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DIREITOS E DEVERES

Liberdade de imprensa no Brasil
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OBrasil subiu 13 pontos no
ranking mundial de liber-
dade de imprensa, o que

acaba de ser divulgado pela
ONG Repórteres sem Frontei-
ras, organização que, como foi
assinalado pelo jornal O Estado
de S. Paulo, em matéria publi-
cada no último dia 20 (pág. A14),
é a principal entidade em defesa
do jornalismo no mundo.

Esse avanço do Brasil é um
dado muito positivo, que deveria
ter sido noticiado com grande
destaque pela imprensa brasi-
leira, que nos últimos dias afir-
mou o contrário. Com efeito, em
represália a críticas do presiden-
te da República a distorções no
noticiário sobre atos e diretrizes
do governo federal, vários ór-
gãos da imprensa publicaram
matéria insinuando que esta-
riam sendo preparadas medidas
restritivas da liberdade de im-
prensa, embora não apontassem
qualquer elemento concreto que
justificasse tal insinuação.

Nessa mesma linha, deram
publicidade, recentemente, a
um manifesto de intelectuais,
elaborado com evidente pro-
pósito eleitoral, acusando o
governo Lula de não respeitar
a liberdade de imprensa. E
também aí sem a indicação de
qualquer base concreta para a
a c u s a ç ã o.

Como tem sido muitas vezes
proclamado em documentos in-
ternacionais, e é expressamente
consagrado na Constituição bra-
sileira, a liberdade de imprensa

faz parte do aparato essencial do
Estado democrático de direito. E
é de interesse de todo o povo que
essa liberdade seja respeitada,
devendo ser concebida e usada
como um direito da cidadania, e
não como um apêndice do direito
de empresa ou como privilégio
dos proprietários e dirigentes
dos meios de comunicação.

Fazem parte dessa liberda-
de o direito e o dever de in-
formar corretamente, o que
implica fazer a divulgação de
fatos verdadeiros, sem distor-
ções e também sem ocultar fa-
tos e circunstâncias que são de
interesse público.

Assim, uma efetiva ameaça
à liberdade de imprensa será
matéria de relevante interes-
se público e deverá ser divul-
gada para que haja a neces-
sária reação, afastando a
ameaça.

Do mesmo modo, o registro do
progresso na proteção dos direi-
tos fundamentais da cidadania,
entre os quais se coloca a liber-
dade de imprensa, é fato rele-
vante, que deve ser noticiado
com ênfase, para que o povo sai-
ba que se está no rumo positivo e

tam dados objetivos que fun-
damentem tais assertivas. O
veículo de comunicação que
pratica esses desvios está
afrontando seu compromisso
ético e seu dever jurídico de
ser fiel à verdade e de fazer uso
da liberdade, que lhe é asse-
gurada pela Constituição, para
dar uma contribuição positiva
à construção de uma sociedade
participante, livre e solidária.

Esses desvios da imprensa,
por ação ou omissão intencio-
nal, contribuem para a criação
e alimentação de um sentimen-
to de incerteza e de descrédito
em relação às instituições de-
mocráticas, o que implica,
também, um prejuízo à credi-
bilidade dos meios de comu-
nicação, pois não há como con-
siderá-los confiáveis quando
todo o sistema de direitos e
garantias é posto em dúvida.

A liberdade de imprensa
é assegurada pela
Constituição para uma
sociedade participante,
livre e solidária

que, exigindo a garantia do que
já foi conquistado, busque a am-
pliação das conquistas.

Por tudo isso, devem ser re-
pudiadas as afirmações ou in-
sinuações maliciosas sobre
ofensas ou ameaças à liberda-
de de imprensa, sem que exis-
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Tiririca e suas dúvidas
quando a condição para votar e
ser votado era ter uma boa si-
tuação financeira, o chamado
voto censitário.

Até à Lei Saraiva – que sendo
Saraiva foi redigida por Rui Bar-
bosa – não se falava em anal-
fabeto, talvez porque todos fos-
sem. A partir dela se proibiu o
voto do analfabeto. Castello
Branco propôs emenda consti-
tucional permitindo-lhes o vo-
to, que não foi aprovada.

Só em 1985, pela Emenda Cons-
titucional 25, quando eu era pre-
sidente, o analfabeto teve direito
a voto, mantido na Constituição
de 1988. A verdade é que o ar-
gumento de que a leitura era a
única forma de instrução foi ul-
trapassado: com os avanços na mí-
dia visual, todos sabem tudo, es-
tão por dentro de tudo e podem
opinar sobre tudo.

Um dia, perguntei ao grande
compositor João do Vale – “rosa
amarela quando murcha perde
o cheiro” –, poeta dos melhores
do Brasil, se ele sabia ler. Ele
me respondeu: “Zé, ler eu sei,
mas esses pinguinhos é que me
a t ra p a l h a m ” .

Outro episódio aconteceu co-
migo e o presidente Castello. Eu
indiquei para diretor da Caixa no
Maranhão determinada pessoa.
Um senador do estado foi ao Cas-
tello e disse que era um anal-
fabeto. O presidente me indagou
se era verdade. Eu respondi:
“Presidente, faça um ditado en-
tre ele e os três senadores do
estado e, se ele tirar a menor
nota, pode demitir”.

Castello riu e me falou: “Tá
feito o teste, você ganhou”.

Ora, com estes exemplos é o
Tiririca que vai pagar pelo en-
sino brasileiro?

Não é tão simples assim a
análise do caso Tiririca
que está oscilando entre

o jocoso e o jurídico. A verdade
é que há várias implicações gra-
maticais e pedagógicas envol-
vidas nessa difícil definição de
a n a l fab e t o.

Antigamente, o conceito de
analfabeto estava circunscrito
a saber ler e escrever. Hoje,
surgiram várias graduações de
analfabeto, mas a Constituição
se refere apenas a “analfabe-
to”. Criaram o analfabeto fun-
cional, conceito vasto, e não ra-
ras vezes alguns diplomados
são taxados de analfabetos dis-
funcionais.

As provas ginasiais, colegiais
e universitárias muitas vezes
são glosadas na imprensa como
exemplos de absoluto analfa-
betismo superior. O analfabeto
funcional é tido como aquele
que só entende o que diz res-
peito a sua função e daí passa a
não entender nada. Isso tem ge-
rado discussões e controvér-
sias, de tal modo que hoje já se
fala em alfabetização e letra-
mento, que seria o caminho pa-
ra o que era antigamente cha-
mado letrado.

Discussões à parte sobre filo-
logia, na verdade a questão são os
conhecimentos de Tiririca, se ele
é capaz de repetir em sons os
caracteres e transformar sons em
caracteres, isto é, ler e escrever.

O voto do analfabeto foi uma
longa discussão martelada nas
leis eleitorais desde o Império,
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