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J
udith Miller, prestigiada jornalista do
The New York Times, especializada
em política externa, lava roupas
todas as tardes, desde junho de 2005,
em uma prisão federal americana.
De manhã cataloga os livros da
biblioteca. A jornalista está
“residindo” um andar acima de
perigosos traficantes de droga. Seis
meses no Centro de Detenção de
Segurança Máxima de Alexandria foi
o preço que ela aceitou pagar por
entender liberdade de imprensa de
um modo bem definido. Judith
decidiu proteger sua fonte de
informação da ofensiva de um poder

muito poderoso, o Executivo norte-
americano. Ela publicou uma série
de reportagens sobre a existência de
armas de destruição no Iraque, uma
informação depois desmentida. Não
foi por esse erro que ela foi presa.

A jornalista foi condenada porque a

Justiça americana exigiu que ela
revelasse o nome de quem contou
que a mulher do diplomata (que
desafiara o governo Bush afirmando
que o Iraque não tinha armas
atômicas) era uma agente da CIA, a
central de inteligência dos EUA.
Judith, de fato, caiu numa armadilha:

UM OUTRO MODO

DE DISCUTIR LIBERDADE

DE EXPRESSÃO M

OS

Y
NE
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Judith Miller, prestigiada jornalista do The New York
Times, especializada em política externa, lava roupa todas as tardes.✲
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nos EUA é crime revelar o nome de
um agente secreto. Alguém deixou
que ela soubesse isso, investigasse
o assunto e depois o governo a
processou exigindo que ela
contasse quem foi. A jornalista,
aliás, nunca publicou o nome da
agente da CIA, mas investigou o
assunto. Foi o suficiente para que
a Justiça americana, nesse mo-
mento, aceitasse o processo contra
a jornalista e o jornal. Alguém
tinha violado a lei contando o
nome de uma agente da central

de inteligência. O juiz queria
saber quem foi.

O problema é que uma das máximas
da liberdade de expressão é proteger
a fonte. Porque essa proteção existe,
foi possível, por exemplo, ir em frente
na investigação sobre Watergate que
acabou por destituir o presidente
Nixon. A armadilha contra Judith foi
feita para desacreditar a imprensa,
especialmente o The New York

Times. A jornalista preferiu pagar, na
cadeia, o preço de sua crença na

liberdade de expressão.

O caso ganhou especial destaque
porque, exatamente agora, depois de
mais de 30 anos  de proteção, a fonte
do caso Watergate resolveu, por
vontade própria, “se revelar”.
Convém lembrar que os jornalistas
do Washington Post (o jornal que
publicou o escândalo Watergate)
cumpriram rigorosamente sua pa-
lavra: nunca disseram quem era o
“Garganta Profunda” que os
orientava. A fonte escolheu quando
queria revelar quem contava as tra-

A jornalista foi condenada porque a Justiça americana exigiu que ela revelasse o nome de quem contou que a
mulher do diplomata (que desafiara o governo Bush afirmando que o Iraque não tinha armas atômicas) era
uma agente da CIA, a central de inteligência dos EUA.

✲
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quinagens dos poderosos republicanos
da era Nixon.

Esse fato, a proteção da fonte de
Watergate, sempre assustou os
poderosos pelo mundo inteiro. Em
1973, a Justiça americana não exi-
giu que Bob Woodward e Carl
Bernstein, os dois repórteres do caso
Watergate, revelassem quem era o
“Garganta Profunda”. Bem ao
contrário de hoje, e, em 1973, a Jus-
tiça americana os protegeu. Embora,
em plena era Nixon, os dois
repórteres e o jornal também tenham
sido denunciados por quebra de leis
federais, sobre segurança nacional,
o que mudou nos Estados Unidos (um
país que é uma espécie de símbolo
da liberdade de imprensa) e no
mundo para que agora Judith Miller
passe suas tardes lavando uniformes
de “internos” em uma prisão federal?

