girardin, revolucionando os métodos
jornalísticos, e um Marinoni, renovando os de impressão,
foram expoentes de uma época de progresso técnico e
de prosperidade que hoje parece tão distante, mas que
durou até 1939.
A imprensa francesa, por esse tempo, era tão poderosa
que um famoso diretor de jornal costumava dizer,
apontando para a cadeira em frente à sua mesa de
trabalho: “Essa cadeira vale dois tronos.”
Hoje, a imprensa francesa não é a mesma de outrora e
nem sempre se encontra em posição de desafiar o poder
político, a acreditar-se no testemunho dos observadores
mais autorizados, bem como nas estatísticas sobre a
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baixa constante da tiragem total dos jornais. Apesar disso
conserva lugar de honra no jornalismo do mundo latino e
luta bravamente para sair do impasse em que se encontra.
Nós, latino-americanos, vemos com grande simpatia esse
esforço, porque uma longa tradição nos liga à imprensa
francesa, a quem pedimos inspiração para assentar os
fundamentos da nossa.
Colhemos na imprensa especializada francesa alguns
dados muito eloquentes a respeito do encarecimento da
produção do jornal. Não é só a matéria-prima que pesa
duramente sobre os orçamentos. O chamado progresso
social, ou seja, as vantagens crescentes obtidas pelo
operariado oneram sobremodo a produção, em França.
Eis as queixas principais das empresas as quais se baseiam
no aumento das equipes de trabalho por imposição do
aparelho sindical:
1. Existência de operários inúteis ou dispensáveis por
motivos de ordem social;
2. Número de linotipos maior do que o necessário, para
lugares de linotipistas. Outrora um jornal de 6 páginas
contava 16 a 18 linotipos, um de quatro páginas requeria
12, a maioria dos jornais tinha 10, alguns menos. Hoje,
para 4 páginas, foram impostas 22 linotipos.
3. A duração média do trabalho dos tipógrafos é de
cerca de 4 horas e meia.
4. Em 1926 um linotipista parisiense produzia 4.500
sinais por hora, incluídas as emendas; sendo o serviço de
7 horas, a sua produção era de 31.500 sinais. Atualmente,
a produção média é de 300 a 400 linhas, sejam 13.000
sinais.
5. Embora a produção tenha baixado, o número de
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mecânicos-linotipistas e revisores dobrou depois da
guerra.
6. Quanto mais se aperfeiçoam as máquinas, mais
aumenta a mão de obra. Assim, quando da introdução
das primeiras estereotipias mecânicas, a fundição de
8 cadernos de 8 páginas reclamava 9 homens; hoje
precisam-se 12.
7. Em 1926, uma rotativa de 8 bocas para 4 páginas
(um grupo grande e duas dobradeiras) era acionada
por uma equipe de 7 homens. Nessa época as máquinas
não ultrapassavam 22 a 25 mil exemplares à hora. Hoje,
quando as impressoras rodam 36 ou 40.000 à hora, a
equipe foi elevada para 9 homens, além de um apontador
absolutamente supérfluo nos casos de pequenas tiragens.
8. O preço de revenda do exemplar de um jornal de
opinião tirando 10.000 era de 0,15 (excluído o papel) em
1935. Em 1948 era de 9 fr. 25, seja, 61 vezes mais. À hora
atual deve andar por 100 vezes mais. Tudo isso porque
não se quer mais imprimir em “tiragens consecutivas” que
permitia jornais diferentes serem produzidos na mesma
impressora um após outro, com a condição de que as suas
tiragens adicionais não ultrapassassem a cifra de 45.000
exemplares.
9. A confecção de um jornal de opinião, faturada de
1.200 a 1.500 francos em 1925; era calculada 1948 em 60
vezes mais. Hoje, talvez não se faça por cem vezes mais.
IX

É fácil compreender-se que o encarecimento brusco
da mão de obra teve parte importante na supressão de
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muitas vozes que se faziam ouvir no concerto da opinião
pública. O jornalismo francês preservou sempre, como já
se notou, seu caráter individualista. Era belo de ver se a
variedade de opiniões que se entrechocavam no mundo
jornalístico parisiense de antes da última guerra. Jornais
e revistas de prestígio e de longa tradição faziam-se em
oficinas alheias. Os orçamentos gigantescos vão matando
esses francoatiradores da imprensa, ou seja o que restava
da pequena imprensa de opinião.
O problema do acesso ao público - cada vez mais limitado
às ideias e aos interesses de alguns - é, sem dúvida, de
solução difícil. Mas ou o enfrentamos com sucesso ou
vemos aluir um dos pilares do que orgulhosamente
chamamos o “mundo livre”.
De um lado, a imprensa realmente livre tem de ser
propriedade privada para preservar sua independência
ante o Estado; de outro, para desempenhar seu papel
na democracia, tem que ser acessível a todos os setores
da opinião. O encarecimento da indústria do jornal
proscreve do jornalismo vozes respeitáveis, que não é
justo nem prudente condenar ao silêncio. Tem maior
importância para a democracia o desaparecimento de
um pequeno jornal de opinião que a fusão de um grande
órgão informativo com outro desse mesmo caráter, ainda
que com isso ganhe o leitor um noticiário mais completo.
Estamos acostumados a medir a importância dos jornais
pela; sua tiragem e ouso dizer que no vosso país o boletim
de circulação passou a ser quase o único certificado de
êxito de um jornal ou de um jornalista.
Até que ponto o boletim de circulação é um atestado de
bom jornalismo, é um assunto sobre o qual talvez teremos
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de conversar mais adiante.
Uma voz discordante, ecoando debilmente entre os
cidadãos, pode representar um papel decisivo na vida de
um povo. No século passado, a grande imprensa francesa
se pronunciou contra Dreyfus. Émile Zola pode lançar,
entretanto, o seu “J’accuse”, num jornal modesto, uma
dessas folhas que os franceses chamam “de doctrine”.
Foi essa chispa que se tornou flama e iluminou as
consciências. A imensa maioria da França era contra
Dreyfus e a imprensa parisiense era o seu espelho fiel. Mas
um “L’Aurore”, pequeno jornal nessa época, fez ouvir a sua
voz solitária e, abrigando a campanha de Zola, iniciou a
conquista da opinião pública.
Nos tempos de hoje, poderíamos perguntar, teria esse
jornal condições para existir?
“L’Epoque” era um órgão de opinião, famoso pelos seus
editoriais. Valia pelos seus excelentes colaboradores.
Fechou a alguns anos atrás porque só os “grandes’ -, e a
braços com sérios problemas - conseguem viver na França
de hoje.
X

Mas não podemos responsabilizar apenas os grandes
capitães da moderna imprensa pela decadência do jornal
de opinião. Os jornais se foram convertendo em empresas
industriais ante a necessidade de atender às exigências
de um público cada vez mais numeroso, consequência
direta da instrução em massa. Émile de Girardin, quando
lançou em França o jornal de um sou, na década de 1830,
abriu perspectivas as mais amplas para a disseminação

155

de informações antes só comunicadas a uma reduzida
elite urbana. Num certo sentido, o jornal de tostão,
custeado pelos anunciantes e não pelos leitores, foi, pois,
a democratização da imprensa, porque a tornou acessível
aos pobres, que passaram a dispor diariamente de uma
pequena enciclopédia para instruir-se e alargar sua visão
política e social.
Era fatal que a fórmula de Girardin, a única adequada
à criação de uma grande imprensa, capaz de atender às
necessidades do tempo, acabasse por engendrar o grande
cotidiano, com suas vantagens e seu inconvenientes, suas
grandezas e suas servidões. O progresso dos meios de
comunicação e as invenções mecânicas teriam fatalmente
de influenciar o setor da atividade jornalística, que não
podia, logicamente, permanecer como um compartimento
fechado em meio à febril atividade criadora do século XIX.
Pode-se lamentar o progresso material da imprensa,
que evolui para o monopólio, mas é difícil imaginar a
sociedade de em que vivemos sem o grande cotidiano,
provendo-nos diariamente de informações sem as quais
mal poderíamos exercer a função política que somos
chamados a desempenhar no sistema democrático do
governo.
Sem dúvida, perdemos alguma coisa com o gigantesco
desenvolvimento econômico da imprensa. A primeira
consequência foi a criação de intransponíveis obstáculos
ao solitário apostolado dos que não se sujeitavam a
nenhum compromisso e a nenhuma disciplina. Temos
inúmeros exemplos, no mundo latino desses fundibulários,
que exercem profunda influência sobre a opinião pública
do seu tempo.
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Mas, dentro em pouco, as gerações mais novas
conhecerão esses ídolos? O provável é que se descubram,
apenas, com simpatia e reverência diante de alguns
túmulos e... passem adiante.
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A OBJETIVIDADE NAS NOTÍCIAS

NO mundo de hoje, o jornalismo norte-americano é,
certamente, o que mais se esmera em fornecer informação
objetiva . E o mais admirável é que isso se deve a um longo
trabalho de educação. Educação do jornalista, sem dúvida,
mas, sobretudo, educação do leitor.
Em 1843 Charles Dickens escreveu uma página de
mordente sátira sobre os jornais dos Estados Unidos.
Mostra-nos Martin Chuzzlevitt, quando desembarcava no
cais de Nova Iorque, atordoado pelo pregão dos jornais
escandalosos, a que o romancista atribuiu os nomes mais
extravagantes: “O Esgoto de Nova Iorque”, o “Buraco
da Fechadura”, “O Espião”, “O Escândalo Cotidiano e
Permanente”, “New York Staber” etc. etc.
A imprensa amarela, já no fim do século passado, deixou
exemplos memoráveis de falta de exatidão e objetividade.
Nosso grande cronista Rubem Braga lembrou, há
pouco, no “Correio da Manhã”, deliciosa correspondência
que se publicou no “Journal”, de Hearst, em 1896, sobre
a mudança para hinterland da capital de um dos Estados
brasileiros, o de Minas Gerais.
A história começava assim:
“Os habitantes de Ouro Preto - Capital de um dos mais
ricos Estados mineiros do México. . .”
Narra depois com abundância de colorido uma
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procissão fantástica de toda a população de Ouro Preto
em marcha para uma nova cidade, procissão que nunca
se realizou.
Dizia o imaginoso correspondente que a cidade de Ouro
Preto, uma das mais velhas do Estado, “vai ser abandonada
às feras que abundam nas florestas que a rodeiam”; é
“notável por possuir uma única rua, de algumas milhas de
extensão, e está edificada num desfiladeiro, situando-se
acerca de 5.000 metros acima do nível do mar.” E, como se,
não bastassem essas singularidades da antiga capital de
Minas Gerais, acrescenta o correspondente de “Journal”
que o ar em Ouro Preto é tão úmido que todos os objetos,
mesmo guardados em caixas hermeticamente fechadas,
mofam em pouco tempo.
A portentosa inventiva do jornalista acrescenta que na
velha capital nada há que se pareça com uma carruagem
e até a locomoção em burros é perigosa na única rua
que serpenteia milhas e milhas e é, certamente, a mais
acidentada do globo.
Por último o correspondente revela que, nessa estranha
cidade, a metade dos habitantes tem vivido nestes últimos
anos nas galerias das minas abandonadas. O único ponto
verdadeiro nessa história é que a capital de Minas Gerais
se transferiu para Belo Horizonte em 1896 e que o Ouro
Preto, hoje cidade de turismo, está situada num cenário
de montanhas.
De qualquer modo, devemos convir em que o jornalista
revelou imaginação fertilíssima, digna do criador de
Shangri-la, que deve ter contribuído para aliviar a tensão
provo cada nos leitores pelo relato dos crimes e escândalos
habilmente trabalhados pelos ativos repórteres de Mr.
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Hearst.

II

Certamente, por essa época havia nos Estados Unidos
jornais que se esmeravam em ser acurados e objetivos.
E, do mesmo modo que a imprensa amarela exerceu
uma inegável influência sobre os métodos da imprensa
americana em geral, os princípios da ética jornalística
observados nos jornais mais conspícuos acabaram
por influenciar também os métodos dos chamados
jornais populares. Não queremos dizer com isso que
não desapareceram os jornais escandalosos, mas que o
sensacionalismo perdeu muito de sua força de venda na
imprensa, pois o público, com o progresso da educação,
se tornou mais crítico.
Assim os jornais mais sensacionalistas de hoje têm
apenas uma longínqua semelhança com os de outrora.
Verificou-se, nesse terreno, uma notável evolução, de
modo que este país, que foi considerado a pátria do
sensacionalismo na imprensa, acabou dando ao mundo
lições de jornalismo sério e objetivo.
Hoje, na América Latina, quando nos dispomos a compor
a fórmula de um jornal destinado a cumprir realmente
sua missão de informar, voltamo-nos naturalmente para
a imprensa norte-americana, inspirando-nos com sua
experiência e seus exemplos.
Aliás, isso não ocorre apenas na América Latina. Em
todo o mundo a influência dos métodos jornalísticos
americanos se impõe, não apenas em relação à técnica,
mas também quanto a certos princípios de ordem moral
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que presidem a boa informação.
Podemos mesmo afirmar que nenhuma imprensa
do mundo pode avantajar-se à vossa nesse particular.
Por toda parte, encontraremos jornais sérios ao
lado de jornais irresponsáveis. Mas em nenhum país
encontraremos colocada em tão alto nível a prática de
informar corretamente. Tenho comigo um interessante
livro com as “Selections from the Writings and Speaches
of William Randolph Hearst”. Os tópicos referentes às
técnicas jornalísticas são edificantes. Mostram que a sua
preocupação, nas três últimas décadas, era a de baixar
o tom do sensacionalismo em seus jornais. Pelo menos
é essa a impressão que nos fica, de muitas das famosas
instruções escritas que ele enviava aos seus diretores,
quer sobre gravuras e paginação, quer sobre o modo de
apresentar as notícias e a orientação a ser seguida nos
editoriais.
Mas a maior contribuição do jornalismo dos Estados
Unidos ao jornalismo do mundo, no sentido de tornálo mais objetivo, é a das agências norte-americanas de
notícias. É honroso, sem dúvida, para tais agência, que
seus serviços sejam fornecidos a jornais de todas as
tendências políticas e ideológicas.
Antes da reviravolta da política exterior soviética - por
exemplo - que originou, no pós-guerra, a atitude hostil do
Kremlin aos Estados Unidos, o próprio jornal comunista do
Rio de Janeiro publicava diariamente serviço telegráfico
da United Press.
Apesar disso, muitas críticas se fazem às agências
americanas por verem os acontecimentos exclusivamente
do ponto do Departamento de Estado. Reputo essas
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críticas não de todo infundadas, mas exageradas.
Certamente uma agência americana de notícias reflete
no seu serviço o modo americano de encarar as coisas
e manifesta uma tendência para compreender e adotar
o ponto de vista do governo deste país em matéria de
política internacional. Por mais objetiva que ela seja - e
já abordamos este assunto - é fatal que, consciente ou
inconscientemente, procure resguardar os interesses dos
Estados Unidos, de modo a evitar prejudicá-los quer pela
divulgação de determinados fatos, quer pelo modo de
encará-los.
Mas é fora de dúvida que, à parte casos excepcionais, as
agências americanas procuram ser objetivas tão rigorosamente quanto possível. Em regra os jornalistas, no Brasil,
o reconhecem.
Por outro lado, as agências são o único meio de que
a maioria absoluta dos jornais dispõem para obter
uma informação tão impessoal quanto possível dos
acontecimentos que se passam fora do raio de ação de seu
staff.
Os jornais americanos, que na sua grande maioria se
esmeram em informar bem o público, devem-no em
larga escala a suas agências de notícias, entre as quais se
destaca a Associated Press. Esta constitui um exemplo
que se procura imitar através do mundo.
III

Na América do Sul, o primeiro serviço estrangeiro de
informações a publicar-se regularmente na imprensa foi
o da antiga Agência Havas, fundada em França em 1825
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por Charles Havas. Permaneceu como empresa particular,
até que o governo de Vichy a encampou transformando-a
em agência do Estado Francês.
Na segunda década deste século, os nossos interesses
culturais e comerciais concentravam-se ainda na Europa.
A sorte do mundo, então, se decidia em Londres, Berlim
e Paris. Sendo profundas nossas afinidades de espírito
com os franceses, procuramos um serviço francês de
informações, que visse o mundo segundo as nossas
simpatias e nossos interesses, isto é, do ponto de vista de
Paris.
Certamente, a Havas não cultivava muito a virtude da
objetividade. E que agência a cultivava naquele tempo?
Os telegramas da Havas eram publicados na primeira
página dos jornais diários brasileiros. Tudo o que
sabíamos sobre a marcha dos problemas do mundo eram
eles que nos informavam, salvo o caso de uma ou outra
correspondência de Paris ou de Londres, mandada por
via marítima. Praticamente, a agência tinha o monopólio
da informação estrangeira numa larga parte da América
Latina.
A Havas adotava antigos métodos do jornalismo Francês,
mais preocupado com a interpretação das notícias que
com as próprias notícias. O governo a subvencionava e
circulavam rumores a respeito de diplomatas estrangeiros
em Paris que estipendiavam generosamente a velha
agência.
Até que, durante a primeira grande guerra, entrou
valentemente no mercado a United Press, com seu
noticiário redigido à americana, de feitio objetivo.
Alguns jornais viram logo a conveniência de repartir
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seu espaço entre os telegramas da Havas e a U.P. Esta
fornecia abundantes informações sobre as atividades
americanas, que começavam a interessar mais de perto
o nosso público, em virtude da previsível entrada dos
Estados Unidos no conflito mundial.
Hoje, não só neste país, como em todo o mundo,
se reconhece que o serviço ideal de informações
internacionais tem de ser organizado à base de
cooperativas jornalísticas tipo Associated Press. A Reuters
se reorganizou nessa base. O projeto de reorganização de
uma agência francesa, depois da libertação, contemplava
a constituição de uma cooperativa de jornais.
É que a cooperativa de notícias assegura em razoável
escala a independência da informação em face do
interesse privado e em face do Estado. É o melhor meio de
garantir ao órgão distribuidor da informação o caráter de
serviço público, sem que isso implique em subordinação
aos governos.
Mas uma cooperativa de notícias como a Associated
Press só pode ser mantida por uma imprensa rica como a
dos Estados Unidos. Voltamos, pois, à observação, que já
fizemos, de que o alto padrão de exatidão e objetividade
não se obtém numa imprensa de baixo padrão econômico.
IV

Assim como em França, no século XIX, fundara a Havas,
na Inglaterra um antigo colaborador de Charles Havas
fundou a Reuters, enquanto em Berlim aparecia a Wolff
e em Roma a Stefani. Essas agências, visando à cobertura
mundial de notícias, firmaram acordos para intercâmbio
de informação, mas dividiram o mundo em zonas de
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influência. À Havas coube a América Latina, à Reuters a
Asia, e assim por diante.
Nas vésperas da primeira guerra mundial, o mercado
mundial de informação estava dominado por seis
agências, que eram as já citadas e, mais, nos Estados
Unidos, a Associated Press e a United Press.
Por essa época, era livre a circulação de notícias por
quase toda parte, sendo a única exceção na Europa, a
Turquia e a Rússia.
Léon Rollin48 nos descreve admiravelmente esse período
de liberalismo, no qual cada um podia circular através do
globo sem outras formalidades que munir-se das divisas
estrangeiras, disponíveis por toda parte. “A partir de 1918,
os entraves à informação se multiplicaram. O regime dos
passaportes que se havia generalizado durante a primeira
guerra mundial, se estabilizou. A debilitação das moedas
levou ao controle do câmbio.
“A livre circulação das pessoas, sobretudo dos jornalistas,
desapareceu. A Rússia fechou-se aos informadores.
“Alhures, se não se ousava tomar medidas tão radicais,
procurou-se pela astúcia imitá-las. A guerra surda ou
aberta do comunicado contra a informação começara.
Ela ia, desde logo, influenciar os países que tinham
conservado um regime democrático. Por desagradável
que seja, o fenômeno é humanamente explicável. A lei de
Betham recebia uma nova aplicação. A informação livre
devia recuar mais ou menos por toda parte, tornando esta
informação politizada”.
48

In “La NEF”
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V
Rollin mostra que, a esta altura, uma nova teoria
da informação acabava de nascer. Até 1914, explica, a
informação era concebida como aplicação dos Direitos do
Homem. Fundava-se unicamente sobre a ideologia liberal
que daí derivava. Os regimes totalitários não se podiam
conformar com isso; seu instinto de conservação se
opunha radicalmente a esse conceito. Entre 1918 e 1939,
compreendeu-se o perigo de modo confuso. As agências
da Europa Ocidental e americanas procuraram tirar o
melhor partido da situação; esforçaram-se por manter,
tanto quanto possível, as antigas práticas.
Alargaram seu círculo, para admitir dentro dele as novas
agências oficiosas de propaganda, esperando conservar
as fontes de informação e admitindo possibilidades
aleatórias de difusão. Mas esses laços, muito frágeis, se
foram relaxando pouco a pouco...
Árdua não podia deixar de ser a luta pela informação
livre, num mundo dividido em democracias e ditaduras.
Por outro lado, descreve Léon Rollin o crescimento
incessante das necessidades dos jornais e do público.
Despesas pela produção da cobertura mundial
ultrapassavam as receitas possíveis lá onde o mercado
interior era mais ou menos restrito. Logo se verificou
que somente o mercado dos Estados Unidos oferecia
possibilidades comerciais para a informação. E viu-se a
rápida ascensão das agências americanas, com o eclipse
da Havas e da Reuters.
Para lutar contra essa preponderância foi preciso
recorrer à ajuda governamental. E a politização da
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informação se alargou sob modalidades diferentes,
que afetavam, mais ou menos, senão a objetividade das
informações, ao menos sua rapidez e sua difusão.
“Na prática, pareceu a muitos que a ação política
através da informação era mais eficaz pela dissimulação
das notícias que através das falsas notícias”.
Mas passemos adiante.
VI

Durante a primeira guerra, a Reuters, à semelhança da
Associated Press, se converteu em cooperativa, forma de
organização comercial dos serviços de informação que
assegura a mais completa independência em face dos
governos. Em França, logo que surgiram perspectivas
de expulsão do invasor a ideia prosperou rapidamente,
ajudada pela circunstância de que o terreno estava limpo
para a criação de um novo tipo de agência de informações.
A Havas fora comprada pelo governo de Vichy. A Agência
de Argel tendia a desaparecer ou ser substituída com a
normalização da situação política francesa. Formou-se
então o projeto de fundar, logo após à libertação, uma
agência cooperativa pertencendo unicamente aos jornais.
O governo do general de Gaulle deu o seu pleno apoio
à ideia que, entretanto, não foi realizada até hoje. O
Estado se limita a transferir para o orçamento nacional o
montante do déficit anual da agência francesa.
Por outro lado, “a imprensa francesa, a braços com
dificuldades financeiras, não mostra a menor importância
em tomar um encargo que teria por efeito aumentar
suas despesas; ela se assegura a cobertura utilizando,
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ao mesmo tempo que a Agência Francesa, os serviços de
grandes agências dos Estados Unidos e do Reino Unido”. 49
De sorte que, exceto nos países anglo-saxônios,
os serviços de informação no mundo de hoje estão
politizados. O Estado exerce sobre eles um controle direto,
que não pode deixar de por em perigo a objetividade das
notícias.
VII

O tratamento objetivo das notícias não é puramente
uma questão de ética jornalística. Está condicionado
também ao nível de educação e à psicologia dos povos.
Um americano, um brasileiro e um turco reagem de modo
diferente à mesma notícia.
De um modo sumário, podemos dizer que os latinos
amam o lado trágico da vida bem mais que os ingleses e
americanos. Por outro lado os americanos e ingleses tem
o senso esportivo mais desenvolvido que nossos povos. A
luta política, os prélios eleitorais as discussões em torno
da coisa pública, apesar das aparências brutais que às
vezes assumem, se travam em ambiente esportivo. Uma
vez conhecido o resultado da partida, todos se concentram
de novo em suas vidas privadas, tratando exclusivamente
e seus negócios e deixando aos vitoriosos a chance de
governar o Estado.
Na América Latina, a batalha política não se encerra com
a votação. Em muitos países, ou na quase totalidade deles,
os que perderam não se conformam com a derrota. No dia
seguinte às eleições começam a preparar a desforra.

