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Querem saber se o Tiririca é alfabetizado. Mas, só agora? Até onde eu saiba qualquer pobre 
mortal quando pede emprego, além de fazer testes, tem de preencher documentos, o que já 
representa uma prova para a empresa que contrata, por exemplo, um peão chão de fábrica. Já 
pensou a pessoa não conseguir ler um aviso de perigo. É acidente de trabalho na certa. Ainda 
bem que aquelas plaquinhas "Cuidado: piso molhado" têm desenho. Imagina uma dessas na 
Câmara dos Deputados sem a ilustração...? 
 
Acho que se o voto não fosse obrigatório coisas esquisitas deixariam de acontecer. Tomara que 
num futuro próximo a situação mude. 
 
E, por falar em futuro, semana passada assisti à palestra de dois especialistas em comunicação 
e, sinceramente, saí como entrei: sem nenhuma pista de como será o futuro, principalmente 
do jornalismo, daqui a alguns anos. 
 
Acredito que ninguém sabe ao certo, mas todos se preparam para enfrentar uma coisa que 
parece um monstro. 
 
Muito se fala do assunto e alguns até já decretaram a morte dos veículos impressos. No 
entanto, esse exercício de futurologia é um estresse. As redes sociais estão aí e vieram para 
ficar. Ninguém sabe como lidar ou ter o mínimo de controle sobre o que se fala ou se deixa de 
falar na rede "falsamente social", como escreveu Alberto Dines em recente artigo. 
 
Os anunciantes, tenho a impressão, investem nas comunidades sociais para não ficarem de 
fora, mas não sabem direito onde vai dar e o que fazer. Mas têm de apostar, se não quiserem 
correr, mais tarde, atrás do prejuízo. 
 
Hoje, as redes sociais constroem ou destroem com a mesma intensidade qualquer marca, 
qualquer produto, qualquer pessoa. Basta um espeloteado falar mal que conquista 
solidariedade de uma legião de consumidores. Tem seu lado bom também. Se alguém falar 
bem, pode contar, é sucesso absoluto. 
 
Dizem que há produtores de cinema, por exemplo, morrendo de medo de "vazar" filmes na 
internet. Vai que um ou alguns não goste e faça uma crítica nada positiva. Está fadado a 
morrer antes de ser lançado. 
 
Mas voltando às palestras da semana passada. A única coisa que sei é que o movimento em 
torno do fortalecimento dos veículos, em especial dos impressos, responde pelo nome de 
prevenção, preparação, capacitação dos profissionais para não serem surpreendidos. Como diz 
o velho ditado popular "é melhor sobrar do que faltar". 
 
Porém, contudo, entretanto, todavia... nenhum livro, curso ou tecnologia são suficientes "para 
fazer virar" um bom profissional de imprensa. Como diz o respeitado Alberto Dines, em um 
trecho de seu recente artigo, "jornalismo é profissão+estado de espírito, gênero de atividade 
sincrética que logo se converte em natureza e, em seguida, em empenho vital - disposição de 
mudar o mundo...". Quem tiver isso mais aquilo não precisa ter medo. 
 
Concordo que o futuro assusta, já que muito se fala de tendências e de pouca prática. Assim 
como as pesquisas de intenção de votos em nossos políticos, as tendências indicam apenas 
tendências, o que não correspondente exatamente à verdade. 
 
Os institutos de pesquisa suaram frio semana passada para explicar "onde foi que errei". 
Ninguém diz claramente, mas o eleitor, às vezes, mente ou omite com medo de ser criticado. 
Também há aqueles que erram na hora do voto. E contra isso não há técnica ou tecnologia que 
resista. Seria melhor, então, aumentar a margem de erro. Em vez de dois para lá, dois para 
cá, porque não dobram para não "dançar"? 
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