É verdade que liberdade de expres-
são anda sob fogo cerrado pelo
mundo inteiro. E, não só porque 48
jornalistas foram assassinados no
exercício da profissão em 2004,
segundo a organização não governa-
mental Repórteres sem Fronteira

(Valor Econômico, 2005). Isso só
ocorre porque, como constatou a
revista The Economist, 43% da
população mundial (2,69 bilhões)
vivem em países em que a imprensa
“não é livre”. Outros  40% (2,51
bilhões) vivem com uma imprensa
“semi-livre”. Apenas 17% (1,08
bilhão) dos habitantes do planeta
podem ler, com toda liberdade, o que
quer (The Economist, 2005). Na
classificação da respeitada revista
inglesa, o Brasil está entre os países
em que a imprensa está “semi-livre”.

Portanto, lá e cá más fadas há. É fato

que não foi só o poderoso Executivo
norte-americano que pretendeu punir
o direito de livre expressão. Na
edição de 3 de agosto de 2005, a
revista Veja publicou várias matérias
contrárias ao presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Na semana seguinte
em que a revista circulou, um
advogado impetrou uma ação penal,
direto no Supremo Tribunal Federal
(STF), contra um colunista, um editor
e o presidente do Conselho de
Administração da Veja, acusando-os
de “colocar em risco o regime
democratico”, pedindo a condena-
ção dos denunciados por “crime de
subversão contra a segurança
nacional”. Como havia uma da-
quelas celebres tecnalidades

Bem ao contrário de hoje, e, em
1973, a Justiça americana os
protegeu. Embora, em plena era
Nixon, os dois repórteres e o jornal
também tenham sido denunciados
por quebra de leis federais, sobre
segurança nacional, o que mudou
nos Estados Unidos e no mundo?

✲

DA POPULAÇÃO MUNDIAL
(2,69 BILHÕES) VIVEM EM
PAÍSES EM QUE A IMPRENSA
“NÃO É LIVRE”.

43%

(2,51 BILHÕES) VIVEM COM
UMA IMPRENSA “SEMI-
LIVRE”.

40%

jurídicas em jogo, o ministro José
Celso de Mello Filho, relator do caso
no STF, determinou o arquivamento
da ação por razões processuais
(deveria ter sido impetrada na
primeira instância da Justiça Federal
e não no Supremo) mas,
considerando que o caso poderia abrir
um “perigoso precedente”, o
ministro Mello Filho julgou “oportuno
entrar no mérito” da discussão
formando jurisprudência que deve
servir de parâmetro no julgamento
de novas ações criminais, em casos
que envolvam liberdade de expres-
são, especialmente incluindo
jornalistas.

O ministro Mello Filho afirmou (em
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sentença exarada menos de duas
semanas após a apresentação da
denúncia) que no regime democrá-
tico a imprensa tem o direito de não
apenas informar e opinar mas tam-
bém de “formular críticas, por mais
veementes que sejam”. Tomando por
princípio a liberdade assegurada na
Constituição brasileira de 1988, o
ministro advertiu que, quando se
busca a repressão penal à crítica
jornalística, “o Estado não dispõe de
poder algum sobre a palavra, sobre
as idéias e sobre as convicções
manifestadas nos meios de comu-
nicação”. Completou o argumento
lembrando que pensar, falar e
escrever sem censura é o “mais
precioso privilégio dos cidadãos”.

A sentença do ministro-relator tocou
no ponto essencial de que é
“intolerável” a repressão penal ao
pensamento em sociedade democrá-
tica, “ainda mais quando a crítica –
por mais dura que seja – revela-se
inspirada pelo interesse público”
(STF, 2005). Esse é o x do problema:
definir quando a informação (ou
crítica) atende ao interesse público
e por isso precisa de toda a proteção.
Essa permissão, quando tende ao
absoluto, pode resvalar em perigosa
permissividade. É claro que a Lei de
Imprensa pune a mentira e a falsa
acusação e a lei penal garante
punição à calúnia, injúria e
difamação, interpondo pesadas
indenizações. Sobre esse aspecto, o
da definição da lei, há um consenso,
seja quanto aos excessos, seja
quanto à proteção constitucional,
como o ministro Mello Filho
mostrou. Porém, será que toda
informação atende ao que o juiz
chamou de “interesse público” e por

isso merece augusta proteção?

