
Bush e a mídia:
a farra acabou
O presidente dos EUA não é mais, para

o jornalismo americano, o Churchill do

11 de Setembro. As muitas mentiras
oficiais para justificar a guerra

NOVA YORK - Negação é desmedi-
da em Washington. Há a negação de
que erros de inteligência tenham
sido cometidos nos meses e anos an-
tes de 11 de setembro. Há a negação
de que erros em política externa te-
nham sido cometidos na corrida para
a guerra no Iraque. Há a negação de
que a revolta xiita marque uma gui-
nada na ocupação do pós-guerra.

No parágrafo acima, não estamos
diante de uma crítica desmedida de
um jornal francês de esquerda às fo-
lias do governo Bush. Trata-se de uma
transcrição literal do começo de uma
análise estampada na edição de 26 de
abril passado da revista Business
Week. E isso aí. No establishment da
imprensa americana, há dúvidas ra-
zoáveis e críticas aos delírios emana-
dos de Washington. Para o folião
George W. Bush, a farra acabou.

Uma imprensa domada após os
atentados terroristas de 11 de setem-
bro de 2001 está indócil. Todd Gitlin,
professor de mídia da Universidade
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Columbia, em Nova
York, diz à Primeira
Leitura que mate-
rial pouco adulador
sobre o aparato de
poder e os descami-
nhos da política de
Bush que encontrava
espaço "nas bordas
da imprensa agora
estão fluindo para o centro".

Revistas semanais tradicionais, os
jornalões e as redes de televisão es-
tão mais antenados e cada vez mais
avessos à deferência. Uma edição da
Newsweek foi aos detalhes sobre o
prontuário militar (ou a falta de) do
tenente da Guarda Aérea Nacional
George Bush durante a Guerra do
Vietnã. A Time foi mais saborosa e ir-
reverente. Abriu um texto sobre o
presidente lembrando que, em 1972,
quando tinha 26 anos e foi ao Alaba-
ma ajudar na campanha senatorial de
um amigo do pai, ele carregava o
apelido de "suflê". O rapaz parecia

bom por fora,
mas dentro só tinha ar quente. E
agora? Ele parece com o quê?

Na melhor tradição de Watergate,
o Washington Post tornou-se infati-
gável em expor os exageros de inteli-
gência da administração Bush, o pla-
nejamento inadequado no pós-guer-
ra no Iraque e o fracasso em encon-
trar as armas de destruição em mas-
sa. O New York Times publica seus
solenes editoriais dando puxões de
orelha no presidente. Mais do que
em mil palavras, a influência do jor-
nal mais importante dos EUA é sen-
tida em um punhado de imagens. Há
algumas semanas, ele estampa, dia

obrigam o governo a viver de

negativa em negativa e expõem

ainda as fragilidades da imprensa
Por Caio Blinder
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seu prontuário militar no Vietnã e,
evidentemente, a falta de evidências

sobre as armas de destruição em

massa de Saddam Hussein.

Valeu! Mas onde estavam antes
Russert e o resto da turma? Michael
Massing publicou no New York Re-

view of Books um artigo devastador

sobre a imprensa e sua cobertura das

armas de destruição em massa do

Iraque. O título é mais do que ilus-
trativo: Agora Eles Nos Contam.

cão, o pessoal da Casa Branca coloca-

va um ponto de exclamação. Muitos
jornalistas sabiam das dúvidas dos in-

siders. No entanto, poucos decidi-

ram escrever a respeito. Pior do que
isso: alguns dos jornalistas mais in-
fluentes deixaram de lado o ceticis-
mo e encamparam as desinforma-

ções passadas pelo controvertido exi-
lado Ahmed Chalabi (menina dos

olhos do Pentágono) e desertores ira-
quianos a ele associados.

A CULPA da Mídia Um alvo pre-

ferencial de críti-
cas pesadas é Ju-

dith Miller, repór-

A GUERRA: no dia

20 de março do ano
passado, a guerra no

Iraque como um fato. Mas menti-
ras de Bush para invadir o Iraque
tinham colado. O jornalismo era só

estenografía sem memória

Massing lembrou

que, antes da guer-
ra, havia um deba-

te acalorado dentro da comunidade

de inteligência sobre como o governo
Bush estava manipulando os dados
das investigações sobre o programa

de armas iraquianas. É a tal história:
onde havia um ponto de interroga-

ter do New York

Times. Diversas
publicações que co-
brem mídia (como

American Journa-

lism Review e Co-

lumbia Journalism

Review) precederam
Michael Massing para
acusar Miller de ter

aceitado, com muita so-

freguidão, as versões do
Pentágono e de Chalabi

sobre as armas iraquia-
nas. Massing foi ao cerne
da questão: antes da guer-

ra, a imprensa dependia

excessivamente de fontes
simpáticas ao governo.