49

Rollin, op. cit.
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Vou dar-lhes um exemplo. Alguns meses atrás, o “Diário
Canoca”, que estava na oposição ao governo de Vargas,50
publicou uma notícia de seu enviado especial a Porto
Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, com o
seguinte título:
“Recebido festivamente em Porto Alegre o Presidente
da República”.
Pois bem, leitores protestaram, por cartas e
pessoalmente, contra esse título, enquanto outros se
mostravam perplexos diante dela. Interpelavam-nos sobre
se isso não significaria que estávamos querendo “aderir”
ao governo, quer dizer, dar-lhe o nosso incondicional
apoio político.
Os povos latinos são contra ou a favor. Não
gostam dos meios termos. Os franceses, por exemplo,
extraordinariamente inteligentes, revelam uma agilidade
mental, uma capacidade de pronto raciocínio que espanta
a um inglês, mas empregam o melhor dessas qualidades
na polêmica, esforçando-se por impor ao adversário o
seu ponto de vista.
Uma noite em Londres, em 1942, o auto em que eu
viajava atropelou um cavalheiro. Duas filhas deste, que o
acompanhavam, assistiram à cena. O acidentado, que se
achava ébrio, libertara-se dos braços das duas moças e
projetara-se de encontro ao para-lama do carro. Nosso
chofer desceu do veículo e, em companhia das moças e
do guarda de serviço, que também vira a cena, prestou
os primeiros auxílios à vítima, enquanto se esperava a
Assistência. Tomadas pelo policial as notas da ocorrência,
o chofer foi convidado a ir prestar depoimento na

50

Estávamos em 1953
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Delegacia, depois que nos levasse ao nosso destino.
O grupo de curiosos que haviam parado no local logo
se dissolveu sem que ocorresse a menor alteração do
trânsito e da ordem.
Pois bem, nos países latino-americanos, o maior esforço
do motorista não seria defender-se da ação da justiça,
mas da atitude agressiva que assume invariavelmente a
multidão contra os atropeladores.
É que não é fácil para os latinos aceitar sem protesto
a desgraça como uma fatalidade. “Alguém tem de pagar
por isso” é o primeiro pensamento do homem da rua, no
Brasil, em face de um atropelamento.
Aí reside uma das causas dessa incoercível tendência
para editorializar o noticiário que tanto choca os
americanos nos jornais latinos. Ela é devida em parte,
sem dúvida, à falta de preparação profissional da maioria
dos repórteres e, em parte, a uma orientação deliberada
de direção dos jornais, que tem de fazer a concessão ao
seu público.
Apesar disso, devemos reconhecer que isso é uma
explicação e não uma justificação. Muitos editores de
jornais latinos compreendem que os jornais podem
contribuir para habituar o povo a um padrão jornalístico
melhor, em que “os fatos são sagrados embora o
comentário seja livre”. Esse ideal pode ser realizado
nos jornais que se destinam a público de nível cultural
relativamente elevado.
Costumam dizer que cada povo tem a imprensa que
merece. Melhor seria dizer que cada público tem a
imprensa que seu nível cultural comporta.
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VIII

A exatidão nas notícias é um ideal tão difícil de ser
atingido quanto a objetividade. Depende, como já tivemos
ocasião de mostrar, em boa parte dos recursos materiais
ou financeiros de que disponham as agências e jornais
para investigar e obter a confirmação da grande massa
de informações que lhes chega diariamente. Nesse
particular, a reputação da imprensa norte americana tem
sofrido muitos arranhões. Eis como um jornalista francês,
M. Marcel Prévost, se refere à tendência para colocar a
informação acima de tudo nos jornais contemporâneos:
“Eu mal posso perdoar aos nossos amigos do outro lado
do oceano de nos terem inoculado este perigoso vírus: a
gosto da informação à outrance, da informação-recorde
e, da informação custe o que custar, que pouco a pouco
os levou, num plano inclinado, a amar a “informação em
si”, a informação mais acelerada que os próprios fatos,
e a dotar, enfim, a informação de um interesse e de um
valor mesmo que ela não tenha nenhuma relação com a
realidade”.
“Nós temos sofrido, recentemente, em França, o efeito
trágico e desolador que pode, em certos casos, provocar
a mania americana da informação “au plus vite” e, por
conseguinte, sem crítica prévia e sem controle. Crítica,
controle, isso toma tempo: de sorte que o bom informador
deve queimar essas perturbadoras etapas... Quantas dessas
informações e notícias não são, em última análise, senão
rumores vagos, balbucios, “constas” pueris transmitidos
apressadamente para vencer a concorrência.”51

51

ln “ABC du Joumalisme”, Paris, 1952.
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M . Marcel Prevost tocou, sem dúvida, no ponto fraco
da informação jornalística, que não é, porém, uma
característica da informação “à l’americaine”. É possível
que há sessenta anos atrás os jornais dos Estados Unidos
fossem tidos como modelos de leviandade. A impressão
dominante em toda parte era que os métodos da imprensa
amarela refletiam os de toda a imprensa americana.
Entretanto, a reação da opinião pública contra os
processos do sensacionalismo extremo não se fez sentir
em qualquer outro país tão poderosamente como aqui.
A imprensa americana está magnificamente servida de
informação local e internacional graças a suas agências
de notícias, que dispõem de recursos para uma cobertura
completa do país e do mundo. Não acontecia o mesmo, com
a imprensa francesa em sua época de maior prosperidade,
ou seja, até as vésperas da última guerra. Informação exata
nunca foi o forte dos jornais parisienses. Os detalhes mais
importantes de um acontecimento são frequentemente
narrados segundo a fantasia do jornalista.
Sem dúvida assistia a M. Marcel Prevost razão em porem
guarda o jornalismo francês contra o vírus da imprensa
moderna, ou seja, “o gosto da informação à outrance”.
IX

A preocupação de vencer a concorrência a qualquer
preço, mesmo que não se disponha de recursos normais
para enfrentá-la, prepara terríveis armadilhas contra os
jornais que mais se esmeram na caça ao “furo”.
O mais memorável exemplo de falso “furo” em França
é o das edições especiais que anunciaram na tarde de
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segunda-feira, 9 de maio de 1927, o falso sucesso do raid
aéreo de Nungesser e Coli e a chegada dos aviadores a
Nova Iorque.
Grandes jornais de Paris, como “L’Intransigeant”, “La
Liberté”, “Paris-Soir” e “Le Soir” publicaram um despacho
de agência, vindo até hoje não se sabe de onde, dando
a nova da chegada. Prudentemente, a não comentaram.
Mas “La Presse”, o jornal que Émile de Girardin criara
havia mais de cem anos, revolucionando os métodos
da imprensa francesa, quis destacar-se. E publicou
impressionante manchete na primeira página: “Les
heures d’or de l’aviation française. - Nungesser et Coli ont
réussi - Les emouvantes étapes du grand raid - A 5 heures,
arrivée à New York “.
Numa história ocupando toda a metade superior da
primeira página, “La Presse” dava detalhes que nenhuma
outra folha publicava: “A aterrissagem se fez em excelentes
condições e o aparelho foi logo cercado de numerosas
embarcações, enquanto que muitos hidroaviões o
sobrevoavam a baixa altitude.” Descreve-se a suposta
cena com todas as minúcias, dando os nomes das mais
destacadas personalidades do mundo oficial americano
que foram cumprimentar os aviadores. Afirma-se que
Nungesser e Coli não fizeram qualquer declaração mas
disseram que se sentiam felizes com seu êxito e queriam
repousar.
M. André Ravry assim comenta essa colossal “canard”
sem precedentes na imprensa moderna francesa: “A
publicação com grande espalhafato dessa falsa notícia
ficará como um dos mais tristes exemplos do que pode
fazer a precipitação, o desejo de andar mais de pressa
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que os acontecimentos - d’aller toujours plus vite que
les violons - o medo de parecer menos informado que o
vizinho”.52 No dia seguinte ao da publicação da falsa nova
nos grandes vespertinos parisienses, foi divulgada uma
nota nos seguintes termos :
“Os vespertinos abaixo assinados, reunidos num
mesmo sentimento de respeito pelos seus leitores e
pela segurança das informações que lhes devem, sentem
ter de afirmar que não publicaram, na tarde de ontem,
senão os despachos confirmados sucessivamente pelas
manifestações oficiais dos Ministérios do Comércio, da
Guerra e do Interior - Assinado: “L’Intransigeant”, “La
Liberté”, “Paris-Soir”, “La Presse”, “Le Soir”.
Segundo o citado Ravry, as “manifestações oficiais”
de que fala o comunicado resumiram-se no seguinte:
“Uma agência encarregada por M. Painlevé, ministro
da Guerra, de telegrafar aos aviadores suas felicitações,
se eles alcançassem sucesso, tinha enviado o telegrama
assim que os rumores da chegada de Nungesser e Coli
começaram a correr .
“Quanto às supostas manifestações dos Ministérios do
Interior e do Comércio, um simples telefonema a esses
ministérios teria provado rapidamente que elas não
existiam. Mas o fato é que se tinha dito: O ministro do
Interior recebeu um telegrama precisando que o avião
pousou a 200 metros da estátua da Liberdade”. E logo o
ministro do Comércio avisou a Casa Levasseur (onde se
havia construído o avião “l’Oiseau Blanc”) e esta fez içar a
bandeira tricolor depois de ter dispensado os operários...
Como seria fácil, entretanto, ter um pouco de paciência
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“Curiosité du Journalisme e de’ l’Imprimerie”, Paris, 1939
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não aceitar sem controle esses ruídos, que anunciavam
o fim do raid em condições impossíveis e de só acolher
notícias bem apuradas”.
Aliás, a imprensa americana, apesar de todos os seus
esforços pela accuracy, tem em casa um exemplo do que
pode fazer a precipitação em libertar notícias de sensação.
Apesar da excelente cobertura que preparara para a
eleição de 1948, o “Chicago Daily Tribune” precipitou-se
em publicar a falsa notícia da vitória de Dewey.
Ora, se um jornal americano - servido de todos os recursos para captar notícias, no país em que a fórmula
“accuracy and objectivity” é imposta pela pressão da
própria opinião pública como fundamento do processo
jornalístico pode cair em semelhante falta, é claro que
devemos ser indulgentes para com os grandes jornais
franceses que estamparam a falsa nova da chegada dos
aviadores a Nova Iorque. O que não tem perdão, sem dúvida,
é o gesto de “La Presse” falsificando deliberadamente o
noticiário, não pela incorreta avaliação de uma informação
de agência, mas pelo desejo de dar um falso “furo”, com a
forjicação de uma reportagem.
De um modo geral, entretanto, e apesar desses chocantes
exemplos, a imprensa vai, por toda parte, elevando o seu
nível como meio respeitável de informação. As faltas que
se observam se devem mais à preocupação de informar
bem e depressa, salvo nos casos como esse que citamos
há pouco, em que se falsificou do princípio ao fim uma
história.
Mas, em todos os países coexiste com a imprensa
consciente de seus deveres uma imprensa leviana, capaz
de proezas pouco invejáveis.
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Daí a conveniência de se eliminarem as fórmulas
ainda infelizmente muito usadas nos despachos das
agências: “A imprensa brasileira informa, ou publica, hoje
que vai acontecer ou aconteceu isto ou aquilo”, e outras
semelhantes.
É comum lerem-se nos jornais argentinos referências
a comentários aparecidos num ou noutro jornal brasileiro
sem maior expressão no conjunto de nossa imprensa,
comentários que são atribuídos muitas vezes à imprensa
brasileira em geral. Dá-se, pois, ao público argentino a
falsa impressão de que os nossos jornais apoiam atos
criminosos como a espoliação dos proprietários de “La
Prensa” e outras violências da ditadura peronista.
X

E não queremos encerrar estes comentários sobre a
exatidão e a objetividade nas notícias sem dar-vos um
exemplo de como, neste hemisfério e fora deste país, vai
a imprensa se esforçando para informar corretamente o
seu público.
O jornalista francês Jacques Kayser,53 um dos
representantes da França nas Nações Unidas, publicou
interessante memória, apresentada às “Journées d’Evian”
reunião internacional de jornalistas realizada em 1952,
sobre “o tratamento de uma mesma notícia através do
mundo”.
Um dos jornalistas brasileiros presentes em Evian,
o sr. Morais Teixeira, resumiu o trabalho de Kayser e

53
Famoso especialista em pesquisas sobre a informação e
autor de “Mort d’une Liberté”, estudo sobre a crise da imprensa
contemporânea.
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desse resumo tomamos as informações que se seguem.
Selecionaram-se 17 dos mais importantes cotidianos
de diferentes países, para acompanhar o modo por que
trataram determinada notícia durante uma semana do
mês de março de 1951. Do Brasil o escolhido foi “O Estado
de São Paulo”, hoje, na opinião do Sr. Kayser, o maior jornal
da América Latina e um dos mais importantes do mundo”.
Através da pesquisa, assinalam-se duas concepções
da notícia: “uma da Europa - a informação com ou sem
comentário - outra, dos Estados Unidos, que se limita,
as mais das vezes, à notícia “bruta”. Os fornecedores de
notícias para os jornais são quase sempre as grandes
agências de informações, pois a maioria não mantém
correspondentes permanentes nos pontos estratégicos
do mundo.
O tratamento dado à notícia-cobaia difere grandemente
de um jornal e de um país para outro, inclusive nos títulos
que a encabeçam. A epígrafe longa e banal do “Pravda”, de
Moscou, como era de esperar, por exemplo, contrasta com
a cabeça sensacionalista do “Daily News”, de Nova Iorque.
Eis os acontecimentos mais importantes da semana
fixada pelo conhecido perito em pesquisas sobre a
informação:
1) a declaração do general Mac-Arthur sobre a guerra
da Coreia (9 de março);
2) o assassínio do general Razmara no Irã; e
3) a Conferência de Suplentes no Palácio Rosa, de Paris.
As quatorze frases de que se compunha a
importantíssima declaração de Mac-Arthur, “capaz, por
si só, de mudar a face do mundo”, como a trataram os 17
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grandes cotidianos?
Responde o sr. Teixeira a esta pergunta com os dados
de Kayser: “Só um, “O Estado de São Paulo”, a publicou
na íntegra.” Os restantes, ou deformaram a declaração
do general, ou a resumiram intencionalmente, ou
ocultaram mesmo seus pontos essenciais. Eis como foi
tratada uma notícia de interesse fundamental para a
paz do mundo!” E pergunta o jornalista como se poderá
exigir uma posição objetiva da opinião pública sobre
os problemas internacionais quando as notícias sobre
os acontecimentos mais sérios, que lhe são fornecidas,
carecem de toda objetividade. O assassínio do general
Razmara foi tratado de maneira fracamente contraditória,
do ponto de vista dos fatos em si. Foi a própria notícia, em
seus elementos, que saiu deformada. Enquanto um jornal
assegura que se decretou o estado de sítio, outro afirma
que não.
É evidente a negligência ou a despreocupação no que
respeita à “verdade” do acontecimento. Quanto à reunião
dos Suplentes no Palácio Rosa, a imprensa comunista se
limitou a reproduzir quase a totalidade da informação
sobre as intervenções do de legado soviético, com duas
ou três linhas apenas dedicadas à do representante norteamericano. Na imprensa ocidental, entretanto, (jornaiscobaias ) a tese soviética não deixou jamais de ser exposta,
embora, em alguns casos, de modo esquemático.
Por outro lado, notícias procedentes da Cortina de
Ferro raramente se publicam na imprensa ocidental,
enquanto na soviética são constantes as notícias relativas
aos países do Ocidente.
Citando Kayser, diz o jornalista brasileiro que “a
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maior parte das notícias são redigidas numa perspectiva
internacional e só escassamente se revestem de um
caráter próprio e autenticamente nacional .”
Essas notícias se devem a cinco grandes agências
de informações, através das quais se filtra tudo o que
se passa na face da terra: Associated Press e United
Press (americanas), Reuters (inglesa), France Press
(francesa) e Tass (russa). “Algumas dessas agências
são subvencionadas pelos governos; servem outras
determinadas correntes políticas, na interdependência
de grandes interesses comerciais e industriais. A Tass é
uma dependência do estado soviético”.
Tais agências não se dedicam apenas à reportagem
propriamente dita como faz notar Kayser, mas também
distribuem comentários acordes com suas tendências
políticas. Para neutralizar essa “informação subjetiva”,
naturalmente tendenciosa, o recurso é a diversidade de
serviços informativos. Mais uma vez, diz o Sr. Teixeira,
“O Estado de S. Paulo” é apontado, entre os demais
espécimes, “como o único caso de grande cotidiana que
publica comentário de duas ou três agências diferentes
sobre uma mesma notícia.”
XI

A conclusão a que chegou Jacques Kayser nos consola
das deficiências que os diários brasileiros apresentam
no que toca à informação exata e objetiva. Pouco a pouco
as nossas melhores folhas se vão aproximando dos bons
padrões americanos.
Mas devemos distinguir as deficiências propriamente
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ditas das falhas intencionais, visando a agradar e ludibriar
o público ao mesmo tempo. O remédio para males como
esse, endêmicos no mundo de hoje, é ainda aquele há
muito preconizado: imprensa livre e responsável, o que
não se consegue por meios coercitivos mas pela educação
do povo, para a criação de uma opinião pública culta e
vigilante. Pois deve-se entender por imprensa responsável
não tanto aquela que responde pelas suas faltas perante
os tribunais, mas aquela que vê na opinião pública um
tribunal inapelável.
Cabe aqui a pergunta de M. Vincent Auriol, presidente
da República Francesa, num jantar de jornalistas; “Estce trop demander que chaque informateur soit, non
seulement comme chaque écrivain, “un talent”, mais “une
conscience”, que chaque agence, comme chaque journal,
soit, selon le mot de Victor Hugo, un registre de justice
ouvert à la confrontation des faits?”
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AS RESTRIÇÕES LEGAIS A
LIBERDADE DE IMPRENSA
no Brasil e no Mundo Livre

DA segunda guerra para cá, a legislação de imprensa
existente nos países democráticos vem sendo objeto de
reformas. A Grã-Bretanha, embora sem uma legislação
especial sobre a matéria, conta agora novo diploma sobre
a difamação, o “Defamation Act”. A França modificou em
vários pontos importantes sua famosa lei de 1881. A
Itália está à espera de que o parlamento elabore um novo
estatuto penal para sua imprensa. Na Suécia aprovou-se
uma Lei Constitucional sobre a liberdade de imprensa.
Passaremos os olhos pelas leis aprovadas e vos daremos,
depois, uma ideia do direito de imprensa brasileiro,
acentuando os pontos de contato com vosso sistema legal
de repressão aos chamados delitos de linguagem quando
cometidos por meios dos jornais.
II

Grã-Bretanha - A imprensa britânica recebeu com
a maior satisfação o “Defamation Act” adotado no
Parlamento o ano passado. Essa lei - dizem os “Cahiers
54
do Instituto Internacional de Imprensa” - “foi um sucesso
pessoal de um advogado de Manchester, Mr. Harold Lever,