Será que sob a capa da liberdade de
expressão não se faz muita gente de
tolo, não se vende ilusões absurdas,
não se moldam opiniões e
convicções da pior forma possível?
Literalmente, sustentado no direito de
falar ou imprimir o que se quer, não
se vende, por exemplo, gato por
lebre, política e ideologicamente
falando, inclusive em suaves
prestações mensais, as que pagam
as assinaturas de jornais, periódicos,
revistas de todo tipo e tamanho?

O NASCIMENTO

DOS YES MEN

Em janeiro deste ano, um caso
revestido de muito bom-humor, ajuda

a responder às perguntas acima. Tudo
começou quando o serviço da BBC

World, em 25 de janeiro de 2005,
fez um pungente pedido de desculpas
aos seus espectadores do mundo
inteiro. O imbróglio começou alguns
dias antes. Na data do vigésimo ani-
versário da tragédia de Bhopal na
Índia, um “executivo” americano,
Andy Bichlbaum, apresentou-se na
telinha da BBC como representante
da Union Carbide, a empresa
responsável pelo acidente que matou
milhares de pessoas, reconhecendo
a responsabilidade total da
multinacional e anunciou uma
indenização de US$ 12 bilhões para
as famílias das 20 mil vítimas, além
da limpeza total da área devastada.
Duas horas depois, a empresa
desmentia tudo: não conhecia
ninguém com aquele nome entre seus

Tudo começou quando o serviço da BBC World, em 25 de
janeiro de 2005, fez um pungente pedido de desculpas aos
seus espectadores do mundo inteiro.

✲
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funcionários e muito menos ele era
seu porta-voz autorizado a dar tal
notícia, rigorosamente falsa. Era só
mais uma ação dos críticos dos yes

men, dois bem-humorados
programadores de informática e
professores de vídeo em
universidades de Paris e Nova York,
que se ocupam de dizer os maiores
absurdos em nome de organizações
internacionais que supostamente
representam.

Por muito tempo, muita gente acre-
ditou neles. Andy Bichlbaum e Mike
Bonnano fizeram um filme sobre
como “as pessoas engolem as coisas
mais atrozes e grotescas todo dia” e
o apresentaram em Genebra. Os yes

men são os responsáveis pelas pautas
de rádio e TV, inclusive os diretores
das emissoras, os jornalistas de meios
impressos, e, óbvio, o chamado
distinto público, que os vê, os respeita
e acredita, piamente, sem qualquer
discussão, em qualquer sandice que
veja, escute ou leia. Porque não há
qualquer critério na crença dos yes

men; tudo que é dito por alguém que
se apresenta, por exemplo como fun-
cionário de uma importante orga-
nização internacional, vira verdade.
Basta, como mostraram os dois
americanos gozadores, “saber falar
do modo certo e usar o meio de
comunicação certo”.

A ação dos dois começou em 1999,
quando no rastro dos protestos con-
tra a Organização Mundial de
Comércio (OMC), eles criaram um
site “contra a globalização” e um dia
resolveram se oferecer para falar em
um programa de TV na rede
americana CNBC como “porta-voz
da OMC” para criticar a entidade,
falando por ela. Andy imaginou que

sairia do estúdio preso, mas acabou
saindo com um convite para voltar.
Não parou mais. Foram convidados
logo depois pela universidade de
Tampere, na rica e educada Finlân-
dia, um centro de estudos de glo-
balização, para falar pela OMC.
Correram o mundo, falando as coisas
mais absurdas como o “custo
aceitável de um escravo globa-
lizado” na indústria têxtil.