Havia vozes dissidentes,

mas elas foram abafadas
pela própria imprensa. E
a arenga conhecida.
Questionar a fonte pode-

rosa traz o risco de perdê-

la. Como resultado, a cobertura era
um espetáculo de deferência, em

particular no tema de armas de des-
truição em massa, a jóia (falsa) da co-
roa para justificar a guerra.

Um debate realizado em março na
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após dia, na primeira página, fotos ri-

cas em informação e interpretação
de soldados americanos mortos ou

feridos no Iraque.

O paralelo com o atoleiro do Viet-
nã é indisfarçável. E o Wall Street

Journal não dá moleza. Quando es-

quentaram, em março, os testemu-
nhos na comissão bipartidária que in-

vestiga as circunstâncias dos atenta-

dos de 11 de setembro, o jornal pu-
blicou uma reportagem arrasadora
contradizendo os contos oficiais sobre
as ações heróicas e

incisivas do presi-
dente naquele dia.

O marco de desen-

voltura de mais im-
pacto é na televisão,
onde reinava a babo-

seira patriótica supre-

ma pós-11 de setem-

bro. Aconteceu em fe-

vereiro, em uma entre-
vista dada por Bush ao
influente jornalista Tim
Russert, da rede NBC.

Aquela conversa de uma
hora no venerável pro-

grama Meet the Press

cristalizou um grito de

independência da im-
prensa do establishment e mos-
trou como as amarras do poder

imperial sobre a mídia estão mais
frouxas. Russert a rigor não fez

nada de mais. E aqui está a razão

para tanta melancolia: é preciso
elogiar a imprensa quando ela faz
o seu trabalho. Na verdade, foi a
primeira vez em seu mandato que

Bush foi submetido a uma seqüên-

cia de perguntas jornalísticas que

expuseram suas inconsistências.
Russert foi duro sem desrespeitar a
Presidência. Ele simplesmente enu-
merou o rosário de deturpações de

Bush, incluindo corte de impostos,



Escola de Jornalismo da Universidade
Berkeley, na Califórnia, sobre a cober-
tura da guerra no Iraque foi um festi-

val de mea-culpa. Falando de Bagdá

por telefone para os participantes da
conferência, John Burns, chefe da su-

cursal do 'New York Times, disse: "Nós,
os jornalistas, falhamos por termos

sido insuficientemente céticos sobre
os elementos do plano do governo

para ir à guerra". Uma investigação

dos repórteres da cadeia de jornais
Knight-Ridder mostrou o êxito de

Chalabi -- com

ajuda de milhões
de dólares de
fundos federais -

para plantar sua

versão na im-
prensa do esta-
blishment. Todd
Gitlin, o profes-

sor de Columbia

que participou
desse simpósio

em Berkeley, diz
que havia um cli-
ma de constran-
gimento entre os
jornalistas.

Judith Miller

foi convidada para o debate em Ber-

keley e não apareceu. Burra ela não
é. Teria virado pó. Mas a visão de
jornalismo de alguém como Judith
Miller é conhecida. Ela explicou
para Massing no artigo do New York

Review of Books que seu papel era

veicular as informações de dentro.
Como resistir ao furo? E, nessa ex-

pressão clássica do jargão jornalísti-
co, não há ironia ou duplo sentido. É
furo como revelação bombástica.

Seu papel não era submeter o furo a
escrutínio independente. Isso signi-

ficaria amortecer o seu impacto.
Para ela, o problema foi a qualidade
da informação que veio de dentro, e

não de sua reportagem. Como cul-
par o mensageiro?

Todd Gitlin diz que jornalista pa-
pagaio é o que a Casa Branca (ou

qualquer outra sede de governo) gos-
ta. A papagaiada faz lembrar uma ex-

pressão fulminante de Jack Newfield,
um colunista de imprensa lendário
nos EUA. Ele dizia que o poder ado-

ra os jornalistas que se comportam

como "estenógrafos com amnésia".
Mas há um limite. A imprensa ameri-
cana acorda do seu torpor quando a
opinião pública fica inquieta com os
rumos da política oficial ou quando se

torna impossível abafar as vozes dissi-

dentes de peso ou de críticos com

credibilidade. Uma coleção dos arti-
gos de Judith Miller para o primeiro
leitor que lembrar que assim também
se deu na Guerra do Vietnã. Demo-

rou, mas a imprensa se insurgiu.

Agora a imprensa sente-se bem

mais à vontade para questionar
quando vozes republicanas no Con-
gresso investem contra a Casa Bran-

ca ou quando alguém como Richard
Clarke, ex-assessor de contraterro-
rismo do governo Bush, decide pe-

gar a contramão e acusar a ex-chefia
de ter sido negligente antes dos

atentados de f l de setembro. Clarke

é um superpatriota e rompeu um
tabu. Se ele pode denunciar e des-

mistificar a razão de ser de Bush (o
herói de 11 de setembro), crítica da

imprensa não pode ser denunciada
como antipatriótica. Ufa! Finalmen-

te tem legitimidade.
Kathleen Jamie-

son, professora de
comunicações da
Universidade da
Pensilvânia, res-

salta que a mídia
é congenitamen-

te nacionalista e
patriótica. Isso
fica mais flagrante

quando uma guer-

ra é iminente. É o

momento de se
enrolar na bandei-
ra e seguir o rei e
o populacho.