54

“Cahiers de l’I. I. P.”,dezembro de 1952
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trabalhista.”
No que interessa aos jornais, as principais inovações são
de três ordens. Restringem-se as consequências possíveis
da difamação por negligência; dá-se maior peso aos
argumentos da defesa quando invoca a prova da verdade
ou o “fair comment”; estabelece-se, enfim uma lista
precisa e extensa de assuntos que, fiel e honestamente
tratado no escrito incriminado, tornam irrecebível a ação
por difamação.
Nada disso, previnem os “Cahiers” - revoluciona o
direito inglês relativo à difamação, mas representa um
progresso, que será apreciado sobretudo por quem
trabalhou sob as penosas condições que prevalecera até
aqui. “Para cada edição de um jornal inglês, o editor devia
contar com certa margem de risco que comportavam
algumas matérias virtualmente difamatórias. Embora não
tenham desaparecido todos os riscos, a nova lei pôs fim,
quando menos, a uma dor de cabeça”, que se foi agravando
no curso dos séculos”.
Quanto aos jornais, a parte mais importante da nova lei
é, sem dúvida, a que trata da difamação por negligência.
Essa disposição prevê que uma pessoa que tenha publicado um escrito pretensamente difamatório, mas que
sustenta havê-lo feito sem a intenção de prejudicar, pode
oferecer ao ofendido uma reparação, em forma de uma
retificação e escusas.
O editor do jornal deve advertir seus leitores de que foi
atribuído ao escrito em questão um caráter difamatório.
Por outro lado fará acompanhar seu oferecimento de
reparação, de uma declaração sob juramento especificando
os fatos nos quais ele se funda para provar a ausência
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de dolo. Se a reparação proposta é aceita e efetivada, o
caso termina aí. Se ela é repelida e uma ação é intentada,
o defensor pode alegar em seu favor que o escrito foi
publicado sem intenção difamatória e sem negligência e
que o oferecimento da reificação foi feito tão cedo quanto
possível.
Com, a nova lei, os tribunais não podem pôr de lado,
como meios de defesa, a prova da exatidão dos fatos e
da boa-fé dos comentários quando um escrito contenha
erros irrelevantes, involuntariamente cometidos. Até
aqui - segundo o boletim citado acima - uma pessoa de
mau caráter podia obter indenizações elevadas, apesar
da exatidão das principais acusações, desde que não
se conseguisse provar uma acusação de importância
secundária.
O terceiro ponto importante regulado pela nova lei
é a determinação dos relatos que gozam de qualified
privilege, ou seja, aqueles que, uma vez redigidos com
fidelidade e exatidão, não podem dar lugar a uma ação
por difamação. Essa parte da lei antiga se tornara muito
confusa e representava para os jornalistas um verdadeiro
quebra-cabeças. Tais narrativas privilegiadas estão
agora divididas em duas categorias, uma excluindo toda
explicação e contradição, outra submetida a tal explicação
ou contradição, se esta vier a ser solicitada. Trata-se de
uma inovação no direito inglês há muito reclamada.
Os relatos privilegiados ante os quais não há essa espécie
de “direito de resposta” abrangem todo ato público da
legislatura de uma parte qualquer da Commonwealth,
todo ato público de uma organização internacional
onde seu governo esteja representado, bem como todo
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processo perante uma Côrte internacional, perante um
tribunal exercendo sua jurisdição em um ponto qualquer
da Commonwealth fora do Reino etc.
Quanto aos relatos submetidos, na nova lei inglesa ao
“direito de resposta”, compreendem os que se referem às
deliberações de outros organismos, quais as sociedades
tendo por fim encorajar as artes, as ciências, o estudo, a
religião, bem como todo comércio, indústria, negócio ou
profissão, e ainda os grêmios esportivos ou recreativos.
Na mesma categoria - conforme a fonte referida - figuram
as reportagens sobre reuniões públicas em que se trate
de questões de interesses gerais, os processos verbais
de reuniões de autoridades locais e de uma assembleia
geral de companhia comercial, assim como o correto
relato jornalístico sobre um comunicado publicado por
qualquer repartição ministerial, funcionário do Estado ou
autoridade local.
Todos os casos privilegiados enumerados se juntam,
obviamente, ao privilégio já existente que cobre, na
Inglaterra, os relatos sobre os debates parlamentares e
judiciais.
III

França - O código de imprensa francês ainda continua a
ser a lei de 29 de julho de 1881, alterado pelas Ordenanças
de 6 de maio de 1944 e 13 de setembro de 1945. São
profundas as alterações.
Era a regra no direito francês impedir, no caso de
difamação, a prova da verdade, salvo algumas exceções
expressas na lei: imputações contra os corpos constituídos,
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as organizações militares, as repartições públicas, os
funcionários visados em razão de sua qualidade e de sua
função e, por fim, dos diretores e administradores de
empresa industrial, financeira ou comercial.
Agora essa regra se inverteu. A Ordenança de 6 de maio
de 44 diz que “a verdade dos fatos difamatórios pode sempre ser provada” salvo três exceções:

a) quando a imputação concerne à vida privada da
pessoa;
b) quando a imputação se refere a fatos que remontam
há mais de dez anos;
c) quando a imputação se refere a um fato constituindo
uma infração anistiada ou prescrita, ou que deu lugar a
uma condenação apagada pela reabilitação ou revisão.
A mesma Ordenança de 6 de maio de 44 estabeleceu o
julgamento dos chamados delitos de imprensa pelo juiz
togado, tirando-o, pois, da competência do juri.
André Toulemon, em seu livro “Le Nouveau Code de
la Presse”, diz que pouco a pouco a legislação francesa
se encaminha para a imitação da legislação inglesa, pois
notamos que o julgamento pelo júri, civil ou criminal, é de
direito comum; ora, em França, o direito comum é o juiz
profissional.”
Por outro lado, a nova legislação suprimiu na França
o gerente-fantasma escolhido expressamente para
responder perante a justiça, cabendo ao diretor da
publicação ou ao editor responderem por tudo o que se
publique no jornal e que constitua abuso da liberdade
de imprensa. Quando a maior parte do capital da
empresa jornalística pertença a um indivíduo, é este
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obrigatoriamente considerado o editor e, como tal,
responsável pelas infrações penais.
O autor do escrito difamador, bem como os vendedores
e distribuidores, podem ser processados como cúmplices.
A lei de 29 de setembro de 1919 estabeleceu o direito de
resposta, tanto para o depositário da autoridade pública,
como para o particular.
Quanto ao prazo de prescrição da ação, no Código da
Imprensa, é de três meses.
IV

Suécia - A Lei Constitucional sueca que regula a
liberdade de imprensa tem apenas três anos de vida, foi
o mais moderno dos estatutos do gênero adotados no
mundo livre. Tem aspectos muito originais; é uma corajosa
tentativa de resolver os problemas legais suscitados pelas
condições em que se exerce o jornalismo moderno
No primeiro capítulo, artigo 4.º, contém um dispositivo
de hermenêutica que dá ideia do tratamento liberal que
os suecos imprimem aos chamados delitos de imprensa.
Diz ele :
“Toda pessoa chamada a decidir sobre um caso de abuso
da liberdade de imprensa, ou a assegurar, de qualquer
maneira, a aplicação da presente lei, deverá sempre ter
em mente que a liberdade de imprensa é o fundamento de
uma sociedade livre; atentar mais no fundo que na forma
do pensamento, e mais na intenção que na expressão;
enfim, no caso de dúvida, preferir absolver que condenar.”
Pelo artigo 3.º, ninguém poderá reclamar indenização
por motivo de abuso da liberdade de imprensa senão nos
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casos previstos na referida lei. Exigindo esta, para que
uma publicação seja tida por nociva, a intenção malévola,
segue-se que fica barrado o caminho das demandas como
aquela que na Inglaterra se verificou em 1910 e ficou
famosa. Nela um advogado, Artemus Jones, ganhou 1750
libras alegando uma homonímia, de todo involuntária,
com uma personagem imaginária descrita num artigo de
jornal.
O Capítulo Segundo da Lei sueca consagra um novo aspecto da liberdade de imprensa, que tem sido objeto de
preocupação da ONU: o acesso às fontes de informação.
Diz o art. 1.º que, “no interesse da livre permuta de
opiniões e de uma informação completa, todo sueco terá
livre acesso aos documentos oficiais.” Esse direito só sofre as restrições impostas pela segurança do Reino e suas
relações com as potências estrangeiras; pelas medidas
oficiais de inspeção, de controle ou de vigilância; pela
prevenção da repressão do crime; pela proteção dos legítimos interesses econômicos do Estado, das comunidades
e do indivíduo; pelo respeito, finalmente, da inviolabilidade da vida privada, da segurança individual, da decência e
dos bons costumes.
Mas a lei sueca não se limita a estabelecer o princípio
ao direito à verdade, onde quer que esta se encontre. Assegura a aplicação desse princípio mediante um sistema
de recursos para as autoridades superiores, até ao Rei,
toda vez que uma autoridade se negar a dar vista de um
documento oficial.
Mas, ao invés de proibir o anonimato, como a lei brasileira faz em princípio, a Suécia proclama o direito ao
anonimato, estatuindo que ninguém poderá indagar; no
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curso de um processo, da identidade do autor de escrito
publicado num periódico. Protege assim o “segredo de redação”.
A responsabilidade pelo escrito objeto de uma ação penal é do diretor, que responde só. Na sua falta, passa para
o proprietário e, na falta deste para o impressor, que é
substituído, finalmente, pelo distribuidor.
É o sistema da responsabilidade “en cascades” ou sucessiva, que se conhece por sistema belga, mas que, segudo Nelson Hungria, se poderia chamar sistema brasileiro,
porque foi instituído no Brasil pela lei de 20 de setembro
de 1830 e Código Criminal do mesmo ano, enquanto que
na Bélgica só entrou a vigorar em julho de 1831.
O direito de iniciar ação pública, na Suécia, prescreve
em seis meses a contar da data da publicação difamatória. Três meses mais que em França e seis vezes mais que
no Brasil, segundo a Lei de Imprensa de 1934. Entretanto
mesmo que esteja prescrita a ação penal, a ação cível pode
ser exercida, correndo sempre contra o proprietário do
jornal.
V

Brasil - No Brasil o direito de imprensa segue a tradição vigorante nos países latinos, diferindo bastante da
que impera entre os anglo-saxões.
Durante a Monarquia não existia um direito especial
para a imprensa. Os excessos cometidos por esta, no exercício da ampla liberdade que a Constituição lhe assegurava, caíam na esfera do Código Penal, como ainda sucede
em muitos países.

188

Danton Jobim

Assim foi também na República até 1923 quando o
Congresso aprovou uma lei especial, tida como bastante severa, regulando a liberdade de imprensa. Em 1934,
essa lei foi substituída por outra, que ainda está em vigor
embora haja projeto de reforma, já em trâmites finais no
Congresso.55
O primeiro artigo da lei em vigor reproduz o preceito constitucional que consagra a livre manifestação do
pensamento pela imprensa “independente de censura”
e “respondendo cada um pelos abusos que cometer”, de
acordo com a legislação comum sobre a matéria.
Proíbe-se o anonimato, mas ressalva-se o “segredo de
redação”. Isto não quer dizer que o diretor do periódico
tenha o direito de negar-se a depor na Justiça sobre as
fontes de suas informações; pode recusar-se a indicar,
entretanto, o membro da redação que redigiu a matéria
incriminada.
Querendo alguém fundar um jornal, terá, de acordo
com a lei, de fazer a matrícula ou registro do mesmo em
cartório próprio, preenchendo para isso certas condições, como a identificação do editor, do proprietário, do
gerente e, facultativamente, dos redatores. Exige-se a folha corrida de todas essas pessoas; prova de capacidade
financeira para pagar os serviços de seus redatores durante três meses mas nenhum depósito em dinheiro. Em
linhas gerais, as exigências da lei francesa.
Não é permitido às empresas jornalísticas revestirem
forma de sociedade anônimas de ações ao portador, nem
serem de propriedade de corporações. Os estrangeiros
não podem dirigir jornais nem ser acionistas ou interes-

55

Já se acha em vigor a nova lei.
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sados em qualquer empresa jornalística.
Só se admite a apreensão de jornais em caso de pu
blicações indecentes, de incitação ao crime, divulgação
de segredos de Estado ou assuntos que interessem a sua
segurança de publicação capaz de causar alarma social ou
perturbação da ordem pública.
De tais rigores e formalidades se cerca o processo para
a apreensão, que ela raramente se verifica. Entretanto, recentemente, algumas revistas imorais foram apreendidas
pela polícia. Os juízes são muito liberais pesse particular.
O jornal comunista tem sido suspenso algumas vezes
mas não com fundamento na Lei de Imprensa e sim na lei
de Segurança.
Nossa legislação reflete a mentalidade liberal da época
em que foi elaborada. As penas são muito benignas, no
pressuposto de que a sociedade tem o máximo interesse de manter a liberdade de imprensa, mesmo que com
isso se ponha em risco, até certo ponto, a reputação dos
particulares. Procura-se, entretanto, proteger a vida privada, não permitindo a prova da verdade em caso de publicação difamatória contra um particular, exceto quando
se lhe impute fato que a lei penal qualifica crime, pois a
investigação nesse caso pode ser útil à sociedade. Entretanto, abre-se uma exceção para os funcionários públicos injuriados no exercício de sua função. Mesmo que a
difamação seja imprecisa, feita em termos genéricos, a
investigação da verdade em relação a eles é amplamente permitida. Feita a prova legal da verdade, o ofensor ficará isento de pena. A difamação existe, nesse caso, mas
seu autor deixa de ser punido em virtude de um interesse
superior do Estado o de vigilância sobre a probidade, a
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lealdade e a eficiência de seus agentes. Para esse efeito,
são equiparados aos funcionários públicos os candidatos a cargos públicos, de nomeação ou eletivos. Mas em
qualquer hipótese só se admite a prova se a acusação se
referir a atos praticados por eles na qualidade de funcionários ou de candidatos.
Não é facultada, porém, a prova da verdade em casos
de difamação contra o Presidente do Brasil e os chefes de
Estado estrangeiros, aos chefes de governo e aos representantes diplomáticos.
Quando se comete pela imprensa uma difamação
que consista em atribuir a alguém procedimento que
constitua crime qualificado na lei, então a prova da verdade é permitida, isentando-se o autor da pena, com as
exceções a que há pouco nos referimos.
No que tange às expressões equívocas, que possam importar em difamação a juízo do suposto ofendido, este
pode chamar a juízo o autor, para que esclareça o sentido
daquelas expressões. Se o autor preferir, pode publicar a
explicação no próprio jornal, desde que o faça no mesmo
lugar, com os mesmos caracteres e com o mesmo título
com que saiu a matéria tida por injuriosa. Feito isto, não
poderá ser processado. Por outro lado, a retratação espontânea, dentro de 48 horas, pelo jornal que fez a imputação, também exclui a propositura da ação penal.
Em matéria de retificação, a lei brasileira consagra amplamente o “direito de resposta”. Qualquer cidadão poderá exigir a publicação de uma declaração retificativa de
qualquer matéria difamatória que vise à sua pessoa. Se
não for atendido, requererá ao juiz para que este obrigue
o gerente do jornal, onde se fez a publicação, a inserir sua
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resposta e o juiz ordenará ao gerente que, dentro do prazo de três dias, faça a publicação, sob pena de multa. Se o
gerente inserir a resposta com alteração que lhe deturpe
o sentido ou com comentários, terá de repeti-la corretamente; e, se na reprodução o mesmo ocorrer, será o gerente punido com a multa de 200 cruzeiros por dia até
que faça a reprodução simples do escrito.
Raramente se recorre no Brasil ao direito de retificação
compulsória. Entretanto, seu exercício pelos ofendidos é
muito mais temido pelos jornais que um processo visando à condenação. Fica-se obrigado a estampar, no mesmo lugar da publicação ofensiva, uma outra desprimorosa para o jornal, e com o mesmo destaque. Imaginemos
um diário, forçado a publicar no alto da primeira página,
em caracteres sensacionais, o título de uma matéria que
constitui o revide à escandalosa publicação feita no mesmo lugar dias atrás. Direis que o jornal preferirá pagar a
multa, que é aparentemente ridícula. Mas o gerente recuará aterrado diante dessa sugestão, porque essa multa
é diária e eterna ele teria de ficar pagando um ordenado
cada vez maior ao ofendido pelo resto da vida, constituindo-se em seu credor de uma quantia que se avoluma em
geométricas proporções.
O presidente do Partido Socialista, Sr. João Mangabeira,
acusou o diário do Partido Comunista de caluniá-lo, durante a campanha eleitoral de 1945. Versava a crítica do
jornal sobre certos negócios de terras no Estado da Bahia.
Exigiu, então, o difamado que se publicasse, sua resposta, com longas citações de documentos, no local em que
saíra a publicação, isto é, na primeira página. Negou-se o
diretor a fazê-lo, mas as multas diárias o convenceram a
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cumprir a ordem do Juiz.
Quanto à autoria, a responsabilidade penal é sucessiva.
É considerado o autor de todos os escritos não assinados
da parte editorial do “diretor ou redator principal”. Pelos
escritos publicados na parte ineditorial (anúncios e matéria paga) responde em juízo o gerente, salvo se puder
provar quem é o verdadeiro autor.
Na falta do diretor responde o gerente, e, na falta deste, o proprietário do jornal. De nenhum modo podem eles
responder solidariamente pela difamação.
O diretor pode excluir-se do processo indicando o redator que escreveu a matéria incriminada. Mas este tem
que manifestar seu consentimento, assinando uma declaração de que assume a responsabilidade pelo escrito,
além de satisfazer outras condições exigidas pela lei, entre as quais figurar no rol dos redatores registrados.
Geralmente, entretanto é o diretor quem assume a responsabilidade, mesmo daquilo que não escreveu nem
mandou escrever.
Se o jornal mantém seções distintas sob a responsabilidade de determinados redatores, cujos nomes nelas figuram permanentemente nessa qualidade, serão eles responsáveis pelos artigos não assinados, publicados nessas
seções, desde que satisfaçam algumas outras condições
impostas pela lei.
Os processos por delito de imprensa, em sua quase totalidade, são intentados contra o diretor, que equivale ao
editor, em inglês (o editor, em português, é o vosso publisher).
Há cerca de um ano, entretanto, o advogado do diretor
do “Diário Carioca” logrou a absolvição do diretor desse
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jornal, em processo por difamação, alegando que o diretor indicara o verdadeiro autor, que se confessara como
tal, embora não reunisse todos os requisitos da lei. Sustentou-se que a presunção legal da responsabilidade do
diretor não prevalecia em face do conhecimento do autor do escrito, obtido por meio de prova robusta, como a
confissão. Perguntado ao júri se o réu era o responsável
pela publicação difamatória, ele respondeu pela negativa,
e isso equivalia à absolvição.
No crime de calúnia ou injúria cometido através da imprensa a ação penal prescreve em um ano apenas e o direito de queixa no prazo de 30 dias (no projeto em andamento no Congresso amplia-se esse prazo para 60 dias).
A condenação prescreve em um ano a contar da data da
sentença definitiva.
O julgamento dos processos por difamação compete
a um júri especial, composto de um juiz togado, o presi
dente, que também vota, e quatro cidadãos sorteados
dentre os alistados como jurados.
Respondem os jurados a três quesitos: 1. Se constitui
crime o fato imputado ao réu; 2. no caso afirmativo se o
réu é o responsável; 3. qual a pena a ser aplicada.
Na prática, as penas são benignas, quase que simbó
licas. Podem ser de prisão ou multa, mas a liberal juris
prudência faz com que sejam sempre aplicadas penas de
multa, aliás irrisórias. Mesmo assim, se o condenado é
primário, a execução da sentença pode ser suspensa.
Caso o juiz da instrução criminal julgue haver perfeita
evidência de que não há crime a punir, pode absolver desde logo o acusado não o mandando a júri , mas lhe cumpre
apelar “ex-officio” para a Corte de Apelação. A tendência
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da Justiça, como já vos disse, é ser tolerante para com os
jornalistas acusados de abusos da liberdade de imprensa. Rarissimamente há uma condenação pelo júri ou pela
Côrte superior, em grau de recurso. Um senador dizia-me,
certa vez, que processar jornalista no Brasil é o melhor
meio de levar, ao invés de uma, duas descomposturas: a
primeira no jornal, a segunda no júri.
Durante a ditadura, o governo não se servia dela preferia a Lei de Segurança, que contém um dispositivo punindo a difamação contra os agentes do poder público.
A lei brasileira de imprensa não considera crimes:

I - A publicação, integral ou resumida, dos debates nas
assembleias legislativas, federais, estaduais ou municipais dos relatórios ou qualquer outro escrito impresso
por ordem das mesmas.
II - O noticiário, o resumo, o relatório, a resenha e a crônica fiéis dos debates e andamento de todos os projetos
e assuntos sujeitos ao exame e deliberação das mesmas
assembleias.
III - A publicação integral, parcial ou abreviada, de notícia, crônica ou resenha, quando fiéis, dos debates escritos ou orais, perante os juízes ou tribunais, desde que não
contenha injúria ou calúnia, e a publicação de despachos
e sentenças, bem assim de quaisquer escritos que houverem sido impressos, mediante ordem, requisição ou comunicação dos mesmos juízes e tribunais. .
IV - A discussão e crítica que tiver por fim esclarecer e
preparar a opinião para as reformas e providências concernentes ao interesse público, promover o respeito das
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leis e regulamentos e coibir abusos de administração,
quando manifestados sem ofensa.
V - A crítica às leis e a demonstração de sua incon
veniência ou inoportunidade, desde que não sejam feitas
com o intuito de pregar ou instigar a desobediência à sua
força obrigatória.
VI - A publicação de articulados, cotas ou alegações
produzidas em juízo pelas partes ou seus procuradores,
salvo se contiverem injúria ou calúnia, ainda que não tenham sido mandadas riscar.
A sentença condenatória de um jornal num processo
por injúria e calúnia obriga o condenado a promover a
sua publicação na mesma seção do jornal em que tiver saído a matéria difamatória, desde que isso seja requerido
pela parte interessada. Para o jornalista essa penalidade
é muito mais dura que alguns meses de prisão ou alguns
cruzeiros de multa.
Ao contrário do que acontece neste país e na Inglaterra,
o ofendido nunca recorre ao tribunal civil para obter indenização. A razão é simples. Segundo o nosso direito,
ele só poderia haver indenização se provasse que a difamação lhe produziu um dano material determinado, por
exemplo, que perdeu um negócio certo por causa da publicação ou que seu banco sofreu uma corrida em virtude
do falso alarme produzido. Mas essa prova é difícil e tem
de ser produzida em ação ordinária.
Se o ofendido não puder provar o prejuízo material, pagar-lhe-á o ofensor o dobro da multa no grau máximo da
pena criminal respectiva, quer dizer, praticamente pagará
uma compensação simbólica, de valor moral puramente,
o que o ofendido obtém com mais facilidade no fôro cri-
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Aí ficou uma ideia de alguns sistemas penais que, fora
dos países anglo-saxões, tratam dos abusos da liberdade
de imprensa.
A diferença entre os sistemas inglês e americano, nessa
matéria, é sensível, porém mais de forma que de fundo.
Todas as democracias se baseiam, ao legislar sobre o assunto ou ao estabelecer critérios de julgamento para a difamação de imprensa, em uma concepção comum, inspirada no respeito à liberdade de opinar e de informar.
VI