Na Áustria, em 2001, em uma se-
qüência de palestras, defenderam
(como funcionários da OMC) que a
democracia só poderia ser verdadeira
se permitisse, em nome do mercado
livre, a compra e venda de votos.
Na Austrália, no ano seguinte,
defenderam nada menos que a
extinção da OMC porque, como
funcionários, eles estavam
informando que a entidade já sabia
como “acabar com a fome do mundo,
por desenvolver tecnologia capaz de

transformar os excrementos humanos
dos países ricos em proteínas para os
países pobres”.

Nunca foram incomodados por
ninguém. Falaram o que quiseram em
nome da OMC, da Organização das
Nações Unidas, entre outras
instituições menos famosas. E foram
reproduzidos na imprensa, inclusive
nos grandes jornais mundiais, redes
de TV, universidades e, também, em
grandes associações empresariais
que os convidaram e os pagaram a
peso de ouro,  para “debates”. Só
pararam quando os dois
“funcionários” quiseram. Um resumo
das situações mais hilariantes vividas
por eles está no filme The Yes Men,
apresentado em Genebra, em janeiro,
logo após o “episódio” envolvendo
a BBC World (Moreira, 2005).

Andy Bichlbaum contou que gas-
tavam os pró-labores que ganhavam

A maioria das idéias escabrosas de que falavam, nas palestras e talk-
shows, retiravam dos livros que liam. Apenas as revestiam de um certo
toque de bom -humor.

✲



Leonardo Trevisan

79 S E T E M B R O / O U T U B R O  D E  2 0 0 5  – R E V I S T A  D A  E S P M

nas universidades ou das redes de TV
comprando os “livros da moda e as
roupas certas”, depois de observarem
bem o guarda-roupa dos verdadeiros
assessores da OMC e a indefectível
“malinha preta”, caríssima, que
portavam. A maioria das idéias
escabrosas de que falavam, nas
palestras e talk-shows, retiravam dos
livros que liam. Apenas as revestiam
de um certo toque de bom -humor.

É possível, portanto, acreditar em
tudo que se vê ou que se ouve ape-
nas porque está referendado pela
chancela de um meio de comuni-
cação? É e não é bem desse modo...
Talvez seja necessário admitir que o
primeiro antídoto contra a fé
inabalável em qualquer idiotice,
desde que publicada ou transmitida,
está na maior diversidade possível de
oferta nos meios de comunicação. A
infalível lei de mercado seria
suficiente para depurar os absurdos:
descoberta a falsidade, a venda de
gato por lebre, o concorrente
denunciaria, encerrando a farsa. O
que a recente história dos meios de
comunicação tem mostrado é que
não é bem desse modo.

A MÍDIA E A LEI DA

OFERTA E PROCURA

Diversidade de oferta em comu-
nicação não é garantia de imunidade
à “bobagem” nossa de cada dia,
quando há o desejo de lograr o distinto
público.

Concorrência forte em comunicação
é só a ante-sala do perigoso terreno
de um possível “vale tudo”, que usa
a liberdade de expressão para auto-
referendar-se. A regra vale até

mesmo para os veículos de grande
circulação e seriedade. Também, ou
principalmente, nas sociedades
muito desenvolvidas. É preciso
lembrar, por exemplo, que Judith
Miller só foi para a cadeia porque

havia um clima para isso nos EUA,
que atingia a credibilidade dos meios
de comunicação como um todo. O
ano de 2005, por exemplo, começou
bem mal para os meios de
comunicação americanos quando a

Concorrência forte em comunicação é só a ante-sala do perigoso
terreno de um possível “vale tudo”, que usa a liberdade de expressão
para auto-referendar-se.

✲
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CBS News foi oficialmente punida,
por comissão independente do
Congresso,  por reportagem enga-
nosa, seguida de obstrução do direito
de resposta, sobre o histórico de
George W. Bush na Guarda Nacional
Aérea. Foram demitidos, em
conseqüência, vários executivos e
produtores que fecharam os olhos
para a verificação da matéria que
denegria o passado militar do presi-
dente, em 1970, sem as devidas
provas.