No caso do Ira-
que, quanto mais

provável se torna-
va a guerra, me-

nos dispostos fi-
cavam os jornalis-
tas para fazer

perguntas incô-
modas ao imperador. Na entrevista

coletiva de Bush em 6 de março de

2003, dias antes da eclosão da guer-
ra, havia um clima de subserviência.
Que contraste com a coletiva do
presidente em 13 de abril passado

(apenas a terceira no seu mandato

em horário nobre)! Os setoristas da

Casa Branca pressionavam Bush
por um ato de contrição ou confis-
são dos erros. Nada arrancaram,
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mas fizeram a sua parte.
A imprensa americana ecoa a di-

nâmica da sociedade e do jogo polí-
tico em Washington. A favor ou con-
tra, ela faz papagaiadas. E agora o
barulho irrita o poder. No caso do
Iraque, o secretário de Defesa, Do-
nald Rumsfeld, acusou a mídia de
estar "basicamente ignorando" os
progressos no Iraque e estar obceca-
da com os problemas. O governo
Bush está frustrado porque os repór-
teres preferem cobrir uma insurrei-
ção popular contra a ocupação a
noticiar a restau-
ração da eletrici-
dade no país. O
problema para o
mundo oficial
nunca é a política
em curso. O pro-
blema é de rela-
ções públicas.

Mas o que é
mais notícia para
a chamada gran-
de imprensa, em
particular a tele-
visão? Por sua
lógica, é tão váli-
da a sua obsessão
com a insurreição popular (que a
Casa Branca diz ser mera ação de
extremistas) quanto a demonstrada
em março do ano passado, com a
derrubada da estátua de Saddam
no centro de Bagdá. Como Rums-
feld gosta de dizer, a televisão só
mostra fatias da realidade.

Vá lá. Televisão é sensacionalista
mesmo. Então vamos a uma bíblia
de comedimento. A exemplo das
fotos, dia após dia, na primeira pá-
gina de baixas americanas no Ira-
que, o New York Times praticou um
efetivo e bom jornalismo quando
estampou, em uma página interna,
na edição de 15 de abril, as fotos

dos 64 soldados americanos que
morreram apenas em uma semana
daquele mês. Fora até então a se-
mana mais sangrenta para os ameri-
canos desde a invasão. Não é culpa
do jornal que tenha dado para ocu-
par uma página com os retratos três
por quatro das baixas.

A ESTENOGRAFA Outro fator que in-
fluencia a cobertura mais crítica é
que a imprensa funciona muitas ve-
zes como uma estenógrafa sem am-
nésia (perdão, grande Newfield). Ela
registra tudo. Esse, afinal, é o bordão
do New York Times. Como lembra
Kathleen Jamieson, a professora da
Universidade da Pensilvânia, a mídia
burocraticamente agora cobra do go-
verno o que ele prometeu. O sucesso
(ou fracasso) é medido pelas expecta-
tivas criadas em Washington. Bush e
patota prometeram as armas de des-
truição em massa, um passeio militar
e tropas recebidas como libertado-
ras. Não entregaram as mercadorias,

e a imprensa está lá de conferente.
Ao contrário do Vietnã, o ceticis-

mo em relação ao Iraque floresceu
mais rapidamente na opinião pública
e, por tabela, na imprensa. No Viet-
nã, o apoio à guerra somente caiu
para abaixo de 40% em 1968, quando
o número de baixas americanas já su-
perara 20 mil. Havia um ano, as coi-
sas marchavam muito bem no Iraque
na avaliação de 85% dos americanos.
Essa cifra já despencou para 35%, e
metade da opinião pública é favorá-
vel a algum grau de retirada das tro-

pas. Existe um cli-
ma de esmoreci-
mento com um
saldo de 700 sol-
dados americanos
mortos até mea-
dos de abril. Com
essa oscilação do
sentimento popu-
lar, é compreensí-
vel que a impren-
sa tenha migrado
da docilidade para
uma cobertura
que tanto irrita
Donald Rumsfeld.

Todd Gitlin, o
professor da Uni-
versidade Colum-
bia, arremata: as
eleições de novem-
bro serão outro
grande teste tanto

para a opinião pública como para a
mídia do establishment. Como am-
bas vão reagir a um presidente que,
em campanha de reeleição, soube
como poucos usar o manto patrióti-
co do poder como escudo contra as
críticas? Talvez Bush até segure o
emprego por mais quatro anos, mas,
para parte da grande imprensa, ele
não é mais o Churchill de 11 de se-
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tembro. É suflê.