Direito anglo-saxão - Nos Estados Unidos e na Inglaterra, como sabeis, não há leis regulando a liberdade de
imprensa. A Constituição americana proíbe, aliás, que se
façam leis nesse sentido, segundo a interpretação que se
tem dado à Primeira Emenda.
Nos demais países a tendência é para estatuir normas
especiais para o uso da liberdade de imprensa, agrupando os chamados crimes de imprensa num só estatuto.
Entretanto, a rigor, não há crime de imprensa. Trata-se,
na realidade, de um delito comum - a difamação, quando
cometida por meio de papéis impressos. A liberdade de
imprensa está incluída na liberdade de exprimir o pensamento, ou seja, de opinar, o que implica no direito de
receber informação livremente, fundamento da opinião.
De modo que, em princípio, não cabe estabelecer uma categoria especial de delitos em lei especial.
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Temem os americanos e ingleses que qualquer lei especial visando a regular a liberdade de imprensa venha a
constituir uma diminuição das franquias de que gozam os
jornais e revistas nos seus países.
Sua doutrina goza das simpatias de muitos juristas e
jornalistas brasileiros. Foi a norma no Brasil durante um
século. O Código Penal cuidava de punir os crimes de difamação fossem ou não cometidos por meio da imprensa,
e isso bastava.
Entretanto, a França desde 1881 tem a sua lei de imprensa, que serviu de modelo a quase todas as outras que
se lhe seguiram. Por quê?
Uma lei de imprensa só se impõe como necessária nos
países de instabilidade política ou que atravessam uma
crise política profunda. É nessas horas que os homens públicos a reclamam, temendo o poder da imprensa e seus
excessos. A irresponsabilidade dos jornais apavora os governos e os elementos moderados, que pedem um freio
para a imprensa. Por outro lado, os liberais admitem que
é preciso conservar livre a imprensa e, para isso, é forçoso
evitar que o mau aproveitamento dessa liberdade destrua
as instituições e, em última análise, a própria imprensa.
O problema mais agudo, no que toca à regulamentação
de tão delicada matéria, é o de precisar a autoria dos abusos para delimitar as responsabilidades penais.
Nesse ponto, acho que nosso sistema é melhor que o
vosso. Por toda publicação feita na parte editorial de um
jornal só uma pessoa responde, o diretor, que é o vosso
“editor”. É ele, afinal, quem decide, em última instância,
sobre o que se pode e o que não se pode publicar.
Muitos países latinos conheceram o famoso “homem

198

Danton Jobim

de palha”, que, respondia a processos como gerente de
jornal.
A lei o considerava o gerente responsável por tudo o
que publicasse a folha. Contratavam-se, então, pobres
diabos que, com o pomposo título, compareciam a juízo,
confessavam-se insolváveis e se sujeitavam, se preciso, a
uma condenação benigna.
As leis de imprensa procuraram evitar essa farsa concentrando, na parte criminal a responsabilidade total pelas publicações numa só pessoa, como vimos há pouco.
Outro aspecto interessante a assinalar na matéria e o
fato de que ninguém, nos nossos países, bate às portas
da Justiça para reclamar compensação por ter sido difamado. Seria dispendioso e inútil. Todos recorrem ao juiz
criminal a fim de obter do culpado uma retratação cabal
sob ameaça de prisão que varia, segundo a espécie, de
três meses a dois anos.
VII

As condenações, entre nós, são raras quando se trata
de jornais, mais frequentes, porém, quando o ofensor não
é um jornalista. Os juízes têm uma tendência a serem benévolos com este, quando comete excessos visando a servir ao interesse público. A doutrina da “santidade do fim”,
definida pelo italiano Florian é até certo ponto aceita e
tem sido invocada em muitas sentenças no Brasil.
Não se poderá dizer que a lei de imprensa existente no
Brasil tenha cerceado de qualquer modo a liberdade de
que sempre gozaram os jornalistas, exceto nos momentos
em que perturbações políticas mais profundas, que não
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foram muitos, comparados aos que se notam a história
das demais repúblicas latino-americanas.
A atual lei de imprensa objetivou sobretudo atingir
as folhas corsárias, os panfletos dedicados à chantagem.
Mesmo assim sem nenhuma eficiência, pois aqueles jornais continuaram a existir, chegando o Rio de Janeiro há
alguns anos atrás a ter perto de 30 diários, alguns semi
clandestinos, sem meios confessáveis de vida.
Na realidade, a imprensa goza de certas prerrogativas
em todo o mundo livre, as quais se resumem num tratamento mais benigno quando se trate de reprimir seus
abusos. Esse tratamento se traduz na legislação penal, de
um lado, e, de outro, na interpretação liberal dada a essa
legislação, no que diz respeito à imprensa, pelos juízes.
Problemas interessantes têm surgido, ultimamente,
nessa matéria, como a da extensão das franquias de que
goza a imprensa aos outros meios de comunicação mais
modernos, como o cinema, o rádio, a televisão, encarados
como veículos de informações e de opiniões.
Mas isto ficará para a aula em que debaterá o novo Seminário a situação do rádio e da teledifusão no Brasil.
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VÁRIOS TEMAS
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O FENÔMENO JORNALÍSTICO NA
CULTURA BRASILEIRA
Conferência na Escola Brasileira de Admi
nistração, da
Fundação “Getúlio Vargas” (1958).

CARACTERÍSTICAS essenciais do jornalismo são a
atualidade e a periodicidade na comunicação e na interpretação das notícias. O meio de que ele se serve para
desempenhar a sua tarefa varia, naturalmente, de acordo
com as condições de ordem técnica, ou seja o progresso e
a diversificação dos instrumentos de divulgação postos a
seu serviço.
O Brasil teve seus primeiros jornais no princípio do Século XIX. O primeiro de todos imprimiu-se em Londres,
fundado e redigido por Hipólito José da Costa. “Correio
Brasiliense” ou “Armazém Literário e Noticioso”, era uma
folha quase exclusivamente doutrinária, sustentando a
causa da independência da Colônia, como Reino associado, embora sob a coroa portuguesa.
No mesmo ano de 1808, em que se estabeleceu o periódico brasileiro em Londres, surgiu nesta cidade a “Gazeta
do Rio de Janeiro”, composta e impressa na tipografia para
aqui transportada, por ocasião da fuga do Rei, a bordo da
nau Medusa. Órgão oficial ou oficioso, tem hoje grande
valor histórico, como documento, mas não exerceu maior
influência na opinião pública de seu tempo, quando o
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“Correio Brasiliense”, de propriedade privada e livre de
censura, influía sobre a pequena elite que já aspirava conquistar para a Colônia o autogoverno, embora de nenhum
modo a separação completa de Portugal, pois estava tirando proveito da permanência da corte lusitana no Rio.
No fim da segunda década do século passado começaram a multiplicar-se os jornais políticos, a maioria de vida
efêmera. Só de 1821 em diante, portanto nas vésperas da
Independência, é que apareceram alguns que resistiram
ao tempo, como o “Diário do Rio de Janeiro” que foi de
1821 a 1878, além do “Diário de Pernambuco” e o “Jornal
do Comércio”, estes os dois únicos em circulação nos nossos dias.
A inexistência de jornais no Brasil antes de 1808 decorrera da política de obscurantismo do governo reino. Mas a
Corte Castelhana, tão obscurantista quanto a portuguesa,
não havia impedido surgissem em seus domínios durante
o século XVIII alguns órgãos de imprensa, sendo mesmo
certo que o México teve um jornal, “El Mercurio Volante”,
que apareceu no fim do século anterior, em 1693.
Temia Portugal que a imprensa facilitasse a disseminação de idéias perigosas para a ordem de coisas dominantes na Colônia. O que não é de estranhar, pois já começavam as elites a inquietar-se, estimuladas pela revolução
filosófica que se assinalava em França.
José Veríssimo faz referência, em artigo no “Livro do
Centenário”, a uma tipografia aqui existente em 1706, que,
mal começou a imprimir avulsos de fundo religioso, foi
mandada fechar por ordem régia, na qual se recomendava
ao Governador de Pernambuco que aprendesse os impressos e notificasse aos seus donos e aos oficiais da tipo-
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grafia ‘’que não imprimissem, nem consentissem que se
imprimissem livros nem papéis avulsos”.
II

Que importância terá tido, é o caso de perguntar, para
nossa evolução política e social a ausência de jornais até
o início do último século?
É possível que algum historiador ou sociólogo de imaginação descubra consequências maiores para o nosso
desenvolvimento da inexistência, no Brasil, por essa época, de periódicos do tipo dos que se editavam em alguns
países da América Espanhola. Mas a realidade é que se
influência houve, deve ter sido desprezível. As folhas que
se imprimiam nas colônias vizinhas eram muito rudimentares no que toca à sua capacidade de refletir as idéias e
os acontecimentos. Estavam a serviço dos delegados espanhóis na América e eram lidas por número reduzidíssimo de pessoas. Sua possível influência só poderia ser
decisiva se atingisse o núcleo pequeníssimo de letrados
de onde sairiam os líderes da geração da Independência.
E este núcleo começava a ser atraído no século XVIII pelas
idéias novas, contrabandeadas na Europa, pouco se lhes
dando o que se imprimia ou deixava de imprimir nos pobres jornais conformistas, redigidos ad usum delphini,
a ponto de poderem ser considerados simples circulares
ditadas pelos governos locais a seus escribas.
No Brasil, também as “francesias”, no terreno inte
lectual, começaram a trabalhar os espíritos de algumas
pessoas. Não foi necessária imprensa para que elas rebentassem na Conjuração Mineira e outros movimentos
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de tendência pró-liberal e emancipadora. Isso em que pesasse a outra tentativa, protegida discretamente pelo ilustre Governador Gomes Freire, para introduzir tipografia
na Colônia, a qual se resumia na oficina montada por Antônio Isidoro da Fonseca pelas alturas de 1745, iniciativa
efêmera, porque nova carta régia proibiu qualquer atividade tipográfica.
O jornalismo só se impôs, como necessidade social, no
segundo decênio do século XIX, quando se acendeu a luta
pela independência e o espírito nacional se agitou em
busca de novas fórmulas de vida pública. Não foi tanto a
abolição da censura que fez proliferarem os periódicos,
foi a necessidade de comunicação da nova liderança com
o povo que levou à supressão do imprimatur. Quando
ocorreu tal supressão já existia a atividade jornalística
que não se apoiava no direito positivo, mas no consenso
das elites imbuídas das idéias consubstanciadas na Declaração de “Direitos do Homem, da Revolução Francesa”.
Alcançara êxito o movimento emancipador do país,
com a aliança entre a burguesia ascendente nas cidades
a aristocracia rural, coligação de interesses que ainda ia
durar muito, pois a atividade dessa burguesia só muito
mais tarde deixaria de confinar-se ao comércio de pro
dutos agrícolas e à importação de manufaturas.
A burguesia dominante nas cidades, desejosa de partilhar do governo de senhores rurais, foi a matriz da imprensa brasileira no início do século XIX. A própria elite
portuguesa que viera com o Rei estava impregnada dos
novos princípios que iam desaguar no liberalismo, predominando nos conselhos da Coroa, apesar das aparências
absolutistas de que o poder, por vezes, ainda se revestia.
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Foi graças a essa elite, identificada com alto comércio local, que se criou o ambiente de resistência à opressão,
tornando-se possível a publicação de jornais particulares
ou empresas privadas. Estes só se começam a multiplicar,
entretanto, já no fim do período do BrasilReino, quando o
movimento da independência toma umpulso com a volta
da família real para Lisboa.
III

Não terá sido por acaso que um livreiro estabelecido no
Rio, Evaristo da Veiga, foi o proprietário e redator da “Aurora Fluminense”, o jornal político que maior influência
exerceu nos dias que antecederam imediatamente ao 7 de
abril e durante a Regência. Evaristo, que não era um bacharel de Coimbra, mas um típico burguês do seu tempo,
falando uma linguagem que o povo, ou seja, a burguesia
da metrópole, podia entender.
Era a época em que nascia o liberalismo, em que a defesa dos direitos do cidadão implicava a defesa dos direitos
dos negociantes a explorar seus negócios sem a intervenção arbitrária da Coroa, enquanto as Juntas do Comércio
se apresentavam todo-poderosas.
A maçonaria, a que se tinha de curvar o próprio imperador, era uma instituição sobretudo de comerciantes e
se esforçava por assegurar a influência destes sobre o Governo.
Instrumento imprescindível à pressão comercial maçônica foi a imprensa do primeiro e do segundo reinados,
sem sombra de dúvida.
O grande senhor rural não precisava de imprensa.
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Dominava o Governo nacional pelo peso de seu poder
econômico e através de um parlamento eleito quase ex
clusivamente por ele. Os próprios nomes ilustres do liberalismo urbano, quando vinham para a Câmara, vinham
por intermédio dos grandes eleitores provinciais, segundo o capricho dos homens que exerciam o poder no Centro, como aconteceu ao próprio Evaristo da Veiga.
Está ainda para fazer-se a análise minuciosa dos jornais brasileiros do século passado, para que esclareçam
as verdadeiras origens dos movimentos de opinião a que
serviram. O simples levantamento das fichas de seus proprietários já nos esclareceria muitos pontos obscuros de
sua atuação.
Apesar de tudo o que dissemos, longe estamos de pretender que não tenha havido jornais no Rio ou nas principais cidades do país que, a essa época, representassem os
interesses dos grandes proprietários rurais. Pode-se dizer mesmo que todos procuravam resguardar os interesses fundamentais da poderosa classe latifundiária, conciliando-os tanto quanto possível com os dos negociantes
urbanos. Esse esforço dura até o último quartel do século,
quando começa a surgir a grande brecha nos alicerces do
Império: a antinomia entre os interesses escravagistas e
os dos fazendeiros adiantados, partidários do trabalho
livre, bem como da imigração, e naturais aliados dos comerciantes e industriais.
Surgem a essa altura os jornais de tendência francamente abolicionista, entre os quais, por sinal, não se
achava a “República”, órgão do Partido Republicano, a
qual apareceu em 1870 e timbrava em não se definir claramente na questão do elemento servil, pois havia entre
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os republicanos muitos proprietários rurais. Não queria o
Partido Republicano, fruto de uma cisão no Partido Liberal, desagradar os fazendeiros, embora fosse óbvio que só
teria a lucrar com a extinção da escravatura, pois aluiria
com ela a um dos grandes suportes da monarquia.
Poderia falar-vos ainda da imprensa da Primeira República, assinalando fenômenos importantes de nossa
história jornalística, como foram o aparecimento do “Jornal do Brasil”, do “Correio da Manhã”, do “Imparcial”, de “A
Noite”, verdadeiros marcos na evolução por que passou a
nossa imprensa, quer do ponto de vista gráfico, quer do
da técnica da redação. Mas não estou fazendo a história
do nosso jornalismo e devo abreviar, sem dúvida, esta
minha incursão no passado para dizer-vos algo de mais
próximo de nosso tema, que se refere à situação atual da
imprensa.
Queimando etapas, para não exceder o tempo que me
foi reservado, entremos, pois, desde logo, no momento
jornalístico.
IV

O que se vem verificando ultimamente é que a imprensa brasileira tem refletido um clima político de exceção,
decorrente das dificuldades que ainda encontramos para
restabelecer o equilíbrio em nossa vida institucional.
Nossos partidos são criações artificiais e o voto proporcional tende a conservar uma pluralidade partidária que
não corresponde à realidade política, nem convém à prática do regime presidencial. O resultado é que não há programas de partidos, mas eventuais plataformas de candi-

208

Danton Jobim

datos, geralmente apoiados por coligações heterogêneas.
Assim, não é possível aos jornais fugirem ao caráter pessoal das grandes campanhas onde se focalizam homens e
não programas. Mas o público lê cada vez menos os panfletários desabusados, que já não asseguram grandes tiragens a suas folhas.
Quanto à expansão da imprensa diária, queremos esclarecer alguns pontos importantes necessários à compreensão do papel que exerce entre nós o jornalismo.
Nossa imprensa é substancialmente metropolitana, no
sentido de que são raros os jornais de influência fora das
capitais e das grandes cidades do país. Na realidade, além
da imprensa carioca, temos grandes regionais, na acepção francesa - grands regionaux - jornais importantes
de província. São todos de curto raio de ação, mesmo que
alguns alcancem boa tiragem.
As grandes distâncias, no Brasil, que já se comparou
com razão a um arquipélago populacional, impedem que
um jornal metropolitano atinja de maneira eficiente a
um grande centro urbano da província senão por meio
do avião, que ainda é transporte para carga de luxo. Por
outro lado havendo para os jornais uma tarifa especial,
excepcionalmente baixa, não interessa às companhias de
aviação levá-los a bordo senão em quantidades limitadas.
Por aí se explica, em parte, a tiragem pequena dos grandes jornais metropolitanos brasileiros comparativamente
à dos de certos países como a Argentina, onde as distâncias a cobrir são menores e onde a grande imprensa se
concentra em Buenos Aires.
Mas há um meio de comunicações com o público que
não conhece praticamente distâncias: o rádio. O rádio
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torna possível a quase simultaneidade entre a emissão
de notícias e o seu recebimento em regiões longínquas.
Na chapada dos Veadeiros, no coração do planalto central
brasileiro, encontrei pessoas que acompanhavam diariamente diversos programas políticos irradiados pelo rádio
do Rio. Até incidentes na Câmara Municipal do Distrito
conheciam tais pessoas, que, com exceção das autoridades judiciárias do termo eram analfabetas ou semianalfabetas.
Assim, o rádio prolonga a ação da imprensa, politizando as massas rurais. Prolonga, digo bem, porque as seções
políticas dos jornais é que fornecem pelo menos 90 por
cento do material para os jornais radiofônicos de natureza política.
Isso explica, pelo menos em boa parte, por que as massas do interior reagem às campanhas políticas e por que
cruzadas como a do petróleo repercutem nacionalmente,
fazendo com que até as comunidades mais primárias tomem conhecimento de um problema, que, por isso mesmo, é hoje mais político que econômico.
Isso explica também a vitória dos dois últimos candidatos à presidência da República, os Srs. Getúlio Vargas e
Juscelino Kubitschek. Paradoxalmente, estes tinham contra si toda a grande imprensa. Mas interveio aí a objetivização crescente do noticiário, o fato de que não se abalança hoje um grande jornal a recusar informações aos
seus leitores, sempre que estas tenham real importância
jornalística. A simples cobertura ampla que se deu à candidatura de Vargas, mesmo que os jornais não lhe fossem
simpáticos nos seus editoriais, deu-lhe a vitória. Foi o que
aconteceu também com a do Sr. Juscelino Kubitschek.
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Que quer dizer essa aparente derrota da imprensa em
duas campanhas eleitorais? Que a imprensa influi cada
vez menos na opinião pública? Não. Pura e simplesmente
que a imprensa informa bem melhor que no passado seus
leitores, não omitindo a informação necessária a que façam seus julgamentos.
O presidente Truman disse certa vez a um editor americano: “Dê-me colunas de notícias do seu jornal e pouco
me importará quem escreva os seus editoriais.” Compreende-se, pois, que Roosevelt e Truman tenham derrotado
poderosas cadeias dos jornais republicanos, esmagadoramente superiores à dos democratas nos pleitos em que
ambos se empenharam.
V

O progresso industrial destas três últimas décadas
tornou possível a introdução no país de métodos de jor
nalismo desconhecidos entre nós no princípio do século.
Nas imediações de 1930 não se conhecia, a rigor, o grande
informativo no Brasil, pois os mais importantes dos nossos jornais davam mais ênfase à opinião que à informação
propriamente dita. Tratava-se com relativa objetividade o
noticiário local, mas era-se desesperantemente faccioso
em relação ao noticiário político. Escamoteavam-se informações importantes ou adulteravam-se conscientemente
os fatos, para obter-se o desejado efeito no espírito dos
leitores. Os ataques pessoais, atingindo muitas vezes a
honra dos homens públicos, eram armas da grande imprensa do Rio de Janeiro nos primeiros 25 anos deste século, embora se devam consignar algumas exceções.
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Não falo de êmulos de Apulco de Castro, o temível verrineiro dos derradeiros anos de Império. Falo de jornalistas
respeitados em seu tempo como condutores da opinião
pública e que não se podem confundir com escribas de
aluguel e chantagistas vulgares.
Nesse particular, não há dúvida que a imprensa do Rio
mudou muito nestes últimos tempos. Há no jornalismo
atual um esforço de objetividade que não se conhecia
trinta anos atrás. Hoje os panfletários estão sobretudo
nos pequenos órgãos semanais, de escassa repercussão,
a qual procuram aumentar pelo tom escandaloso em que
lançam seus libelos.
Quanto aos grandes diários, seus editoriais podem ser
acrimoniosos e causticantes, violentando por vezes a verdade com o fim de afeiçoá-la aos interesses de suas campanhas - o que escandaliza os críticos anglo saxos. Vai nisso um pouco da imaturidade política e um pouco também
de nosso temperamento latino. Mas o noticiário é incomparavelmente mais rico e objetivo que o dos jornais do
passado, não se verificando omissões graves. Deixamos
para atrás o tempo em que era um recurso legítimo inventar de cabo a rabo um discurso do Presidente da República, estropiar propositadamente a fala de um deputado ou
deixar de registrar um pronunciamento de importância
em nossa vida pública.
VI