Não há dúvida que problemas com
a credibilidade da imprensa vêm
ocorrendo há anos nos EUA. Os
problemas saíram do controle, em
2001, quando Jayson Blair, literal-
mente, inventou reportagens fanta-
siosas que o The New York Times

publicou, inclusive com chamada em
primeira página, sem verificar nada.
Blair contou casos escabrosos de
lugares que ele apenas “visitou” pela
Internet, incluindo fotos. No ano
seguinte, Janet Cooke fez o mesmo
no Washington Post e Jack Kelley no
USA Today, revelados só depois que
o erro do Times foi descoberto. Sem
contar outros escândalos, como o do
comentarista Armstrong Williams,
que recebeu US$ 240 mil para promo-
ver, em rede nacional de TV, o
programa do governo Bush “Ne-
nhuma criança deixada para trás”,

poucos meses antes da eleição de
novembro de 2004. As provas da
propina foram exibidas em todas as
redes nacionais de televisão.

Alguns analistas da imprensa ame-
ricana relacionaram a perda de
credibilidade à acelerada queda na
circulação dos jornais nos EUA. Os
mesmos analistas avisaram que a
faixa etária que assiste todos os dias
aos jornais na TV está cada vez mais
alta: menos de 10% da audiência
está abaixo da faixa de 29 anos
(Gitlin, 2005). No Brasil, se existe
estatística sobre isso, ela pertence
aos próprios veículos e não é
divulgada.

A queda de circulação dos jornais é
problema sério, especialmente nos
EUA. A revista Business Week

publicou matéria, em janeiro de
2005, mostrando que o The New York

Times está passando por processo de
“repensar o futuro”. Os desafios
incluem a falta de crescimento de
assinantes, a polarização política nos
EUA e a pressão da Internet, além
de problemas financeiros de várias
ordens. Cada ação do jornal está
sendo negociada, na Bolsa de Nova
Iorque, por valores 25% inferiores ao
do teto de 2002. Depois do escândalo
de Jayson Blair, apesar das corajosas
mudanças feitas em várias editorias,

a circulação não se recuperou, au-
mentando apenas 0,2% entre 2003
e 2004. A receita publicitária do
Times teve um crescimento modes-
to. A maioria dos leitores lê o jornal
pela Internet, mas 90% das receitas
vêm da edição impressa. O analista
John Batelle, citado pela Business

Week, foi duro: “o modelo de
negócio que justifica a produção de
jornalismo de qualidade não está
crescendo e o que está crescendo –
a Internet – não produz dinheiro
suficiente para gerar jornalismo de
qualidade” (Biano, 2005).

Esse processo está longe de ser
exclusivo do jornal mais influente do
mundo. Os problemas econômicos
dos jornais apressam fusões e
aquisições de empresas de mídia por
empresários de outros ramos. Esse
processo afeta diretamente o
conceito de liberdade de expressão
como foi entendido até o momento.
O jornalista Bill Moyers, ex-editor do
Washington Post, quantificou essas
fusões na imprensa americana e
concluiu que cada uma delas
“empurra o jornalismo um pouco
mais para baixo na hierarquia de
valores sobre o que vemos, lemos ou
ouvimos”. Os jornais passaram a ter
mais crime, mais trivialidade e
celebridades e menos debates sobre
políticas públicas, por exemplo.
Moyers mostrou em números o que
dizia: em 1977, na média dos maiores
jornais americanos, inclusive TV,
uma em cada 3 reportagens tratava
de problemas de Estado. Em 1997 era
uma para cinco. Nas mesmas datas
de comparação, a proporção de
matérias com celebridades aumentou
de uma em 50 matérias publicadas
no jornal para uma em 14. Moyers

NÃO HÁ DÚVIDA QUE PROBLEMAS COM A CREDIBILIDADE DA IMPRENSA VÊM
OCORRENDO HÁ ANOS NOS EUA. OS PROBLEMAS SAÍRAM DO CONTROLE, EM
2001, QUANDO JAYSON BLAIR, LITERALMENTE, INVENTOU REPORTAGENS
FANTASIOSAS QUE O THE NEW YORK TIMES PUBLICOU, INCLUSIVE COM
CHAMADA EM PRIMEIRA PÁGINA, SEM VERIFICAR NADA.

