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Jornalismo livre, o mundo - e o

A frase, atribuída ao herói da demo-
cracia americana Thomas Jefferson
(1743-1826), resume de modo exemplar
a importância da liberdade de imprensa
para a democracia, para a sociedade,
para a educação, para o desenvolvi-
mento e - por que não? - para a felici-
dade das nações. A imprensa livre de
qualquer tipo de coerção fornece uma
garantia de que o abuso de poder será
denunciado, de que as a'utoridades se-
rão vigiadas, de que o conhecimento
será disseminado com mais rapidez e
de que todo tipo de informação poderá
chegar a quem dela mais necessitar.

Mas a liberdade de imprensa não é
uma lei da natureza. Trata-se de uma
conquista que nem todos os países al-
cançaram. No Iraque, pelo menos 74 jor-
nalistas foram mortos no conflito mais
violento para profissionais da área desde
a Segunda Guerra Mundial. Na Líbia, o
ditador Muamar Kadafi está tratando de
erradicar qualquer sinal de liberdade de
imprensa. Mesmo nos Estados Unidos,
cuja identidade nacional está fortemente
marcada pela imprensa livre, uma fun-
cionária do diário The New York Times
foi recentemente parar na cadeia por se
recusar a revelar o nome de fontes con-
fidenciais que forneceram informações
prejudiciais à administração Bush.

Uma rápida olhada no mapa elabora-
do pela ONG francesa Repórteres Sem

Fronteiras, reproduzido na página à di-
reita, deixa claro onde ficam o inferno e
o paraíso do jornalismo livre e democrá-
tico. A ONG, fundada há 18 anos, fez
pesquisas em países de todo o mundo
e elaborou o mais respeitado ranking
da liberdade de imprensa no planeta.
No momento, o inferno está na Ásia. A
Coréia do Norte, do ditador Kim Jong-
il, é o último colocado no ranking dos
Repórteres Sem Fronteiras. (Os países
onde não há nenhum tipo de liberdade
são pintados de preto no mapa.)

E o paraíso é a Dinamarca, número
um na classificação da Repórteres Sem
Fronteiras. (Na escolha de cores da or-
ganização, os países onde a imprensa é
mais livre são pintados de branco - cor
predominante no norte da Europa.) Local
em que foram publicadas as polêmicas
charges satirizando o profeta Maomé, a
Dinamarca tem, de acordo com a ONG,
a imprensa mais democrática do mundo.

"A decisão de dar o primeiro lugar aos
dinamarqueses é nossa forma de marcar
uma defesa da liberdade total", afirma o
pesquisador Benoit Hervieu, um dos co-
ordenadores dos Repórteres Sem Fron-
teiras. "Temos o dever de defender os
jornalistas que foram ameaçados. Uma
caricatura não pode ser motivo para pe-
dir a morte de um repórter ou editor."

E o Brasil e a América Latina, como es-
tão? O Brasil está na 63a posição, de um
total de 167 países pesquisados. Estamos
abaixo de Argentina (59a colocado), Chi-
le (50°), Uruguai (46a) e Bolívia (45a). E
acima de Cuba (161º), do México (135a)
e da Colômbia (128º). "Cuba é o único
ponto das Américas onde não há nenhu-
ma liberdade de imprensa", diz Hervieu.
Na Colômbia e no México, segundo o
pesquisador, ser jornalista é exercer uma
profissão de risco - seja pela pressão do
crime organizado mexicano, seja pela
guerrilha e pelo narcotráfico colombia-
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nos. No mapa, o Brasil aparece pintado
de laranja, cor cujo significado é "país
com problemas consideráveis".

Quais são os "problemas considerá-
veis" para a imprensa brasileira? "No
Norte e Nordeste do Brasil, vários jor-
nalistas ainda vivem sob ameaça, e um
profissional foi assassinado em Pernam-
buco", afirma Hervieu. O profissional a
que ele se refere é José Cândido Amorim
Pinto, da Rádio Comunitária Alternativa
do município de Carpina, morto a tiros
em julho passado. Além
de ameaças físicas ao jor-
nalista, o Brasil enfrenta
questões jurídicas que
podem pôr em xeque a li-
berdade de imprensa. Há
uma contradição entre a
Constituição Federal - que
estabelece claramente a li-
berdade de imprensa - e a
Lei de Imprensa, de 1967,
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vestígio da ditadura, que ainda prevê
pena de prisão para jornalistas.

"A melhor lei de imprensa é lei ne-
nhuma", afirmou numa apresentação
recente em São Paulo o vice-presidente
e membro do Conselho da Associação.
Mundial de Jornais, Jayme Sirotsky. De
acordo com Sirotsky, os jornalistas deve-
riam estar sujeitos às leis normais, como
qualquer cidadão. Não há, segundo ele,
necessidade de regular a atividade jor-
nalística por meio de lei específica. O

risco desse tipo de regu-
lamentação é a restrição
da liberdade e a sujeição
da atividade jornalística a
agendas políticas.

O governo fez recente-
mente uma tentativa de
regulamentar a atividade
jornalística, por meio da
criação de um Conselho
Federal de Jornalismo.

Por pressão da sociedade, essa idéia foi
arquivada. No momento, há outro risco
jurídico. É o projeto de lei de número
079/2004. Aprovado na Câmara e no
Senado, ele aguarda sanção ou veto do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva até
o dia 28. Se sancionada, a lei aumentaria
de 11 para 23 o número de atividades
que podem ser exercidas apenas por jor-
nalistas formados - incluindo arquivis-
ta, articulista, comentarista e ilustrador.
No caso de ÉPOCA, os colunistas Max
Gehringer, Paulo Guedes, Ricardo Frei-
re, Ricardo Neves, Domenico de Masi e
Susan Andrews poderiam ficar impedi-
dos de escrever.

"Essa lei é um passo para trás",
diz Hervieu. "Não é papel do Estado
decidir quem pode ou não exercer a
profissão, e não faz sentido exigir di-
ploma específico para um comentaris-
ta de futebol ou economia." Ele cita o
exemplo da França: lá, tem direito à
carteira oficial qualquer profissional
cujo salário seja ganho com jornalis-
mo, mesmo que ele tenha formação em
outra área. "É um reconhecimento da
atividade, e não uma exigência prévia
para exercê-la." •
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