Vejamos agora alguns números sobre o índice de leitura
da população brasileira. O Conselho Nacional de Estatística divulgou curiosa análise dos dados sobre a imprensa
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periódica colhidos cincos anos atrás, em 1952. Segundo
essa análise, o brasileiro é um leitor de jornais dos mais
assíduos do mundo: diariamente, de cada dez pessoas,
uma compra a sua folha. Vendem-se cotidianamente 106
exemplares por mil habitantes. “Calculada sobre a população alfabetizada, diz a publicação, essa proporção deve
aproximar-se de um exemplar diário para cada três possíveis leitores, quase a mesma aplicada à totalidade da
população de países como a Bélgica, os Estados Unidos, a
Noruega e a Dinamarca, onde a percentagem de analfabetos é muito baixa”.
Temos dúvidas sobre a exatidão desses dados por duas
razões. Primeiro, porque não merecem fé as tiragens fornecidas pelos jornais brasileiros. Falta-nos uma organização que examine e certifique regularmente a circulação dos jornais ou revistas. Entre os jornalistas, ainda se
aplica a velha regra: Tiragem de jornal é como idade de
mulher: não se pergunta e não se diz. Em segundo lugar,
não sabemos como foi encontrar o IBGE a venda diária
de 5.750.000 de exemplares dos cotidianos brasileiros. O
que deve ter havido é que se juntaram aos diários outros
gêneros de publicações, ou pelo menos os semanários.
Tentei chegar a uma estimativa razoável, com os escassos recursos de que dispunha, e suponho que os cotidianos brasileiros, cerca de 260 hoje em dia, tirem conjuntamente uns dois milhões de exemplares diários. Quanto ao
consumo de papel para a imprensa, vem ele aumentando
continuamente. Os últimos dados são de 1952 e acusam
2.600 por habitantes, contra 2k300 em 51 e lk600 em 50.
(Uruguai 8).
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VII
Não deveis estranhar que em matéria tão grave como a
estatística eu não saia do terreno das suposições, das estimativas, dos cálculos imprecisos. Não existem no Brasil
dados dignos de confiança nesse particular. E os que existem não são convenientemente trabalhados.
Tenho o propósito organizar, com a ajuda dos meus alunos do jornalismo, um seminário para pesquisa e análise
da informação jornalística, o qual começaria por estudar
a situação estatística da imprensa em nosso país, evoluindo depois para a pesquisa sobre a produção e a circulação das notícias, incluindo métodos de trabalho, graus de
objetividade e modalidades de influência de certos grupos sociais sobre o jornal e deste sobre o leitor. Será tal
seminário o núcleo de um futuro Centro ou Instituto que,
a exemplo do dirigido por Jacques Kayser em França, estudará e interpretará a informação no Brasil sob seus diversos aspectos, seja através de pesquisas de laboratório
ou experimentais, seja através de pesquisas descritivas
(entrevistas, métodos de questionário e análises de texto).
O fenômeno jornalístico é, no complexo cultural de qualquer país moderno, um dos mais expressivos índices. Mas
só poderemos estudá-lo devidamente se dispusermos do
instrumental adequado ao emprego dos modernos métodos de investigação sobre a informação em geral em particular, sobre os meios disponíveis de comunicação como
a imprensa, o rádio e a televisão. Criar um instituto de
estudos e pesquisas sobre a informação é, pois, uma iniciativa que, no Brasil, precisa ser tentada desde logo.
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Eis algumas perguntas que não podem ficar sem resposta para os estudiosos de nossa cultura:
Será certo que o rádio, num país de grande percen
tagem de analfabetos e semianalfabetos, como o Brasil,
influi mais que a imprensa na tendência política das massas?
Será exato que o rádio e a televisão diminuem o interesse pela informação escrita nas grandes cidades ou, pelo
contrário, estimulam a leitura de jornais, que obviamente
divulgam informações mais completas?
Em que medida a politização dos magazines, como “O
Cruzeiro” ou a “Revista da Semana” disputa aos jornais
diários o primado da orientação da opinião pública?
A quem pertencem os jornais e revistas brasileiros e
a que grupos econômicos estão efetivamente ligados os
seus proprietários?
Qual o espaço e o tratamento reservados nos nossos
jornais a cada classe de notícias, desde o noticiário policial até o internacional?
Até onde os interesses dos grandes anunciantes influem na orientação dos jornais?
Até onde os leitores de jornais condicionam a conduta
destes?
Qual a tiragem exata dos jornais e que influência determinadas notícias têm, ou tiveram, sobre a venda avulsa?
Em que medida o leitor crê no seu jornal?
Estas perguntas são apenas algumas das que procuraria
responder um Instituto de Estudos e Pesquisas sobre a
Informação. As respostas que se lhes dessem haveriam
de ter enorme interesse para o estudo da nossa cultura e
sem elas não me foi possível descrever-vos senão em lar-
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gos e hesitantes traços os “aspectos jornalísticos da cultura brasileira contemporânea” tema desta conferência.
*

*

*

Em matéria de estudos sobre a imprensa e outros
meios de informação tudo que existe são os meritórios,
mas escassos e insuficientes esforços do IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública, no sentido de orientar
seus clientes. A experiência dessa empresa poderia ser
utilizada com proveito pelo novo Instituto, que já possui
equipes treinadas de pesquisadores. Inicialmente, o IEPI
se dedicaria apenas a trabalhos de laboratórios coligindo,
coordenando-o e analisando dados fornecidos pelo estudo das edições dos jornais e revistas.
Não sei, meus senhores, qual a contribuição que a Fundação “Getúlio Vargas” e, particularmente, esta Escola,
poderia dar à iniciativa que proponho, mas imagino que
poderá ser grande. Se esta contribuição vier, sob a forma
de ajuda técnica ao grupo de jovens pesquisadores que
vão começar esse útil trabalho à sombra de minha cadeira na Universidade, estou certo de que a Fundação estará
prestando mais um notável serviço ao país, acrescentando brilho ainda maior ao justo renome que conquistou
entre nós, pelos seus grandes e beneméritos esforços em
prol da atualização de nossa cultura.
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O BARÃO DO RIO BRANCO
e a imprensa de seu tempo
Conferência realizada na Associação Brasileira de Imprensa,
a convite do Itamarati, no Ciclo Rio Branco.

ESTAMOS certos de que um dos segredos do êxito do
Barão do Rio Branco, na gestão de nossa política internacional, foi o apoio resoluto e praticamente unânime
que lhe deu a opinião pública, conquistada pela adesão entusiástica da imprensa do país. Nunca precisou
de subvencionar jornais brasileiros para deles obter a
cooperação necessária. Poucos se opuseram à política do
Chanceler. E o Barão era um assíduo colaborador de certas folhas prestigiosas, que se honravam de ajudá-lo sem
outro interesse que o de servir ao Brasil. Por outro lado,
quem ignora que o grande homem de Estado não alimentava o menor escrúpulo em utilizar-se do recurso da subvenção a influentes jornalistas estrangeiros, sempre que
o aconselhasse o interesse do país?
Aqui aproveitamos o ensejo para traçar uma síntese do
que foi a colaboração da imprensa com o Itamarati no tempo de Rio Branco. É essa lição viva da História que cumpre
transmitir aos que não tiveram vagares para aprendê-la,
mas desejam recolher no passado a experiência útil para
os dias que correm.
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Mais que conceitos teóricos sobre relações de go
vernantes com o público - que é o que talvez esperásseis
de mim - vale essa riquíssima experiência, repleta de ensinamentos bem mais interessantes para vós que o pouco
que eu vos poderia dizer de útil no capítulo das relações
entre a imprensa e o poder público.
Rio Branco, já mostramos uma vez, não desdenhava
a popularidade. Sentia-se envaidecido com as provas de
admiração e de carinho que lhe tributava o seu povo nas
horas culminantes de sua vida pública. Tímido e discreto,
infenso às expansões excessivas, punha, entretanto, um
grande cuidado em não desgostar a opinião pública, desejoso de manter a atmosfera de prestígio popular que o
cercava. Por isso manteve um permanente contato com a
imprensa carioca do seu tempo, esclarecendo, orientando ou debatendo questões de nossa política externa. O
enorme arquivo de recorte que Rio Branco deixou no Itamarati, alguns anotados de seu próprio punho, revelam a
importância excepcionalíssima que emprestou, sempre, à
colaboração da imprensa na sua ciclópica obra diplomática.
Evidentemente entrava no seu esmero em conservar a
amizade dos jornais um pouco da sua conhecida vaidade
pessoal. Seria admitir um Rio Branco inumano julgá-lo
isento dessa pequena compensação pela absoluta carência de orgulho do seu temperamento.
O Barão - já se tem dito - não era soberbo, mas vaidoso.
Vaidoso dos seus invulgares conhecimentos de geografia
e história, de seus êxitos diplomáticos, de sua autossuficiência, e até - segundo muitas testemunhas - de seu belo
porte físico. O que impedia a frequente explosão dessa
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vaidade em pequenos incidentes, rivalidades mesquinhas, casos pessoais, eram a sua visão ampla e impessoal
das coisas, sua supremacia indiscutida nas esferas governamentais e, sobretudo, o sentimento de que o dever de
um estadista é colocar a sua inteira personalidade, incondicionalmente, a serviço do Brasil.
Esta foi a sua mística: Via o Brasil como um todo, no
espaço e no tempo. Isso, ele o devia a sua formação modelada pelo Visconde do Rio Branco e a seus vastos conhecimentos geográficos e históricos, que ninguém excedeu
na sua época. Sendo um traço de união entre o Império e
a República, era a tradição viva da diplomacia brasileira,
cujo cume, no velho regime, fora seu próprio pai. A fim de
realizar sua obra no ambiente agitado da República, precisava de um sólido prestígio popular, para cuja preservação, através das naturais oscilações da opinião pública, só
havia realmente um caminho adequado: o trabalho persistente junto a jornais e jornalistas.
Tanto foi esse o verdadeiro escopo de Rio Branco ao
procurar o apoio da imprensa, tanto ele não forçou as portas da fama senão quando necessitou dela para a eficácia
de seu trabalho, que era quase um desconhecido do grande público até 1895, quando do laudo Cleveland, malgrado os notáveis estudos de gabinete que já realizara.
Não cortejava, pois, a popularidade para si, embora
se sentisse bem dentro dela, segundo o testemunho dos
que dele se aproximaram. Buscava-a somente para a sua
obra, porque sem essa argamassa lhe seria impossível erguê-la com a consistência necessária. O que, dos aplausos
populares, sobrava para a sua pessoa, ele o recebia com
agrado, sabendo que realmente o merecia. Era humano e
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legítimo que cultivasse esse “amor de ser amado” - love
of been beloved - de que falava Shenstone, amor que somente é censurável “when a person aims at affections of
a people by means in appearence honest, but in their end
pernicious and destructive”.
Rio Branco, como é sabido, teve antes dos 30 anos iniciação no jornalismo político, no órgão conservador “A
Nação”, da qual foi diretor ao lado de Gusmão Lôbo, desde
1872 até 1875. É difícil dizer exatamente o que, de entre
os artigos, seria dele, de Gusmão ou do próprio Visconde
nessa folha. Mas nos artigos de política internacional, devidos inegavelmente a sua pena, há uma linguagem tão
clara é uma argumentação tão lúcida que muitos - segundo ele próprio nos informa - atribuíam tais artigos ao Visconde.
Na A Nação, trava o seu primeiro encontro com Estanislau Zeballos. É essa polêmica entre dois jovens jornalistas
que, com o largo interregno do exílio voluntário de Rio
Branco, vai acabar 30 anos depois, de modo espetacular,
com a estrepitosa queda política do grande opositor de
nosso pretenso imperialismo no Prata.
II

Numa rápida digressão, recordemos, agora, sucintamente, em que circunstâncias se verificou a demissão de
Zeballos, a qual teve enorme repercussão em Buenos Aires e aqui.
A 11 de junho de 1908, o Barão fez de surpresa, no Instituto Histórico, belo e estudioso discurso, que era um
veemente apelo à concórdia entre a Argentina e o Brasil.
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Dele concluíam os bons entendedores que, realmente,
não havia outro empecilho a esse entendimento senão as
atitudes turbulentas do Dr. Estanislau Zeballos, no Ministério do Exterior platino. O discurso impressionou muito a opinião argentina e contribuiu inegavelmente para a
queda de Zeballos, que deixava o Ministério dias depois.
A reação da imprensa de Buenos Aires foi, sem dúvida,
curiosa. Mesmo os jornais zeballistas, como “La Prensa”
e “El Sarmiento”, não deixaram de reconhecer que “el Baron” era um magnífico homem de Estado. “El Sarmiento”,
habitualmente o mais exacerbado dos jornais antibrasileiros, afirmou que Rio Branco acabava de “dar mais uma
prova de sua habilidade diplomática e não é debalde que
ele é considerado um dos estadistas de maior vulto na
América do Sul”. Adiante queixa-se da imprensa de seu
próprio país, que “se apoderava de um trecho do discurso
de Rio Branco para dele fazer una prenda de paz.
Com efeito, graças à habilidade do nosso chanceler, que
restava aos órgãos zeballistas senão adotar essa atitude
moderada? Refletiam, apenas, desencanto, pois dificilmente encontraria eco, no momento, qualquer ata que
frontal ao homem que, em plena refrega, estendia a mão
ao suposto adversário, num gesto cavalheiresco, destinado a comover a opinião argentina, desarmando prevenções. “La Prensa”, por outro lado, fez uma crítica apaixonada, mas polida do discurso do Barão.
A queda de Zeballos tinha de causar no Brasil uma sensação enorme. Os jornais ocuparam-se do assunto por vários dias, em editorais, caricaturas e abundante noticiário
de Buenos Aires. Seria impossível dar uma ideia da matéria verdadeiramente torrencial que se estampou no Rio e

221

nos Estados sobre o assunto.
Rio Branco era apontado como o autor da façanha. O
Malho de 20 de junho publica esta charge em página inteira: o Barão disparando uma pistola sobre Zeballos em
que se lê - “Discurso de 11 de junho” e Zeballos ao fundo,
tombando da cadeira ministerial. Os nossos ministros militares, Hermes e Alexandrino, conversam: - “Foi um bom
tiro de pólvora seca”... E o Zé Povo corrige: - “Foi um tiro
de honra nas intrigas de Zeballos... É bom porém não descuidarmos de guardar as costas... E... dinheiro haja !”
“Dinheiro haja” era a alusão obrigatória aos gastos excessivos com que, segundo voz corrente, o Barão alimentava sua diplomacia.
A Careta mostrava-nos Rio Branco, com a sua massa
imponente em página inteira, exclamando radiante de satisfação, enquanto a figurinha de Zeballos desaparecia ao
longe: - “Enfim, só...”
A popularidade de Rio Branco era tamanha, nessa altura, que os próprios anúncios comerciais se serviam de
sua figura, transformada em verdadeiro ídolo nacional.
Um deles, por exemplo, apresenta o Barão sentado a um
piano de certa marca, assegurando que só em semelhante
instrumento ele poderia tocar com mestria o hino da concórdia continental, após a queda de Don Estanislau.
Por essa época o Jornal do Brasil já exibia caricaturas
de Mestre Raul, com seu traço grosso e fechado. A que vimos no arquivo do Itamarati mostra-nos uma figa enorme
apontada na direção de uma megera intitulada “A Intriga”,
enquanto, em medalhão, Brasil e Argentina trocam beijos.
Infelizmente, porém, esse idílio da alegoria de Raul durou muito menos do que se esperava. Com a publicação
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pelo Jornal do Comércio da carta dirigida por Zeballos
ao presidente Figueroa Alcorta, despedindo-se do mi
nistério, os ânimos entram novamente em franca ebulição. Nessa carta o ministro demissionário fazia referência
a um documento secreto que o presidente conhecia e que
se achava depositado no arquivo da Casa Rosada.
A Gazeta de Notícias, em editorial, aconselhava silenciar sobre a renúncia de Zeballos, bastando-nos, para
nossa satisfação, o fato de ter ficado patente que lhe devíamos somente a ele, e não ao governo argentino, o ambiente de prevenções contra o Brasil. Mas o editorial do
“País”, sob o título “Queda infeliz”, criticava severamente
a missiva, “que, querendo explicar atrapalha; querendo
apaziguar, irrita; querendo justificar, acusa”.
III

Em regra geral, entretanto, a conduta da nossa imprensa foi um verdadeiro modelo de ética profissional e
de subordinação a uma finalidade superior. Nota-se uma
perfeita sequência lógica, o desdobramento de uma política prévia e cuidadosamente delineada em cada aspecto
do caso lançado à discussão. Nos ataques a Zeballos, por
exemplo, ressalva-se a figura do presidente Figueroa Alcorta e inocenta-se o povo argentino. Mais tarde apareceram excessos. Mas a autoridade de Rio Branco soube
sempre conter as demasias, graduando a veemência dos
artigos com a sua interferência amistosa, junto aos jornais e jornalistas.
Viu-se, então, este milagre num país inquieto e desorganizado como o nosso: a opinião pública secundando
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fortemente a política externa, perfeitamente unida em
torno do seu ministro, depositário indiscutido da confiança geral.
Os argentinos que acompanhavam Zeballos, fascinados
pela sua personalidade forte, mas inquieta, brilhante,
mas inconsequente, invejavam a sorte do Brasil possuindo um Rio Branco e a sorte de Rio Branco contando integralmente com o seu povo. “O Brasil inteiro - acentuava
“La Prensa” - confia no critério de um homem. O Barão do
Rio Branco exerce desta sorte um poder discricionário no
que diz respeito a suas funções, simulando na América do
Sul a reprodução do Chanceler de Ferro.
O Malho aproveitou logo a alusão ao unificador da Alemanha para apresentar Rio Branco, na primeira página,
em charge a cores, fantasiado de Bismarck, de capacete e
uniforme, agarrando com punho de ferro o leme da Política Internacional.
Entre os artigos que o próprio Barão redigiu para os
jornais amigos é justamente famosa uma Vária do “Jornal
do Comércio” que alarmou o presidente Afonso Pena pelo
tom violento em que fora vazada. Nessa vária do velho órgão, sempre moderado em suas críticas, certas declarações do ex-ministro são consideradas como palavras de
um insensato, o que causou escândalo.
IV

Mas voltemos ao caso do documento secreto, cavalo de
batalha em que montara o ex-chanceler para alimentar as
suspeitas contra o suposto imperialismo de Rio Branco
no Prata. A “prova instrumental” de que falava Zeballos,
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era um pretenso telegrama de Rio Branco a um de seus
agentes diplomáticos em que se ordenava tecer certas intrigas contra a Argentina, que “sonharia com o domínio
da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai e também do nosso
Rio Grande”.
Este o trecho fundamental. O mais é um amontoado de
frases grandiloquentes que somente de má fé se poderia
atribuir a um homem da finura, da formação intelectual e
da experiência profissional de Rio Branco.
O Barão desmente secamente a existência desse telegrama, em publicação do “Diário Oficial”. Zeballos reage
de imediato, como era de esperar, oferecendo pormenores: a data, hora da expedição e número do despacho.
Agora, Rio Branco está perfeitamente senhor da situação
e em condições de abrir o jogo. E a 15 de novembro de
1908 publica, no órgão do governo, sua explicação sensacional sobre o já então famoso telegrama nº 9. Revela a
chave para a decifração dos despachos secretos da nossa
Chancelaria e confronta o telegrama nº 9 decifrado com o
falsificado.
O telegrama apresentado por Zeballos era a antítese
do que Rio Branco realmente passara e que estava redigido em termos amistosos para com a República Argentina.
Isso, depois dos ataques a Rio Branco surgidos na imprensa de Buenos Aires por sua alegada intervenção hostil no Prata, obtém o efeito de um verdadeiro coup de
theatre.
El Sarmiento - em que colabora pessoalmente Zeballos - logo que se publicara o falso telegrama, insultara desbragadamente o Barão, chamando-o “intrigante da
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antiga escola diplomática, desses que foram glorificados
por certos romancistas como Alexandre Dumas”.
A tranquila, fria, documentada nota de Rio Branco, revelando segredos de nossa Chancelaria, esmaga de um só
golpe todas as explorações em torno de seu nome. O Presidente Figueroa Alcorta, os elementos do Congresso que
discordavam da conduta atrabiliária do antigo ministro,
a imprensa que propugnava uma leal aproximação com
o Brasil, tendo à frente “La Nacion”, a opinião sensata de
todo o país e mesmo os que, de boa-fé, atacavam o nosso
“expansionismo”, todos viam agora que Rio Branco, mesmo em sua correspondência secreta, trabalhava por uma
política de paz, procurando conciliar honestamente os interesses do Brasil com os da Argentina.
V

É ponto pacífico que a terrível animosidade de Zeballos
contra o Brasil podia ter-nos levado à guerra com a República Argentina, não existisse um homem como Rio
Branco à testa da nossa política exterior. Foi ele, com a
sua imensa e indiscutida autoridade sobre os órgãos da
opinião pública, que evitou o conflito ardentemente desejado por Zeballos.
Jornais inspirados pelo nosso impenitente adversário
criavam em Buenos Aires uma atmosfera de tensão permanente, provocando abertamente os brasileiros, mimoseados em caricaturas e artigos com o epíteto de “macacos”
ou “macaquitos”. Pois bem, graças ao Barão, a imprensa
brasileira se conduziu com uma sabedoria admirável, discutindo as atitudes do chanceler argentino com profici-
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ência e seriedade, revidando energicamente aos ataques,
mas guardando-se de atender às provocações.
Os jornais humorísticos procuravam criar um clima de
bom humor em torno dessas provocações, meio inteligente de evitar o envenenamento da opinião.
Em fins de 1908, por exemplo, anunciam os órgãos zeballistas que o governo brasileiro acaba de decidir vender ao Japão navios novos encomendados para a sua esquadra, encomenda em torno da qual se havia feito uma
campanha contra o nosso pretenso armamentismo. A
notícia é desmentida. A 8 de janeiro de 1908, A Careta,
numa charge, mostra o Barão falando ao telefone para La
Prensa de Buenos Aires: “É favor transmitir aos vos
sos inúmeros leitores que ficou resolvido no último
despacho coletivo ceder ao Japão os navios mandados construir pelo Brasil. O Marechal Hermes já foi
comprado pela Alemanha. Dentro em pouco o Almirante Alexandrino será vendido aos Estados Unidos.
O Exército e a Marinha esperam ofertas da França.
O material bélico será vendido a peso a quem maior
quantia oferecer. Para terminar, serei vendido em
praça pública”.
Não é só. Os jornais cariocas reproduzem caricaturas
contra Zeballos e favoráveis ao Brasil estampadas nas
folhas amigas de Buenos Aires, contribuindo assim para
descarregar o ambiente de apreensões formado pelos comícios de estudantes no Rio de Janeiro. Sobre os rapazes
das escolas superiores, o Barão, como é sabido, tem decisiva influência, mas nem sempre é possível acalmar espíritos jovens, emocionados com manifestações realizadas
no Prata contra o Brasil.
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De qualquer modo, a imprensa desempenha em todos
os incidentes um papel importante, no sentido de prestigiar o governo brasileiro, malgrado as divergências partidárias, e de moderar as manifestações de protesto contra
as atitudes insensatas inspiradas na Argentina por Estanislau Zeballos.
Rio Branco atingia a uma posição singular, sem precedentes em nossa história. Era venerado como um símbolo. Álvaro Lins, na sua esplêndida síntese da vida do Rio
Branco, reproduz os conceitos externados sobre o nosso
chanceler por escritores europeus e sul-americanos que
o viram de perto.
Vale a pena transcrever um juízo de Clemenceau, citado
por Lins: “Le baron - c’est ainsi qu’on le designe communément - jouit d’une autorité souveraine en matière de
politique extérieure. Amis et adversaires lui laissent le
champ livre à cet égard, et tout le monde parait d’accord
pour vanter ses qualités superieures de diplomatie avisée”.
VI

