
Duas coberturas recentes da mídia
convocam a discussão sobre a

intimidade. Melhor dizendo, sobre o
interesse de ver e de expor a intimidade.
Uma delas é o caso da menina Isabella
Nardoni, morta em circunstâncias ainda
não totalmente esclarecidas,- outra é o
incidente no qual o jogador Ronaldo
Fenômeno foi flagrado ao contratar os
serviços de travestis. O espaço e o tom
dedicados a esses casos, porém, provo-
caram protestos.

O interesse do leitor-telespectador
pelo íntimo alheio não é novidade - já
era notado em 1917 por Freud, para
quem alguns textos ofereciam a possibi-
lidade de "nos deleitarmos com nossos
próprios devaneios, sem auto-acusações
ou vergonha". No caso Isabella, são
expostas diversas idéias que permitem
identificação, como o estereótipo da
madrasta, das famílias reconstruídas, da
relação entre pais e filhos etc. Já no caso
do jogador Ronaldo há o evidente inte-
resse pela questão sexual e pelo histórico
do rapaz pobre que venceu na vida, um
clássico do imaginário nacional. O fato
de ele ter traído a noiva, uma questão
moral relevante, nem de longe teve o
espaço dedicado ao fato de o jogador ter
sido flagrado com travestis. "Menos hi-
pocrisia!!", pede a psicanalista Ana Sigal,
professora do Instituto Sedes Sapientiae,
de São Paulo, em recente artigo sobre
o caso, lembrando que os que mais se
divertem com essa notícia talvez sejam
os mesmos que se travestem no carnaval.

"Voyeurismo não é pecado, e sim uma
forma de sexualidade, mas seria bom que
o assumíssemos", sugere Sigal.

É fato que o interesse entre meios
de comunicação e consumidores de
informação não se resume a vender e
comprar notícias. Afirmar que a mídia
quer audiência para comercializar
anúncios e o público vive a xeretar a
vida alheia é algo que desce um nível na
escala da ingenuidade, mas sobe outro
na escala das generalizações vagas. Há
inúmeras segundas intenções habitando
as redações, que só perdem em quanti-
dade e desfaçatez para aquelas que se
aninham debaixo do sofá onde a família
assiste ao noticiário.

Deixando de lado os espaços cria-
dos só para a transmissão da intimidade

(colunas de fofoca, programas de
denúncia familiar, telenovelas, reality
shows etc.), falemos apenas do noticiá-
rio, tecnicamente sujeito a imperativos
éticos como ouvir todos os lados e bus-
car a imparcialidade. Há um leque de
intenções subjacentes transbordadas
para o espaço da cobertura jornalísti-
ca, que são ideológicas, econômicas,
políticas, marqueteiras e, muitas vezes,
encobridoras das deficiências das em-
presas de comunicação.

O ideal seria evitar a redução de
todo o processo a uma simples caçada
pelo público. Mas é impossível negar as
idiossincrasias do processo de informar.
A maior parte das redações sofre, por
exemplo, a pressão pelo "furo", a notícia
exclusiva ou que precisa ser dada antes
dos concorrentes. É um processo com
critérios próprios, no qual a ação do con-
corrente às vezes se torna mais relevante
do que o interesse do leitor-telespecta-
dor pelo tema. Nas redações também há
um estrato social - da classe média à qual
geralmente pertencem os jornalistas e
editores—com conceitos muito próprios
sobre o que deve ser notícia ou não.
Esse processo de seleção define pautas
e também tem paradigmas diferentes da
guerra pela audiência.

Quando o psicanalista Luiz Tenório
Oliveira Lima defendeu a mídia no caso
Isabella, em maio, afirmando que não
houve exagero nesta cobertura porque
a própria mídia também vivência uma
sensação de medo e de impunidade, ele



se refere à angustia que atinge todo ser
humano diante de grandes tragédias. Os
jornalistas - assim como qualquer outro
profissional - não estão imunes a esse
sentimento. Houve, neste caso, oportu-
nidade de expiar os próprios pavores - e
os jornalistas e seu público se locupleta-
ram em um tipo de celebração coletiva
do horror, na qual o casal Nardoni, ou
qualquer outro suspeito de momento,

são candidatos ao sacrifício.
Ainda que, em muitas situações, o

consumidor de notícias pareça con-
fortavelmente instalado na posição de
vítima útil, não podemos ignorar que a
informação, depois de transmitida, toma
caminhos ditados pela história psíquica
de cada um, e os teóricos já descobriram
há muito tempo que é comum a sua con-
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- e terá um pênis no momento certo,
quando crescer. A psicanálise permite
supor que, quando um leitor escolhe

um jornal ou revista para ser assinante,
antes de buscar informações isentas,
opta por aquele que mais se parece com
ele próprio, criticando grupos com os
quais ele antipatiza, por exemplo. E se as
ações daquele grupo começam a receber
elogios, a credibilidade do veículo estará
em jogo para esse consumidor.

Nessa relação de cumplicidade, po-
rém, não há inocentes. A mídia inunda
o receptor de significados, poupando-
nos o trabalho de vivenciar in loco as
situações às quais se refere. Fornece um

confortável posto de observação de
onde, cada vez mais, é possível acessar
o tema que convier, dentro do repertório

EMBORA SEJAM EVIDENTES AS INFLUÊNCIAS
DA MÍDIA, AS PESSOAS ACREDITAM APENAS

NAQUILO QUE QUEREM CRER
versão em prótese para a confirmação de
verdades preconcebidas. Também foi
Freud quem alertou, em 1921, ao criticar
os exércitos e as igrejas, que "os grupos
nunca ansiaram pela verdade. Exigem
ilusões e não podem passar sem elas.
Constantemente, dão ao que é irreal
precedência sobre o real".

E prudente também considerar a
possibilidade de que, embora evidente-
mente influenciadas pela mídia, as pes-
soas acreditam apenas no que querem
acreditar, o que parece ocorrer desde as

fantasias infantis. Uma situação clássica
é a do menino que, ao ver que a irmãzi-
nha menor não tem um pênis, em vez de
se defrontar com o fato de que ela não é
o que ele idealizou, passa a acreditar que

essa "falta" se dá porque ela é pequena

oferecido, e remeter e-mails, ou votar
em alguma enquete, de modo que sejam
mantidas suficiente profilaxia e ausência
de censura. Com isso, os meios de co-
municação oferecem segurança e norte

semelhantes aos que vivemos na relação
com a mãe, quando ela se apresentava
como provedora, mediando a relação
com o mundo e indicando sentidos
quando tudo parecia estranho. O lei-
tor—telespectador embarca com alegria

neste aconchego de um seio provedor
de significados intermináveis.
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