✲
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não menciona os números de estudo
referentes a 2003. A cada fusão,
óbvio, cai o número de jornalistas
empregados. Em 2004, segundo
Moyers, os jornais americanos
fecharam 2.200 vagas (Weis, 2004).
A concentração na mídia americana
assusta os congressistas e, por isso, o
assunto ganhou dimensão
internacional.

A OPORTUNIDADE

DA NET.“VERDADE”

O debate pega fogo quando a
discussão chega ao terreno da
Internet, informação e liberdade de
expressão. A web pode aumentar ou
piorar a recuperação da credibilidade
dos meios de comunicação? Não são
poucos os jornalistas que percebem
que o jornal diário, como nós o co-
nhecemos desde a Revolução
Francesa, está encerrando seu ciclo
biológico. Um jornalista do Los

Angeles Times construiu a imagem
de que os jornalistas de mídia
impressa se assemelham aos
integrantes do antigo Politburo da
Alemanha Oriental, em 1988, às
vésperas da queda do Muro de
Berlim: era um emprego excelente,
não faltavam convites para boas
festas, mas todo mundo notava que
havia “algo novo no ar”. E que seria
para breve (Martinez, 2005). Esse
jornalista citou estudo da Carnegie

Corporation; demonstrou que, em
2004, na faixa etária dos 18 aos 34
anos, apenas 19% dos habitantes dos
EUA recorrem a um jornal para obter
notícias, enquanto 44% acessam um
portal da web para esse fim.

Ao contrário de prejudicar, essa

diversificação de fonte pode ser a
salvação da liberdade de expressão.
Principalmente quando as pressões
econômicas não favorecem mais o
negócio de publicar jornal. É efetiva
a possibilidade, aberta pela Internet,
para que o consumidor amplie sua
capacitação de interação com as
notícias de sua preferência. Públicos
bem segmentados já fazem
exatamente isso: cinéfilos conferem
opiniões em vários sites sobre seus
filmes favoritos. Não é diferente com
os adeptos de determinados esportes.
O jornal diário é “consultado” como
mais uma fonte. Aliás, a rede está
garantindo redução de custo e maior
independência informativa, inclusive
para os jornais.

Em março de 2005 três das maiores
editoras de jornais norte-americanos
(Gannett, Knight-Ridder e Tribune)
uniram forças e compraram três
quartos da Topix.net, site que
monitora mais de 10 mil fontes de
informação on line e funciona como
rede de notícias fornecidas por sites

privados e de governos, no mundo
todo. A Topix oferece links diretos
para mais de 300 mil áreas de
interesse. Nessa rede, anúncios
podem ser colocados, estrategi-
camente  próximos às notícias que,
naquele momento, estão recebendo
mais acessos. Todos os grandes jornais
americanos estão se aproximando de
sites de informação on line desse tipo
(Seelye, 2005). É um mundo novo
para o vínculo entre notícia e
publicidade. Mas é também forma
nova e eficiente para proteger a
liberdade de expressão no ocaso do
jornal impresso, produto dos altos
custos de impressão e distribuição, e
da contaminação pela frivolidade

que vem das novas formas de mídia.

O LIVRE DIREITO DE

DEFESA CONTRA A

“MÁ INFORMAÇÃO”

Desconfiar é preciso, mais do que
navegar, quando o assunto é
liberdade de informação. A Internet
pode ajudar a “checar” notícias,
cruzar dados, buscar confirmação.
Mas também na net é preciso de-
senvolver alguma habilidade para
proteger a capacidade de ler “com
desconfiança”, principalmente para
assegurar longa vida à liberdade de
expressão.