Nessa época, porém, Rio Branco já havia chegado ao
auge da popularidade, invulnerável às retaliações e censuras. Era um valor tão alto, tão evidente que, praticamente, o haviam retirado do foro da discussão. Mesmo os
jornais antibrasileiros de Buenos Aires não hesitavam em
reconhecê-lo, como vimos atrás.
Entretanto, - convém que se acentue - nem sempre foi
assim. Rio Branco teve de construir esse pedestal pedra
a pedra vencendo injustiças e incompreensões, que em
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muitos casos se explicam pelo caráter arrojado da sua
obra. Republicanos e positivistas o atacaram nos jornais,
suspeitosos do seu monarquismo, de que ele nunca abdicou, embora tivesse um dia repelido a frase que lhe atribuíam, segundo a qual se considerava ministro na República e não da República”.
Quando foi da questão acriana, teve de exercer grande
atividade na imprensa para defender-se. Tobias Monteiro, no Jornal do Comércio, de que era redator, foi o instrumento do Barão para o esclarecimento do problema,
que aparecia em longa exposição a 26 de janeiro de 1903.
Esse mesmo homem de imprensa defendeu um ano depois o tratado de Petrópolis, já assinado, pelas colunas do
velho órgão. Elmano Cardim, com autoridade de diretor
do Jornal do Comércio e profundo conhecedor de sua
história e tradições, já expôs essa passagem da repercussão jornalística da obra de Rio Branco, acrescentando:
“Na imprensa, foram valorosos defensores da obra de Rio
Branco os jornalistas Tobias Monteiro, Eduardo Salamonde, Alcindo Guanabara, Dunshee de Abranches e outros.
Dos seus antagonistas não vale a pena recordar os nomes.
Eles erraram...”
Convém acrescentar, entretanto, que não foi apenas no
Rio de Janeiro que a questão do Acre suscitou discussões
e ataques à política exterior do Barão. Na pasta de recortes dos jornais dos Estados existentes no Arquivo do
Itamarati e colecionados pelo grande chanceler, há elogios incondicionais e acusações virulentas. Num grande
jornal paulista, em artigos assinados por José Feliciano,
exaustivamente, com grande cópia de argumentos e documentação, se procura demonstrar que o Acre é bolivia-
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no... Teodoro Sampaio, segundo afirma um editorial, era
da mesma opinião.
VII

Uma das questões mais discutidas na imprensa foi do
famoso mapa da linha verde, que, como é sabido, somente
apareceu depois de concluído o tratado. Atribuía-se a Rio
Branco ou ao Visconde de Cabo Frio, secretário geral do
Itamarati, a sonegação dessa carta, que acompanhava o
tratado assinado anteriormente com a Bolívia.
Medeiros e Albuquerque, que foi um dos defensores
do Barão no caso do Acre, conta esse episódio, para dizer
que Rio Branco entendia a diplomacia à Talleyrand ou à
Metternich: uma arte elegante de enganar os outros; de
enganar em favor de seu país, é inútil acrescentar.
Não duvido. Seria pueril e desonesto desumanizar um
homem para glorificá-lo. A política externa, tanta quanto
a externa, se faz sempre com certo tempero de malícia e
isto o Barão aprendera desde quase, menino, com hábeis
diplomatas do século XIX, na casa de seu pai, em sua curta
passagem pela Câmara ou no trato que teve com as questões do Prata, quer auxiliando o Visconde, quer escrevendo sobre elas na A Nação.
Mas a verdade é que, em que pese ao pragmatismo de
Rio Branco, sua linha política é substancialmente idealista. O amor da pátria ele o compreende com o exclusivismo e a paixão que lhe são próprios. Sacrificaria, sem
dúvida, por ele, certos escrúpulos pessoais. Mas jamais
ultrapassaria os limites da decência, que é a virtude encarada com naturalidade e humanismo. Sua grande arma
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- ele o sabe melhor que ninguém - é a confiança que logra
inspirar, no país e no estrangeiro. Sobre essa base erige
um sólido edifício e por nenhum preço se abalança a comprometê-la. Por isso nunca o pilham em flagrante numa
deslealdade, numa alegação falsa, numa violação da palavra empenhada.
Dele não se poderia exigir, como de nenhum diplomata
do mundo, que renunciasse a uma oportunidade em favor
dos interesses do seu país. Negociador de tratados, não
era um santo, mas um correto jogador de xadrez. Tudo o
que se lhe poderia reclamar era que fizesse um jogo limpo.
Não se deverá, pois, censurá-lo por ter sido perfeitamente calculado em todas as atitudes que assumiu ge
rindo nossa política externa. Estranho seria se o não fosse.
Ele mesmo escreveu no seu caderno de notas: “Questões
de sentimentalismo não devem prevalecer sobre as conveniências da defesa nacional e os interesses políticos da
nação. Faltasse-lhe o senso prático, o realismo do pai, e
ele não passaria de um visionário, nada obtendo do governo e da opinião pública, elementos imprescindíveis à
consecução de sua obra.
Foi esse intransigente realismo que o levou, desde a sua
vinda para o Itamarati, a preparar, através da imprensa,
para os seus projetos, um fundo alicerce na consciência
popular.
Entretanto, todas as vezes que pode conciliar o interesse do seu país com suas inclinações altruísticas, soube ser
generoso, e esplendidamente generoso. Na questão do
Acre, por exemplo, foi atacado em alguns jornais em virtude das concessões que fez à República vizinha. Um dos
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maiores diários brasileiros chegou a considerar “monstruosa” a cessão territorial feita à Bolívia.
Teve de convencer numerosos políticos e jornalistas
das vantagens, não apenas materiais, mas também morais, que nos adviriam do Tratado Mirim-Jaguarão, tratado sui generis, em que, como dizia em mensagem ao
Congresso o presidente oriental, a Chancelaria brasileira
“ha concedido al Uruguai mucho más de lo que nuestra
diplomacia demandó en todas las épocas, y ha aceptado
mucho menos de lo que esa misma diplomacia ofreció,
como compensación, en sus constantes gestiones”.
VIII

No seu pitoresco livro de memórias, Medeiros e Albuquerque, que conheceu bem de perto o Barão, assevera
que ele “tinha um medo enorme da imprensa; qualquer
ataque de jornal o incomodava profundamente”.
Jornalista militante quase desde que me conheço, ainda não vi nenhum homem público que, realmente, despreze a má língua dos jornais. Há os que se conservam
aparentemente superiores e, para evitar maior ruído, não
respondem às críticas impressas, fingindo ‘não se importar com elas. Mas ninguém verdadeiramente, ninguém
humanamente pode ser indiferente ao que dizem as folhas a seu respeito. Em primeiro lugar, porque, para o público que lê o jornal e adere a sua orientação, há sempre
pelo menos uma meia presunção de veracidade em tudo
o que esse jornal publica. Em segundo, porque nenhum
homem de Estado pode menosprezar as consequências
de uma campanha de imprensa objetivando convencer o
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povo de que a obra realizada por esse homem está errada
e não merece o apoio dos cidadãos sensatos, honestos e
patriotas.
O receio de Rio Branco era que seu imenso esforço viesse a ser prejudicado pelas críticas da imprensa. Jornalista
que era - e dos melhores que temos possuído - sabia fazer
contra o inimigo, mal este erguia a cabeça sobre o parapeito, um verdadeiro fogo de barragem de apelos à razão
e ao bom-senso mediante esclarecimentos e notas, muitas delas redigidas por ele.
Fica-se hoje admirado da enorme cópia de conhecimentos revelados pelos articulistas do princípio deste
século sobre os problemas mais sérios da nossa política
externa. É que, por detrás de cada um deles, mobilizavase a cultura geográfica, histórica e política do Barão.
Entretanto, “boa imprensa “, ele não a desejava somente para si, mas sobretudo para a nossa política exterior
e seus leais servidores. Quando, em 1904, perdemos a
questão da Guiana Inglesa, em virtude de um laudo faccioso do rei da Itália, mostra-se preocupado em preparar
uma imprensa simpática a Joaquim Nabuco, que fora nosso advogado. Escreve editoriais. Chama Tobias Monteiro
e outros jornalistas para obter que se prestigie Nabuco,
segundo depõe aquele ilustre redator do “Jornal do Comércio”.
Por ocasião da Conferência de Haia, foi incansável
sua atividade aos jornais. Como amostra de sua correspondência com os homens de imprensa, Elmano Cardim
já teve oportunidade de divulgar um bilhete do Barão a
Felix Pacheco, então secretário do “Jornal do Comércio”.
Peço licença ao meu eminente colega para reproduzir
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aqui esse bilhete, incluindo em sua brilhante conferência
nesta série, porque o documento revela bem as minúcias
a que chegava Rio Branco em sua cooperação com a imprensa nos negócios que interessavam sua pasta. Ei-lo:
“Amigo e Sr. Felix Pacheco (note-se o tratamento cerimonioso de senhor, que o Barão usava mesmo para
amigos íntimos ou muito mais jovens que ele, bem
como para seus colaboradores mais próximos): Devolvo, com muitos agradecimentos, o telegrama de Haia.
Se aparecer algum contendo declarações do Senador Rui
Barbosa na 1ª Comissão, peço-lhe que m’o comunique
porque talvez não sejam elas transmitidas com a precisa
clareza e versem sobre pontos delicados. Estou preparando telegramas para mandar. Sempre am.º at.º obr.º,
Rio Branco”.
*

*

*

Aí estão, senhores, numa conversa descosida, improvisada ao sabor dos documentos que me chegaram às mãos,
alguns aspectos da íntima colaboração entre Rio Branco e
a imprensa de seu tempo.
Demorei-me propositadamente na análise do método
adotado pelo Barão do Rio Branco para ganhar o apoio
da opinião dinâmica do país, condição de êxito para a sua
genial política exterior. Nenhum outro estadista nosso
utilizou tão sistemática e inteligentemente o extraordinário poder da imprensa, pondo-o a serviçodos supremos
interesses do Estado.
Sem dúvida, a compreensão de que uma política internacional eficiente precisa fundar-se, antes de tudo, na
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opinião pública jamais poderia ser tida como invenção
exclusiva do Barão. Seguiu ele a tradição que vinha do
império, dando-lhe um vigor novo, talvez em decorrência
do fato de que o instrumento mais poderoso para criar a
opinião ou guiá-la, se achava bem mais aperfeiçoado no
fim do século passado e no começo deste, que na época de
nossas intervenções no Prata.
De qualquer modo, ninguém o excedeu na arte de respaldar uma política não apenas com o amparo, mas ainda
com a entusiástica e infatigável cooperação do sentimento popular.
É uma honra para a imprensa brasileira, chamada a
colaborar nas homenagens consagradoras à memória do
grande Chanceler, poder afirmar, nesta hora, que o pedestal em que a nossa veneração colocou, há muito, o monumento de Paranhos não se compõe apenas de tratados e
cartas geográficas, mas também das gazetas do seu tempo, que fizeram dele o ídolo da nação para que melhor
pudesse traçar e realizar uma grande política.
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O OUTRO LADO DO JORNALISMO
Discurso de agradecimento, no almoço que foi oferecido
ao autor, quando lhe foi concedida pela Universidade de
Colúmbia, Nova Iorque, a Medalha de Ouro do Prêmio Cabot
de Jornalismo (1954).

FALANDO claro e arriscando um lugar comum, devo dizer-vos, antes de mais nada, que não me sinto merecedor
desta homenagem. E tal convicção me conduz a uma outra, sem dúvida mais confortadora: a esta altura da vida,
quando trinta anos são passados sobre minha estréia no
jornalismo, já fiz suficientes amigos para poder repousar
à sombra de sua complacência e simpatia. Que foi o Prêmio Maria Moors Cabot senão apenas o pretexto para esta
manifestação carinhosa?
De qualquer modo é uma honra e uma alegria contar
com tantos e tão generosos amigos para me agasalharem
numa ocasião como esta.
Honra e alegria é, ainda para mim, ter sido saudado por
um homem público do prestígio e da inteligência do Senador Artur Bernardes Filho, uma das mais altas figuras do
nosso parlamento, a quem agradeço as palavras cativantes que me acaba de dirigir.
E quero agora dizer-vos o quanto me desvanece o ver
à cabeceira simbólica de nossa mesa o maior dos nossos
jornalistas, meu mestre de todos os dias, meu amigo de
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todas as horas - José Eduardo de Macedo Soares. Foi José
Eduardo quem me tirou do anonimato da redação, em
que meu temperamento se comprazia, exigindo que partilhasse com ele sua coluna de primeira página . Tomei-o por modelo, envaidece-me o título de seu substituto e,
quando contemplo sua coluna encimada pelo meu retrato, tenho sempre um vago sentimento de culpa - a de estar
ocupando indevidamente um lugar que não me pertence.
Eis, pois, como me fiz articulista, conquistando, por
essa via, a Medalha de Ouro da Universidade de Colúmbia,
que hoje estamos festejando.
Assim estou hoje entregue a um gênero jornalístico que
erradamente muitos consideram em decadência, porque
a influência dos métodos americanos relegou o editorial
para as páginas internas da matéria dos nossos jornais, a
fim de abrir espaço na primeira para S. M. a Reportagem.
Sem dúvida, a vida de hoje é tão cheia de seduções,
preocupações e exigências que o leitor já não procura
no jornal senão noções fáceis e ligeiras, noções semidigeridas, que não obriguem a por em tratos o raciocínio.
A habilidade do articulista está muitas vezes, paradoxalmente, em dissimular o que sabe, em atenuar a gravidade
e a complexidade dos conceitos, obedecendo a ânsia de
esquematização do leitor moderno, que já não se restringe hoje a uma elite intelectual, mas se recruta em todas as
camadas sociais.
Daí que o mais difícil dos gêneros jornalísticos é exatamente o editorial, o editorial que ainda seja efetivamente
lido, em meio a essa massa enorme de informações atualíssimas, que reclama, em grandes títulos, a atenção do
leitor.
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Em que consiste, afinal, o nosso ofício? Em escolher o
assunto mais palpitante nas poucas horas que antecedem
a edição; encará-lo apenas pelo seu principal aspecto; ir
abruptamente ao assunto, sem exórdio; redigir tudo em
algumas horas e numas poucas laudas, e fazê-lo, se possível, em linguagem enxuta, fluente e acessível a todos.
Mas a regra de ouro continua ser a da concisão, tão
bem formulada por Don Basília Alvares, diretor do antigo
“El Debate”, de Madrid: “El periodista debe ser sintético,
es decir, debe escribir muy parcamente. Quando se olvide
de que al pasar de uma columna ni su propia familia lo ha
de leer, es hombre al agua.”
Escrever é suprimir palavras - disse, se não me engano,
o poeta Carlos Drummond. Sem dúvida, mais importante
que o dizer é o não dizer, sobretudo quando se escreve,
sobretudo quando se é jornalista.
“Se disseres, não escrevas; se escreveres, não assines...”
- é parte do famoso conselho dado, em França, a um estreante na política. Poderíamos acrescentar: “...e não imprimas!” Porque se a palavra escrita pesa mais que a falada,
o vocábulo impresso atemoriza mais que o manuscrito.
De sorte que somos muito menos livres para exprimir o
pensamento quando sabemos que ele vai ser fundido em
chumbo e antimônio.
Essa a razão por que o conspícuo “New York Times”
não promete dizer tudo o que sabe aos seus leitores, mas
somente “the news that’s fit to print”.
Por menos que pareça, não estou fazendo elogio da insinceridade, mas o da discrição.
Sim, minhas senhoras e meus senhores. Por menos que
acreditem, ninguém é mais discreto que um jornalista, le-

238

Danton Jobim

vando-se em conta, naturalmente, que a nossa profissão
é saber as coisas e contá-las. Examinassem um só dia o
conteúdo da cesta de papéis de um secretáriode redação
ou de um redator-chefe e encontrariam matéria suficiente para redigir um novo número de jornal , este impublicável, com verdades que não se dizem ou não se devem
dizer.
Quanto à outra acusação, a de incoerência, que nos atiram a cada passo, tenho de confessar: que incorremo nela
porque andamos à frente da nossa época, querendo captar a substância do efêmero, o sentido da hora que voa, a
alma inconstante do nosso tempo. Sucedem-se os fatos,
atropelando-se, na fuga dos dias, e nós estamos condenados a opinar imediatamente sobre eles, em letra de forma,
e de público. Só o tempo revela equívocos e contradições
em nossos juízos, que, como tantas coisas boas e belas da
vida, não sobrevivem às 24 horas.
Essa permanente reinterpretação dos acontecimentos
é a própria essência do jornalismo. Por isso do jornal de
ontem, dizeis que é o jornal “velho”. Mais que “velho”, direi
eu, morto e sem sucessores.
Os que querem impor o dever da coerência acima do
dever de reavaliar sinceramente os fatos - o que nos jornalistas se apresenta como uma necessidade premente e
diária - esquecem a lição do velho Rui, que, ele próprio,
foi mais de uma vez acusado de incoerente: “... debaixo do
céu tudo obedece a essa eterna lei da transmutação incessante das coisas... Se todo o mundo se compõe de contradições, dessas contradições é que resulta a harmonia
do mundo. Se das variações pode emanar o erro, sem as
variações o erro não se corrige.
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De modo que, se reconhece com humildade, os defeitos
que nos arguem, lembro como escusa ou apenas consolo,
que não são originais, nem representam o estigma de uma
profissão. Dos jornais e dos jornalistas, aliás, não será demais repetí-lo, tudo se pode dizer, de bem ou de mal. Sua
capacidade para fazer um e outro é incomparável e inesgotável. Ou não seria a imprensa o espelho dos tempos, a
imagem móvel e polimorfa da humanidade, nela se refletindo, fatalmente, toda a escala de vícios, virtudes e preconceitos inerentes à condição humana.
Meus amigos, poderíamos continuar conversando sobre o outro lado do jornalismo, para recordar os enor
mes serviços que ele vem prestando ao Brasil, nesta hora.
Mas deixemos de lado os temas graves ou trágicos. Além
do mais, o tempo foge e eu receio afastar-me da regra de
ouro de Don Basílio: - “Al passar de una columna, ni su
familia lo ha de leer”.
Senhoras e Senhores. Do fundo do coração, muito e
muito obrigado.”
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HISTORIADORES-JORNALISTAS
Artigo no “Diário Carioca” em 10 de maio de 1959.

A INFLUÊNCIA do jornalismo sobre a literatura de ficção manifesta-se, nos tempos modernos, cada vez mais
poderosa. Examina o fenômeno numa conferência, dois
anos atrás, em Paris, apontando afinidades entre a reportagem e o romance-documentário à Curzio Malaparte,
bem como a profunda marca deixada no estilo e na narrativa de Hemingway pelas técnicas da redação jornalística.
Expressiva, também é a tendência que revelam muitos
jornalistas para fazer história. É certo que, em grande número de casos, tudo começa como aventura de repórter,
quando este se serve da técnica da reportagem para interrogar o passado e encontrar temas que alcançam atualidade pela sua relação com a vida presente. É o que se
poderia chamar a reportagem retrospectiva.
Não é raro, porém, que, com o tempo, o gosto da pesquisa séria se desenvolva no jornalista-historiador, nascendo daí trabalhos de valor perene, em que a profundidade
substitua a leveza natural do repórter, sem que este se
desprenda das inegáveis vantagens do estilo claro, simples, conciso e fluente, que o bom profissional adquire na
banca da redação.
Caso típico é o do Sr. Raimundo Magalhães Júnior, que
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deslizou do jornalismo para a historiografia sem maior
esforço, conseguindo ainda executar melhor proeza, que
é a de conciliar ambas as atividades, exercendo-as com
igual proficiência e seriedade. Em poucos anos Magalhães
- que já conheci completo repórter em meus tempos de
secretário de redação - se converteu no autor de numerosas obras históricas de incontestável significação, contribuições originais para o estudo de épocas e elucidação de
episódios do nosso passado. Não vamos analisar o mérito
dessas obras, mas tão-somente chamar a atenção do leitor para a variedade temática das mesmas.
Em “O Fabuloso Patrocínio Filho’’ ou em “Machado de
Assis Desconhecido”, apresenta-nos uma autêntica reportagem. O mesmo acontece em “Capitão dos Andes”, “Artur
Azevedo e Sua Época” ou em “Três Panfletários do Segundo Reinado”, todos podendo classificar-se como “reportagem retrospectiva”, sem que com isso se desmereça o
esforço de investigação honesta empregado pelo autor.
Tal esforço pode ser prejudicado, às vezes, pela preocupação do novo, do original, do “inusitado”, como se diz
horrivelmente por aí, o que é próprio da abordagem ou
do “approach” do repórter. É o caso de “Machado de Assis Desconhecido”, em que se procura demonstrar, sem
êxito maior aliás, que o romancista se preocupou efetivamente com a sorte de seus irmãos negros e mestiços. De
qualquer modo Magalhães logrou provar que, como funcionário público, Machado seguiu, embora sem riscos, a
tendência dominante na burocracia imperial, que era de
benevolência para os escravos.
Um livro como “Deodoro, a Espada Contra o Império”,
entretanto, já não é reportagem. É obra de historiador.
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Não há nada que se lhe compare na historiografia brasileira. Em qualquer tempo, em qualquer época quem quiser
escrever sobre o fundador do regime terá de compulsar
esses dois volumes de documentos e interpretações.
Outro caso flagrante de jornalista-historiador é o do
Sr. Pedro Calmon. Todos os defeitos de que o acusam são
superficiais, extrínsecos à sua personalidade. Dizem-no
mais preocupado com a forma que com o fundo do que
diz e escreve. É o tributo que paga à sua espantosa virtuosidade oratória, à facilidade e à prodigalidade com que
se exercita em toda parte como um “jongleur” de belas
frases. Essa máscara de teatro, porém, dá uma falsa idéia
de Calmon, que é homem de estudo sério e metódico,
autor de obras fundamentais, como “História Social do
Brasil’’, “História da Civilização Brasileira” e, sobretudo, a
minuciosa “História do Brasil”, monumental nas suas proporções. Trabalho de pesquisa e trabalho de síntese, esta
obra compendia os “defeitos - qualidades” de Calmon, que
é a leveza de estilo, a ilusória superficialidade do esforço,
marcas mais do repórter que do historiador.
Agora, um historiador do jornalismo: Barbosa Lima
Sobrinho. Nossa literatura é paupérrima em história da
imprensa. Recentemente publicaram-se alguns trabalhos
úteis, além da obra do professor Hélio Viana. “Contri
buição à história da Imprensa Brasileira”. Mas a síntese
da evolução do nosso jornalismo, sob o ponto-devista de
sua influência social e política, ainda se resume em poucas páginas da obra mestra de Barbosa, publicada em
1923, sob o título -”O Problema da Imprensa”. São admiráveis os capítulos sobre a imprensa na Independência,
no 7 de abril, na Regência, no 2.º Reinado, na campanha
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abolicionista.
A ação de Evaristo e de todos os grandes vultos da nossa imprensa no passado é analisada com lucidez e brilho
por um escritor de raça cujo estilo se decantou na banca
de jornal. É uma obra de amor e inteligência, esse pequeno livro hoje quase esquecido, mas que deveria ser reeditado e posto nas mãos dos jornalistas e estudantes de
jornalismo.
Dois exemplos de jornalistas-historiadores são Viriato
Correia e Luís Edmundo. Artífices da “petite histoire”, admiráveis contadores de episódios e aquarelistas do passado, revivem cenas marginais da história, reproduzindo,
como artistas do mosaico, as épocas que se foram. Esses
dois se qualificam, porém, pela preocupação de não desfigurar a grande história para forçar a nota pitoresca, limitando-se às vezes a caricaturá-la. Viriato - o “Pequeno
Polegar” que eu encontrei ao iniciar-me na carreira, - redator-chefe de “A Noite”, escrevia no grande vespertino
uma seção agilíssima em que se alternavam os lances de
malícia e de humorismo. Saltou da literatura para o jornalismo, que o absorveu, apesar de suas incursões pelo teatro, mas do jornalismo pulou para a história, tendo produzido uma série de livros que, sem deixar de ser história,
tem o cheiro e o sabor de matéria de jornal.
Ainda na categoria dos jornalistas da história, se situa
Gustavo Barroso, outro egresso da imprensa, onde conquistara justa fama. Até hoje faz jornalismo histórico em
“O Cruzeiro”. Sua série de livros sobre as guerras platinas são ao mesmo tempo obras de historiador e de divulgador apologético das nossas glórias militares. Escritor,
nunca superou em estilo “Terra de Sol”, o primeiro de
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seus livros. Historiador, caracteriza-se pelo tom apaixonado, que um bravio nativismo impõe a toda a sua obra, o
que não invalida o valor de um livro como “O Brasil Diante do Prata”, artigos de jornal que são o que há de melhor
em polêmica, mas nem por isso excluem a seriedade dos
conceitos e das teses históricas que sustentam.
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ASSIS CHATEAUBRIAND NO SENADO
Artigo no “Diário Carioca” em 12 de dezembro de 1950.

O SR. ASSIS Chateaubriand empossou-se no Senado
com um pequeno e excelente discurso em que cuidou,
principalmente, das relações entre governo e opinião
pública. Uma poderosa e atuante opinião pública é o fundamento das instituições democráticas; mas só se forma
pelo exemplo e o ensinamento das elites. Essa, em resumo, a tese do grande homem de imprensa, a quem a Paraíba confiou uma cadeira na Câmara Alta.
Sem dúvida, o estilo de vida democrática é, por sua natureza, dinâmico. Exige uma atitude militante da parte dos
líderes políticos; só se realizando mediante a luta diária
por novas conquistas, que se resumem no constante alargamento das franquias do cidadão. Porque a democracia
se justifica, acima de tudo, pela necessidade de assegurar
ao homem a plena expansão permanente de sua personalidade, através do exercício cada vez mais amplo de certos
direitos básicos que se encontram codificados em todas
as nações civilizadas. Para que se constitua uma verdadeira opinião pública é imprescindível que haja garantias
individuais, que o indivíduo disponha efetivamente dos
meios de fazer ouvir a sua voz, de intervir na formacão do
governo, de analisar a marcha dos negócios públicos, de
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viver uma vida normal, privada, livre, como queria Roosevelt, de todos os terrores que as tiranias alimentam.
Mas o bom uso das franquias democráticas implica na
educação política do povo e isso tem de ser obra das elites. Sob esse aspecto, poderíamos dizer que a democracia
tem de vir de cima para baixo. Enquanto não se formar
nas minorias dirigentes a convicção de que é preciso elevar as massas progressivamente à altura do papel que
lhes é reservado, não será possível a instituição democrática. Esta só será viável quando se torne pacífico o axioma de que cabe ao Estado e aos líderes políticos educar o
povo para o exercício do regime.
A história contemporânea das nações européias está
cheia de exemplos nesse sentido. A democracia, nesses
países, foi realizada, em etapas, por gabinetes conservadores, no senso mais alto da expressão. “Gentlemen”,
nobres e burgueses fiéis ao princípio monárquico é que
fundiram o instrumento dútil de que hoje nos servimos
para assegurar-nos um estilo de vida compatível com o
homem moderno.
Onde mais numerosas e conscientes são as elites, mais
autênticas são as democracias. Vimos como o eclipse totalitário não conseguiu extinguir o espírito democrático
nas verdadeiras elites germânica e italiana. Surgiram depois da guerra, como por encanto, hábeis homens de Estado nos antigos países fascistas, e os reconduziram com
surpreendente rapidez, ao modo de vida democrático.
Milagres da improvisação? Simplesmente maturidade
política do povo chefiado por uma elite que não perdera a
fé no sistema democrático.
Hoje, alguns anos após o termo da guerra, vemos a Ale-
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manha Ocidental e Itália devolvidas ao convívio do mundo livre, reintegradas na sua missão de trabalho e de paz,
firmes no seu posto de avançadas da cultura ocidental
contra a barbaria asiática.
O papel dos dirigentes políticos e o da imprensa se confundem, necessariamente, na realização dessa obra. Que
são as Câmaras abertas sem a imprensa livre? Olhem para
além do Prata; vejam a que se reduz a ficção democrática,
com suas assembléias amestradas, seus juízes sem garantias, seus homens públicos no desterro, sua opinião pública falsificada - e terão a imagem de uma grande nação
sem imprensa.
É por tudo isso que devemos saudar, como auspicioso
acontecimento, o ingresso no Senado de um jornalista do
tope do Sr. Assis Chateaubriand. Pode ser o início, entre
nós, da prática salutar, que há muito adotou a Grã-Bretanha, de chamar para os Conselhos do Estado e da Política
os mais influentes capitães de imprensa. Em boa parte,
não duvidamos de que o prestígio da monarquia inglesa,
nestes tempos de democracia e socialismo, decorra do
perfeito entrosamento que essa prática estabelece entre
os que refletem e modelam a opinião, de um lado, e os que
dependem do apoio popular, de outro, para conservarem
suas posições na maior república coroada do mundo.
Lá se fazem lordes dos plebeus diretores de grandes
jornais; aqui se façam senadores, como a Paraíba ao Sr.
Chateaubriand, que, aliás, se tem servido da preeminência que conquistou em nosso jornalismo para realizar e
incentivar obras civilizadoras, sobretudo em proveito de
nossa cultura artística.
Só a inquietação útil, a inesgotável capacidade de ser-
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vir, que o distinguem, já estavam inculcando para o relevo
de uma poltrona no Senado a esse homem singular, cujos
defeitos dinamizam as qualidades, para que se concretizem em obras de benefício coletivo.
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SIGILO PROFISSIONAL E SEGREDO
JORNALÍSTICO
Artigo no “Diário Carioca” em 20 de abril de 1952.

AS intermináveis e confusas diligências policiais que se
vem fazendo em torno do crime da rua Sacopã desorientaram por completo o noticiário dos jornais.
A polícia vinha afirmando reiteradamente que conhecia
o assassino e não tardaria em prendê-lo. Começaram a
surgir, logo, nomes de suspeitos, alguns de projeção social, que as folhas publicaram, umas maliciosamente, outras visando a informar correntamente seus leitores. Gerou-se, em pouco tempo, no espírito público a impressão
de que as autoridades estavam escondendo o criminoso,
tanto assim que as investigações entraram no ritmo da
câmara lenta. Foi quando alguns jornais divulgaram o rumor de que o nome de um oficial superior da Aeronáutica
havia sido revelado por um causídico à Ordem dos Advogados, como implicado no homicídio.
O militar veio a público varrer a sua testada e fez um
veemente apelo à imprensa e à Ordem para que os primeiros dessem a conhecer as fontes da informação e a
segunda confirmasse ou não a referência que o causídico
teria feito ao seu nome. Com isso, levantou o aviador uma
questão delicada, moral e juridicamente - a do sigilo profissional.
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Muito embora não haja o “Diário Carioca” identificado
o coronel, em sua notícia sobre o assunto, vamos examinar o problema criado com o apelo que o militar endereçou à imprensa e ao órgão da classe dos advogados.
Em primeiro lugar, o segredo jornalístico. Está ele protegido por lei? A matéria é controvertida, mas a opinião
razoável é que esteja. O Código Penal considera crime a
revelação sem justa causa do segredo de que se tomou
conhecimento “em razão de função, ministério, ofício ou
profissão” e cuja revelação possa produzir dano a outrem”. Ora, o exercício da função jornalística exige, constantemente, que se conservam reservadas as fontes de
informação, pois a indiscrição poderia ser ruinosa aos
confidentes do jornalista. Encampando os informes que
lhe foram prestados, em face da confiança que aquelas
fontes lhe merecem, o jornalista se faz o único responsável pela sua divulgação. É o risco profissional, que ele
aceita como condição da praticabilidade e seu mister.
Sem esse risco, o exercício do jornalismo seria realmente impossível. Dada a celeridade com que são preparadas
as edições, os diários têm forçosamente de louvar-se em
informantes internos (os próprios repórteres) e externos
(pessoas de todas as classes e profissões). O interesse social, entretanto, é resguardado pela presumida prudência
da direção das folhas na escolha do pessoal e na sindicância sobre as fontes, bem como pela própria lei penal, que
responsabiliza o diretor por tudo o que for estampado na
parte editorial.
E o Conselho da Ordem? Será certo que o advogado em
nenhum caso lhe pode revelar o segredo de um cliente?
Sem dúvida, como diz judiciosamente a carta do tenen-
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te-coronel, “o segredo é entre a parte e o advogado e não
entre a parte e a classe dos advogados”. Mas o advogado
desvendou o seu segredo em sessão secreta do Conselho
Seccional da Ordem, que é o órgão disciplinar de sua corporação e fê-lo com o ânimo - evidente de defender sua
reputação profissional, periclitante ante as acusações generalizadas de “bluff” publicitário. Confiou o seu segredo
a dezoito conselheiros - em função, vale dizer, a dezoito
homens que, “em razão de sua função”, estão obrigados
a guardar sigilo sobre o nome que ouviram e, aliás, sobre
tudo o que se passou na sessão a portas fechadas.
Podemos discutir se era, mesmo, necessária a revelação ao Conselho, mas nunca deixar de reconhecer que
esse era um problema de foro íntimo do profissional, que
só a este competia resolver. A hipótese do dolo está inegavelmente excluída.
De qualquer modo, a instituição do sigilo profissional,
respeitável por todos os títulos, não foi sequer arranhada
neste incidente. Há os que sustentam que não há segredo
contra o interesse geral e que ninguém precisa esconder
senão o que é ilícito. O fato, porém, é que o sigilo profissional tutela um bem inestimável, que é a liberdade, para
o indivíduo acusado de um delito, de assegurar-se plenos meios de defesa, inclusive recorrer confiadamente ao
conselho de um patrono habilitado.
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A LEI DE IMPRENSA NO SENADO
Artigo no “Diário Carioca” em 15 de abril de 1950.

A CONSTITUIÇÃO vigente consagra o princípio da mais
ampla liberdade na manifestação do pensamento, que “é
livre, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um nos
casos e na forma que a lei preceituar, pelos abusos que
cometer” ( art. 141, § 5.º ).
Entretanto, também se acha em plena vigência, nos tribunais, a chamada Lei de Segurança (Decreto-lei n.º 431),
que pune o delito de injúria “ao poder público, ou aos
agentes que o exercem, por meio de palavras, inscrições
ou gravuras na imprensa”. Aí temos a figura típica do crime de imprensa ou do abuso da liberdade de manifestação do pensamento através do jornal. Para essa infração,
porém, a lei política não prevê a exceção da verdade, ou
seja o direito de provar que a acusação feita pelo jornalista ao governo e seus agentes é verdadeira. De modo que,
mesmo tendo denunciado crime cometido por um depositário da autoridade pública e dispondo de todos os meios
para produzir a prova, o autor da imputação pode ir para
a cadeia, porque o juiz se recusa a aceitar a “demonstratio
veri”.
A finalidade desse draconiano dispositivo da Lei de Segurança é evidente; intimidar os homens de imprensa,
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impedir a divulgação de faltas e delitos dos agentes da
autoridade pública, proteger os representantes do Estado
contra as críticas mesmo fundadas dos cidadãos; numa
palavra, cercear essa liberdade de expressão do pensamento que está consagrada na Constituição.
Logo depois de restabelecida a normalidade constitucional, aperceberam-se os juízes do conflito entre essa
disposição da Lei de Segurança e a Carta Magna. Mas é
coisa de todos os dias a sua invocação em nossos tribunais, muito embora o Supremo tenha decidido, em dois
casos recentes, que cabe a prova da verdade toda vez que
a injúria for qualificada, isto é, reveste a forma de calúnia
ou difamação.
Acha-se agora em trânsito pelo Senado o projeto de lei
de imprensa da autoria do ex-deputado e jornalista Plínio
Barreto, que, convertido em lei, revogará o inciso 25 do
art. 3.º da Lei de Segurança, uma vez que regula a matéria desse inciso. Retira-se, pois, o crime de imprensa do
âmbito da segurança do Estado, o que está certo, pois a
índole democrática do regime não se compadece com o
rigor excessivo que se procurou por, no Estado Novo, na
repressão legal da ofensa a autoridades funcionários públicos.
O professor Aloísio de Carvalho, na Comissão de Justiça da Câmara Alta, estudou detidamente a matéria do
projeto, apresentando-lhe várias emendas, todas aprovadas. Agora é preciso que se dê andamento à proposição,
que, quando de sua passagem pela outra Câmara, foi escoimada de muitas falhas e demasias que a afeiavam. De
um modo geral, o autor do projeto segue a tradição do
nosso direito penal, embora amplie para o dobro o prazo
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de decadência do direito de queixa e aumente consideravelmente o montante das multas, o que não nos parece
desarrazoado.
O importante, agora, é que o Senado se apresse em votar as emendas em plenário e devolver o projeto - à Câmara, pois urge encerrar definitivarnente o império de uma
odiosa lei de exceção sobre a imprensa. Pode ser que apresente muitas falhas o trabalho que a Comissão de Justiça
do Senado acaba de examinar, mas será sempre melhor
que uma lei elaborada para servir de sustentáculo a uma
“ditadura e que fere de frente o dispositivo constitucional
que assegura a garantia mestra do regime democrático.
Trata-se, além do mais, de uma das leis complementares da Constituição de 1946. Até hoje não conseguiu
o Congresso cumprir essa tarefa básica, sem a qual está
completa, e em muitos pontos inoperante, a Carta Magna
em vigor.

255

O CASO DE “LA PRENSA’’ NA ONU
Artigo no “Diário Carioca” em 11 de março de 1951.

POR iniciativa da delegação do México, vai o caso de
“La Prensa” à apreciação da ONU. Eis uma causa que interessa muito particularmente aos Estados sulamericanos,
onde as liberdades políticas e as garantias individuais são
constantemente atropeladas pelo caudilhismo, ora reverdescente, graças à enxertia do messionismo fascista.
Em 1946, o Tribunal Militar Internacional das Quatro
Potências, constituído para julgar criminosos de guerra,
repeliu a doutrina de que o direito internacional se aplica
tão-somente aos Estados soberanos e, por conseguinte,
não caberia prever a punição de indivíduos. Ora, se o indivíduo, hoje, tem obrigações, também tem direitos, em
face do direito internacional, pois não é lícito aos Estados escudarem-se no conceito da soberania para violar as
franquias que se acham incorporadas à Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada e proclamada
pela Assembleia das Nações Unidas a 10 de dezembro de
1948.
O Artigo 19 dessa Declaração estatui que - “todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão;
este direito inclui o de não ser perseguido por causa de
suas opiniões, o de investigar e receber informações e
opiniões, e o de difundí-las, sem limitação de fronteiras,
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por qualquer meio de expressão”.
De sorte que todos os Estados membros da Organização
das Nações Unidas concordaram solenemente em respeitar, como direito básico de seus súditos individualmente
considerados, a liberdade de difundir informações e opiniões por meio da imprensa ou por qualquer outro meio.
O governo argentino está calcando aos pés semelhante
obrigação e deve ser responsabilizado por isso.
Perón alegará, sem dúvida, em seu favor, a “cláusula de
jurisdição doméstica”, da Carta das Nações Unidas, (Artigo 2 § 7), que não autoriza a ONU a intervir em assuntos
que sejam essencialmente da competência dos Estados
Membros. Com efeito, não tem faltado quem sustente,
com visos de boa lógica, que, se a ONU não se permite
intervir na vida interna dos Estados, priva-se também de
assegurar eficaz proteção aos direitos fundamentais do
indivíduo, sempre que um Estado os ofenda ou deixe de
assegurá-los como é de seu dever.
Entretanto, acentua um dos grandes comentaristas da
Carta das Nações Unidas e da Declaração dos Direitos
do Homem - o professor H. Lauterparcht - que, “mesmo
que as Nações Unidas não tivessem força para fazer observar esta (a obrigação legal para os Estados Membros
de respeitar os direitos do Homem e as liberdades fundamentais), mesmo assim o dever jurídico permanece em
todo o seu vigor. Qualquer Membro - explica o mestre de
Cambridge - que infringisse essa obrigação estaria agindo
contra um dos propósitos fundamentais da Carta”. - (INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS, pág. 166).
Ora, o Artigo 6 da Carta prevê a expulsão do Membro
que viole de modo persistente “os princípios contidos na
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presente Carta”. A infringência, pois, reiterada ou constante, de qualquer dos direitos fundamentais do indivíduo - como a liberdade de informação e de opinião, contemplado no Artigo 19 da Carta - autoriza desde logo uma
sanção, e gravíssima, como a expelir o Membro faltoso.
Aí tem o leitor as razões por que o governo da República Argentina pode ser acusado perante a ONU pela ignominiosa perseguição a um dos grandes jornais livres do
mundo. Esperamos que o governo brasileiro não nos ofereça o comprometedor espetáculo de recusar a nossa solidariedade, na ONU, a uma causa como a de “La Prensa”,
que dignifica a delegação mexicana e reclama o apoio decidido de todas as nações verdadeiramente democráticas.

258

Danton Jobim

PUBLICAÇÕES NOCIVAS E O PODER
DE POLÍCIA
Artigo no “Diário Carioca” em 22 de maio de 1951.

ENTRE as emendas propostas à Constituição há uma
que visa a permitir a censura prévia das publicações que
se destinam à infância e à juventude.
O objetivo dos autores do projeto, é, sem dúvida, meritório. Há no Brasil, como em todos os países de imprensa
livre, um verdadeiro clamor contra os malefícios de certa literatura infanto-juvenil, clamor que amplamente se
justifica, em face da obra de corrupção empreendida por
certos fornecedores e editores de histórias em quadrinhos. Mas não julgam os necessário mexer na Constituição da República e abrir mais uma exceção na proibição
da censura para obter o resultado que se deseja.
Em primeiro lugar, chamemos a atenção do Congresso
para o perigo a que nos exporíamos se se tocasse em
qualquer garantia constitucional nesta hora, já de si tão
cheia de riscos para as nossas liberdades fundamentais.
E há certas garantias, como essa da liberdade de expressão, que estão acima do Estado, que não podem mesmo
ser revogadas por nenhuma assembléia constituinte, tal a
sua decisiva importância para a caracterização do regime
democrático. Por isso não vemos conveniência em alterar
o parágrafo 5.º do Artigo 141, mesmo que se vise com isso
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a um fim nobre como o da proteção moral mais adequada
das crianças.
O deputado Jarbas Maranhão, combatendo a emenda,
teve ocasião de acentuar os benefícios inestimáveis da
estabilidade constitucional, afirmando que o princípio da
revisibilidade se justifica por exceção, ao lado da estabilidade, que é a norma ordinária. “Não se compreende que
as grandes construções jurídicas estejam a ser refeitas a
todo instante’’. Por outro lado, compreende-se menos que
as disposições da lei básica que consagram os direitos do
homem venham a ser revistas, e por iniciativa de parlamentares da minoria, num momento em que toda vigilância é pouca ante as intenções obscuras do governo quanto
à preservação das garantias democráticas.
Em segundo lugar, devemos enxergar na emenda da literatura infantil uma desfiguração da fórmula consagrada
que corporifica o princípio da livre divulgação do pensamento. Toda e qualquer limitação, que se acrescente, ao
direito de publicar o pensamento sem prévia censura tende a desnaturar o princípio da “garantia das garantias”
inserto no parágrafo 5.º, de modo a encorajar abusos e
fornecer pretextos para que o governo exerça coação sobre a livre manifestação das idéias.
O remédio existe, já, para coibir a propagação de historietas ou novelas capazes de corromper o caráter dos
jovens. Está na punição efetiva dos que abusarem da liberdade de imprensa, que o dispositivo constitucional
prescreve, mandando que cada um responda, “nos casos
e na forma que a lei preceituar”, pelos excessos que cometer. Não há, pois, necessidade de uma emenda estabelecendo a odiosa prática da censura para determinada clas-
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se de publicações. O que se poderá fazer é uma lei penal
rigorosa, que permita ao poder público exercer uma ação
pronta e eficaz contra tais publicações sempre que contenham a exploração de temas impróprios para os menores
a que se destinam. A apreensão de jornais está prevista
cabalmente no Art. 63 da lei de Imprensa em vigor, determinando-se que essa medida extrema seja levada ao
conhecimento do juiz competente dentro de 48 horas
contadas da apreensão. Não vemos, pois, que seja estritamente necessário reformar a Constituição para impedir a
proliferação da má literatura infantil.
Sem dúvida, não se pode prescindir de certo arbítrio
na conceituação do que é ou não imoral, que pode ou não
corromper a juventude. Mas esse arbítrio é inerente ao
próprio poder de polícia do Estado, que ninguém ainda
pôs em dúvida e existe em todos os sistemas políticos. É
esse poder de polícia que faculta à autoridade restringir
o exercício de certos direitos a determinados indivíduos
e em determinadas circunstâncias, objetivando, por medidas de prevenção e pela coerção, conservar ou restabelecer o equilíbrio entre as franquias individuais e os interesses gerais da coletividade.
Ora, se fosse necessário reformar a Constituição para
permitir que o Estado impeça a circulação de revistas de
má literatura infantil, seria preciso reformá-la também
para facultar ao Estado a repressão das revistas fesceninas. Entretanto, quem já pensou em fazê-lo? Ninguém,
porque para as publicações imorais basta o poder de polícia. Se ele não se tem exercido em sua plenitude, a culpa
não é da Constituição ou das leis ineficazes; é das autoridades, que não cumprem o seu dever.
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O ENSINO DE JORNALISMO NAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
Exposição perante o Seminário Sobre Formação de Jornalismo
realizado em Quito, Equador, de 29 de setembro a 4 de
outubro de 1958, pelo presidente da 1ª Comissão, professor
Dantom Jobim.