A rigor, o ideal seria que houvesse
um manual que nos ensinasse como
nos defender da má informação. O
mais curioso é que recentemente
apareceu um manual desse tipo, de
boa qualidade e feito por quem tem
toda a autoridade para escrevê-lo.
Seu autor é William Safire, ele
mesmo, o colunista conservador do
Times, autodenominado de “homem
de direita”. Porém, com uma
coragem e tanto para enfrentar o
poder. Por exemplo: em dezembro
de 2001, quando toda a mídia
americana calou, com medo da
reação do público,  depois que o
presidente Bush cancelou liberdades
públicas em nome do combate ao
terrorismo, Safire escreveu o artigo
“Assumindo poderes ditatoriais”, cujo
título dispensa explicações. Por
décadas assinou uma temida coluna
no The New York Times. Quando se
aposentou, em janeiro de 2005,
escreveu uma última coluna chamada
“O modo certo de se ler uma coluna”,
apresentando as regras para que o leitor
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“não seja enganado” pelo autor.

A primeira delas é que o leitor fique
atento ao estratagema de usar citação
de uma figura liberal para justificar
ponto de vista conservador, ou vice-
versa. Depois, avisa ao leitor para nunca
procurar o tema do artigo no primeiro
parágrafo. O bom insight de um bom
artigo  aparece só pelo meio do texto,
tanto para valorizar a informação como
para separar o leitor inteligente do
despreparado. Não caia também no
jargão jornalístico de insinuar um “por-
dentrismo”: simplesmente, ensinou
Safire, não vá atrás desse chamariz.
Quem está “por dentro” não precisa
insinuar isso: apenas dá informações
claras e úteis.

Safire avisou aos leitores para não
acreditar em artigos que tratam de
vários assuntos. Eles apenas indicam que
o escritor não conseguiu saber a respeito
do que deveria escrever, ou ficou com
medo de tomar a difícil decisão de
escolher um assunto entre vários menos
importantes. Procure sempre pela fonte
da informação, em todos os textos,
mesmo que você confie no autor. A
pergunta “a quem interessa essa notícia,
ou essa fofoca?” é básica. Não caia na
exibição de falsa intelectualidade, a
citação “ilustre” que de repente
aparece no texto. Também não se
deslumbre com o “inesperado” no texto,
aquela “bola de efeito, no meio de
muitas jogatas fajutas”, porque
geralmente é indução ideológica para
incautos. Despreze diálogos pessoais
entre colunistas. E, quando ficar enfu-
recido com um texto, não reaja de
imediato com um e-mail desaforado.
Os colunistas, conta Safire, percorrem
esse tipo de ofensas com deleite,
dizendo “ah, peguei vocês”.

No último parágrafo da coluna, Safire
perguntou aos seus leitores se era justo
que alguém que desfrutou da liberdade
de escrever por tantos anos “espallhe
seus segredos” (Safire, 2005). Esse
parágrafo talvez fosse uma espécie de
acerto de contas final em relação aos
colegas que o criticavam (ou
desprezavam), por suas convicções ou
posições políticas. Ou, apenas, sorte dos
leitores que recebiam um manual sobre
como ler uma coluna.

Defender-se da má informação é uma
obrigação tão significativa quanto
proteger a liberdade de expressão.
Inimigos desta não faltam, pelo mundo
todo. Não é só o advogado brasileiro
que não quer ver o seu político preferido
criticado na revista semanal. O governo
federal tentou, no final de 2003, impor
um Conselho Federal de Jornalismo que,
na prática, teria poderes de decisão
sobre quando um jornalista tinha
infringido a ética da profissão ao
escrever sobre algum assunto. Ou seja,
os amigos do rei iriam decidir sobre o
que todos nós poderíamos ficar sabendo.
Não é difícil imaginar o que os brasileiros
não ficariam sabendo caso o Conselho
Federal de Jornalismo tivesse vingado.

Portanto, quando o assunto é
liberdade de expressão, só não vale
baixar a guarda. Em nenhum sentido.
Seja para não ser vítima do  poder
totalitário, seja para não se sentir
mais um convicto, conformado e tolo
yes men. Simplesmente porque, nos
dois casos, dói muito.
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