O CURTO espaço de tempo de que dispus entre o convite que recebi da UNESCO e a data da instalação dos nossos trabalhos não permitiu, infelizmente, que eu reunisse
elementos para uma exposição cuidadosa e pormenorizada do estado do ensino do jornalismo no Brasil.
Assim, estas informações referem-se sobretudo ao Curso de Jornalismo da Universidade do Brasil, sediada no
Rio de Janeiro.
Estamos certos, entretanto, de que poderíamos apresentar a esta Reunião trabalho mais minucioso se sobrasse tempo para uma consulta a colegas da Escola de Jornalismo Cásper Líbero, de S. Paulo, do Curso de Jornalismo
da Universidade Católica do Distrito Federal e de outros
Cursos de Jornalismo existente em numerosas outras Universidades brasileiras.
A imprensa brasileira

Segundo publicações do Conselho Nacional de Es
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tatística, o brasileiro que sabe ler é um dos mais assíduos
leitores de jornais do mundo: “Diariamente, de cada dez
pessoas, uma compra a sua folha”.
Dizem as estimativas que há uma venda cotidiana de
106 exemplares por 1.000 habitantes, vale dizer cerca de
10 por cento. Se considerarmos, porém, apenas a população alfabetizada do país, estabeleceremos uma proporção
que se aproxima de um exemplar diário para cada três
possíveis leitores, “quase a mesma aplicada à totalidade
da população de países como a Bélgica, os Estados Unidos, a Noruega e a Dinamarca, onde a porcentagem de
analfabetos é muito baixa”. (“Flagrantes Brasileiros”, n.º
1 - IBGE - Rio)
Não respondemos pela exatidão desses dados, pois
nem sempre são dignas de fé as nossas estatísticas no
que se referem à circulação de jornais. O controle das tiragens e da venda avulsa não se generalizou entre nós, de
sorte que teríamos de aceitar números fornecidos pelas
empresas jornalísticas, em muitos casos flagrantemente
majorados.
Possui o Brasil atualmente mais de 1.600 publicações
periódicas, das quais umas 250 são diárias. O nível técnico-jornalístico dessas publicações é excessivamente variado, mas existe nas grandes cidades - como Rio de Janeiro, S. Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Bahia e Recife
- uma imprensa viva e moderna, que necessita cada vez
mais de pessoal competente e bem treinado.
Formação de Jornalismo

O treino de profissionais se faz geralmente nas re
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dações, mas já existem no país numerosos cursos de jornalismo, de iniciativa oficial ou privada. Tais cursos, com
uma única exceção, estão ligados às Faculdades de Filosofia ou de Letras, embora constituam verdadeiros embriões de escolas, pelo número avultado de cadeiras que
possuem.
A princípio, o Curso de Jornalismo da Universidade do
Brasil foi recebido com ceticismo, senão mal disfarçada
hostilidade, por parte de muitos dos velhos profissionais.
Refletindo esse ceticismo, o próprio autor da aula inaugural insistiu no preconceito de que “jornalismo não se
aprende na escola, mas na banca da redação”. Isso para
acentuar que o que contava fundamentalmente no Curso
eram menos as disciplinas técnicas que as de cultura geral.
Entretanto, o Curso acaba de completar 10 anos de bons
serviços ao jornalismo brasileiro, apesar das deficiências
graves de que ainda se ressente, as quais procuremos ressaltar. As turmas numerosíssimas dos primeiros anos não
se repetiram, seja porque desapareceram as facilidades
oferecidas para o ingresso aos candidatos já exercendo
a profissão (dispensa de curso secundário e de concurso
vestibular), seja porque se estabeleceu limite para o número de matrículas.
Dados sobre os Cursos e número de matrículas

Existem ao todo no Brasil nove cursos de jornalismo,
sendo dois na cidade do Rio de Janeiro e os demais distribuídos por diversos Estados, a saber: dois em São Paulo,
dois no Rio Grande do Sul, um na Bahia, um em Minas
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Gerais e um no Paraná. Em 1957 havia 426 estudantes
matriculados nesses cursos, dos quais mais de um terço,
ou sejam 159, eram mulheres. Essa proporção é superior
à que apresenta a estatística referente aos alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino universitário do
país: 20.545 estudantes do sexo feminino para o total de
78.659 de alunos matriculados, isto é, cerca de 26 por
cento.
Além dos cursos regulares já citados, o Sindicato de
Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro mantém um
curso de capacitação profissional, com a colaboração de
jornalistas militantes.
Quanto à natureza das entidades mantenedoras dos
Cursos universitários de jornalismo, três são mantidos
pelo Estado e seis por instituições particulares. Nos oficiais, em 1956, havia matriculados 187 alunos e nos de
entidades privadas, 239. A Escola de Jornalismo Cásper
Libero é mantida por fundos legados por esse jornalista,
Diretor de “A Gazeta”, de S. Paulo.
Dos nove Cursos de Jornalismo nada menos de quatro
foram criados em estabelecimentos católicos de ensino e
contavam em conjunto 218 alunos, vale dizer pouco mais
da metade do corpo discente de todos os cursos regulares
reunidos.
O maior número de alunos de jornalismo se acha no
Distrito Federal (cidade do Rio de Janeiro), matriculados
na Universidade do Brasil (nacional) e na Pontifícia Universidade Católica. Em 1956 os estudantes de jornalismo
da capital do país somavam 166. Seguia-se o Rio Grande
do Sul, com 131, São Paulo, com 77, e Paraná, com 52.
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Inscrições, aprovações e matrículas na 1.ª série do
Curso da U.B.
Abaixo se vê o movimento de inscrições em concurso
de habilitação, aprovações no referido concurso e matrículas na 1.ª Série, desde a instalação do Curso de Jornalismo até 1957:
Anos

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Inscrições

59
17		
7		
41		
65
78
61
68
43
64

Aprovações
29
10
7
25
40
29
31
29
24
12

Matrículas

336
151
286
106
47
44
60
51
59
40

NOTA - A diferença entre o número de candidatos aprovados e o de matriculados se deve a que muitos pretendentes são diplomados em outros cursos de nível superior, sendo-lhes dispensados o vestibular.
Resultados aparentes do Curso
Os resultados obtidos, ao menos do ponto-de-vista do
nível técnico profissional do jornalismo, parecem anima-
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dores. Insensivelmente as noções ensinadas no Curso se
vão difundindo na imprensa, levadas pelos ex-alunos. Alguns destes alcançaram posições de relevo nos jornais,
sendo difícil dizer-se até que ponto o Curso influiu nas
suas carreiras.
A verdade, entretanto, é que antes da escolarização do
ensino de jornalismo, que suscitou, de certo modo, uma
revisão dos métodos vigentes na imprensa, não se notava
esforço maior no sentido de melhorar o padrão do estilo
das notícias e sua titulação. Hoje é, sem dúvida, notável
o progresso que os jornais e revistas vão mostrando no
modo de elaborar e apresentar a matéria jornalística.
Infelizmente a falta de pesquisas conscienciosamente
dirigidas nesse terreno impede que se verifique a extensão real, aparentemente considerável, da contribuição
àquele progresso do Curso de Jornalismo da Universidade e seus congeres.
O curso de Jornalismo, criado em 1943, mas só posto
em funcionamento em 1948, na Universidade do Brasil,
tem por finalidade “habilitar para a profissão de jornalista”. Os demais Cursos de Jornalismo existentes no país,
filiados a outras Universidades, tomam como padrão o da
Universidade do Brasil, instituído na Faculdade de Filosofia (de Educação e Letras ).
Ultimamente, aprovou-se unanimemente uma proposta, na Congregação da Faculdade Nacional de Filosofia,
ampliando-se o currículo de três para quatro anos ou séries, como se segue:
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1.ª SÉRIE
1 - Ética, História e Legislação de Imprensa.
2 - Administração de Jornal.
3 - Português e Literatura da Língua Portuguesa.
4 - Geografia Humana.
5 - História da Civilização.
6 - História do Brasil.
2.ª SÉRIE
1 - Técnica de Jornal.
2 - Publicidade.
3 - Português e Literatura da Língua Portuguesa.
4 - Geografia do Brasil.
5 - História Contemporânea.
6 - Psicologia Social.
3.ª SÉRIE
1 - Técnica de Jornal.
2 - Radiojornalismo.
3 - Português e Literatura da Língua Portuguesa.
4 - Sociologia.
5 - Introdução à Educação.
6 - Política e Administração Pública.
4.ª SÉRIE
1 - Técnica de Jornal.
2 - Técnica de Periódico.
3 - Literatura Contemporânea.
4 - História das Artes.
5 - Economia.
6 - Criminologia.
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Seleção do pessoal docente
Todos os professores das disciplinas técnico-profissionais do Curso de Jornalismo da U.B. (Técnica de Jornal,
Técnica de Periódico, Administração de Jornal, Publicidade e Radiojornalismo), além de terem feito estudos de
nível universitário, são jornalistas de larga experiência na
profissão. O mesmo acontece com o de Ética, História e
Legislação de Imprensa, e o de História das Artes.
Entretanto, a maioria dos professores vieram de cursos
já existentes na Faculdade, tendo organizado programas
especiais para o Curso, tanto quanto possível ajustados às
necessidades da profissão.
Como até agora se julga que o Curso, com 10 anos de
funcionamento ininterrupto, ultrapassou o período experimental no que respeita à organização do seu currículo
e à seleção do pessoal docente, ainda não se criaram por
lei, na Faculdade, as “cátedras”, ou cargos vitalícios de
magistério, correspondentes ao Curso de Jornalismo. Alguns professores alcançaram a estabilidade pelo tempo
de serviço prestado e é provável que os demais a consigam. Acha-se, porém, no Congresso Nacional um projeto do Executivo criando as cátedras, a que não foi dado
andamento até agora por se ter considerado necessária
nova revisão do currículo, o que acaba de ser feito pela
Congregação da Faculdade.
Criadas as cátedras, o que ocorrerá possivelmente no
próximo ano, deverá ser aberto concurso de títulos e provas para o seu provimento, na forma da Constiuição Federal.
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Observações sobre o currículo e os métodos de ensino na Universidade do Brasil
De um modo geral, o ensino de jornalismo peca pela
deficiência do trabalho prático realizado pelos alunos. Os
contatos diretos com a profissão se fazem através da redação de notícias, reportagens e editoriais que são esporadicamente colocados na imprensa, bem como visitas a
redacões e oficinas.
O estágio em redações, previstos no decreto-lei que
criou o Curso, é irregularmente praticado. Mas a expe
riência não tem sido satisfatória, pois os alunos se decepcionam quer com a falta de assistência idônea da parte
dos profissionais, quer com as reduzidas oportunidades
que se lhes oferecem para trabalhar de fato, desincumbindo-se de tarefas de rotina. Explica-se: os bons repórteres e redatores estão sempre demasiadamente ocupados
para assistir aos “focas” (aprendizes de jornalistas), de
sorte que estes são confiados, muitas vezes aos elementos menos qualificados para instruí-los. Se perseveram no
aprendizado, adquirem erro, vícios e preconceitos que o
Curso, precisamente, se esforça por combater.
Sendo evidente que o treino dos alunos deve ser dirigido e acompanhado por professores ou instrutores do
Curso, impõe-se a criação de um laboratório gráfico e a
fundação de um jornal experimental.
Isso permitiria, de um lado, mais completos exercícios
de paginação (que hoje só vai até a diagramação ou espelhagem) e, de outro, faria com que os alunos assumissem
nos seus trabalhos a atitude de quem escreve matéria
destinada a ser lida pelo público e não somente pelo Pro-
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fessor.
Presentemente a Direção da Faculdade se mostra interessada em obter elementos para o eficaz treinamento
dos estudantes de jornalismo. Gestões estão sendo feitas
nesse sentido, sendo provável que se consiga publicar algumas edições de um jornal experimental em 1958, quando o professor de Técnica de Periódico deverá publicar
alguns números de uma revista.
Essas observações se referem às disciplinas de Técnica
de Jornal (imprensa diária) e Técnica de Periódico (imprensa não diária), o Radiojornalismo Publicidade e Administração de Jornal. Quanto às demais disciplinas, por
assim dizer “de ilustração”, visam a dar base de cultura
geral indispensável ao jornalista. Não constituem tais matérias duplicação das que, com igual denominação, existem nos demais Cursos da Faculdade, mas tem programas
próprios, tanto quanto possível adaptados às finalidades
do Curso.
Tomemos um exemplo, o da disciplina de História das
Artes. É dividida em quatro unidades temáticas: arte primitiva, arte clássica, arte cristã e arte moderna. Partindo
das mais remotas épocas da Humanidade, cada uma dessas
unidades atinge sem demora os tempos contemporâneos
e a atualidade artística brasileira. O aluno entra logo em
contato com os problemas estéticos que interessam ao
debate jornalístico. Usa-se um amplo material gráfico e
muitas das aulas são dadas fora da escola, como no Museu
Nacional (arte primitiva), Galeria de Modelagem da Escola de Belas Artes e Museu de Belas Artes (arte clássica),
Igreja de S. Bento e outros templos (arte religiosa). Além
disso filmes do Instituto de Cinema Educativo são exibi-
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dos (visão panorâmica de todos os períodos).
Outra amostra: o programa de História Contemporânea. Ao aluno, que já estudou no primeiro ano História da
Civilização, complemento das noções que já deve ter trazido do curso secundário, ensina-se na 2.ª série a história
dos séculos XIX e XX. Desenvolvem-se temas que interessam particularmente à formação de jornalistas, mostrando como se ligam esses temas às questões internacionais
atuais. Aqui está o programa: 1 - Restauração e Reação
- Os Congressos e as Conferências (1815 - 1822); a Política da Não-Intervenção; 2 - A Revolução Industrial Suas repercussões políticas; 3 - O Liberalismo no Século
XIX - Regime parlamentar na Europa Ocidental; a Crise
Oriental; 4 - O Princípio das Nacionalidades - Unidade
italiana; o Congresso de Berlim; 5 - A Evolução Política
de 1878 a 1914 - Império Britânico; França - Alemanha Rússia - Itália; as pequenas democracias; 6 - Questões do
Extremo-Oriente - Japão e China; As Potências na Ásia;
Rivalidades no Pacífico; 7 -O Período de EntreGuerras
- Questões Econômicas; Política Interna; Revolução Russa
e Regimes Totalitários; 9 - A Política Internacional de
1919 à 1939 - Liga das Nações; as conferências; as grandes crises.
Em todas as matérias procuram os professores promover estágios sobre temas da atualidade. Mesmo assim,
entretanto os alunos se queixam de que os ensino é excessivamente acadêmico, o que em parte se deve à falsa
noção de que o Curso de Jornalismo deve ser meramente
profissional, reduzindo ao mínimo o tempo dispensado
às matérias não-técnicas.
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Ensino de nível universitário e não meramente
profissional
O número de reformas sofridas pelos cursos em dez
anos de vida mostra o interesse que põem as autoridades
do ensino e a Congregação da Faculdade em dar-lhe cada
vez maior eficiência. Nos debates em torno dessas reformas, tem-se mantido com segurança o critério de que o
nível de instrução ministrado deve ser o universitário ou
de ensino superior e não o de um curso para a simples
formação de práticos em jornalismo. Um jornalista - esta
a opinião generalizada - tanto precisa dos conhecimentos
básicos na sua profissão como de uma cultura geral de
nível universitário. Elevar o padrão não apenas profissional, no sentido estrito, mas ainda cultural e ético do ofício,
esta a missão das boas escolas de jornalismo, da qual tem
participado inclusive os professores das cadeiras técnicas.
Escolas de Jornalismo do tipo da “Graduate School” da
Universidade de Colúmbia (apenas um ano de estudos rigorosamente reservado ao aprendizado da profissão) não
são aconselháveis em países como os da América Latina,
onde as disciplinas do curso secundário são em geral,
deficientemente ensinadas. Na medida em que o são as
técnicas jornalísticas, a língua, a geografia, a história, a
literatura, as artes estão na raiz do bom jornalismo, bem
como noções de outras matérias que deveriam ter sido
objeto de um bom curso médio.
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O ingresso no Curso de Jornalismo
O ingresso no Curso de Jornalismo está na dependência
de apresentação do certificado de curso secundário completo e de provas vestibulares (Concurso de Habilitação)
constante de Português, História da Civilização, História
do Brasil e Francês ou Inglês.
Deveria ser permitido o ingresso em curso superior
mediante a simples apresentação do certificado de conclusão do curso colegial. Entretanto, os professores das
Faculdades se têm pronunciado pela manutenção da exigência de provas vestibulares, considerando o baixo rendimento do ensino secundário em numerosos colégios.
No caso especial do ensino de jornalismo pesou ainda
esta razão para que não se organizasse um currículo predominantemente técnico.
Nos primeiros anos do Curso, era facultada a matrícula
na l.ª série, independentemente de provas do curso secundário e de exame vestibular, aos jornalistas inscritos
no registro especial da profissão mantido pelo Ministério
do Trabalho. Quanto ao número de matrículas, era limitado.
Tais facilidades eram inspiradas no propósito de imprimir ao Curso dupla finalidade: formar novos jornalistas e
melhorar o nível do pessoal empregado nas redações.
Interesse despertado pelo Curso

Enorme e surpreendente foi o interesse despertado
pela inscrição no Curso, matriculando-se nele em 1948
cerca de 300 alunos, de 18 a 60 anos de idade. Pouco mais
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de um terço chegou, entretanto, à 3.ª série e obteve o grau
de “bacharel em jornalismo”.
Nos anos subsequentes esse interesse foi naturalmente
declinando, sobretudo em face da exigência, que não se
fez esperar, do concurso de habilitação para matrícula na
l.ª série e de prova, fornecida pelo Ministério do Trabalho,
de exercício do jornalismo num período anterior à inscrição de pelo menos cinco anos.
Por fim, tanto o número de vagas oferecidas aos candidatos como a exigência de vida escolar secundária completa se fixaram em 40, de acordo com o padrão dos demais Cursos da Universidade.
Apesar disso, o interesse pelo Curso é considerável, havendo sempre excesso no número de candidatos em relação ao de vagas. Em quase todas as turmas tem havido
bolsistas ou alunos visitantes sobretudo de países sul-americanos. Em casos tais, as provas técnicas são prestadas em espanhol, a exemplo do que se tem facultado a
dois alunos franceses, cujas provas foram feitas em sua
língua.
Número de horas reservado às técnicas

O número de horas que, durante o ano letivo, se dedicam às matérias técnicas representa perto de um terço
das que se reservam para outras matérias, se bem que o
número de disciplinas técnicas sejam apenas quatro: Técnica de Jornal, Técnica de Periódico, Administração de
Jornal, Publicidade, Radiojornalismo.
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Carência de Material Didático
Quanto ao material didático, inclusive livros, é precisamente inexistente. Os professores levam eventualmente
seus alunos a redações e oficinas de jornais, onde lhes
mostram o material usado no trabalho de rotina. Como os
regentes de disciplinas técnicas são jornalistas, lhes é fácil levar às aulas algum material, como papel padronizado
para originais, papel centimetrado para espelhos, réguas
de medidas gráficas, fotografias e negativos, catálogos de
tipos etc. Os alunos se servem de apostilas geralmente
elaboradas por eles mesmos, com apanhado taquigráfico
das aulas, porque é paupérrima, praticamente inexistente, a literatura de ensino jornalístico em português.
Reforma recente

O Curso de Jornalismo da Universidade do Brasil que
era de três anos, passou deste ano em diante a ser de quatro. Desapareceram as disciplinas de opção, todas são
obrigatórias não havendo mais, na 3.ª série, a divisão dos
alunos em turnos, visando à especialização. Este regime
não foi ainda aprovado formalmente pelo Conselho Universitário, não tendo sido sua instituição, por isso, objeto
de decreto, mas já se acha em vigor a título experimental
no Curso da Faculdade Nacional de Filosofia.
Conclusão

O ensino de jornalismo no Brasil é ministrado em nove
escolas superiores. Seu número aumentou rapidamente
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desde 1948, quando se instalaram o Curso de Jornalismo
da Universidade do Brasil e a Escola de Jornalismo Cásper Líbero. Na opinião de alguns, houve uma proliferação
um tanto excessiva de cursos, sem atender-se às reais necessidades dos centros jornalísticos regionais a que tais
cursos deveriam fornecer pessoal apto ao exercício da
profissão.
Passado o interesse excepcional suscitado pelos cursos
nos seus primeiros anos, com a admissão de número excessivo de alunos, entraram eles na normalidade da vida
universitária.
A seleção para o ingresso se tornou mais rigorosa, exigindo-se cursos de “ginásio” e “colégio” completos, além
do exame vestibular.
Quanto ao curso de jornalismo da U.B. (instituto
padrão) seu nível melhora dia a dia, embora apresente
ainda muitas falhas, já bem diagnosticadas, e que, tudo
indica, venham a ser em breve corrigidas. Tanto pela sua
qualidade, como pela experiência acumulada durante
10 anos, o pessoal docente vai enfrentando com sucesso os problemas suscitados pelo desajustamento entre os
meios de que dispõem e as necessidades de um ensino
eficiente para a formação de bons profissionais.
As reformas numerosas que o Curso tem sofrido são a
prova melhor do interesse que ele vem despertando entre
autoridades universitárias, sobretudo entre os membros
da Congregação da Faculdade Nacional de Filosofia.
Por outro lado, desapareceu a atmosfera de hostil ceticismo que se formara em torno do curso nos círculos
jornalísticos.
FIM

