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G ay Talese, um
dos fundado-
resdo New Jour-
nalism (novo
j o r n a l i s m o ) ,
uma maneira

de descrever a realidade com o
cuidado, o talento e a beleza li-
terária de quem escreve um ro-
mance, é um crítico do jornalis-
mo sem alma e sem graça. Seu
desapontamento com a quali-
dade de certa mídia pode pare-
cer radical e ultrapassada. Mas
não é. Na verdade, Talese é um
enamorado do jornalismo de
qualidade. E a boa informação,
independentemente da plata-
forma, reclama competência,
rigor e paixão.

Segundo Talese, a crise do
jornalismo está intimamente
relacionada com o declínio da
reportagem clássica. “Acho
que o jornalismo, e não o Times,
está sendo ameaçado pela inter-
net. E o principal motivo é que
a internet faz o trabalho de um
jornalista parecer fácil. Quan-
do você liga o laptop na sua cozi-
nha, ou em qualquer lugar, tem
a sensação de que está conecta-
do com o mundo. Em Pequim,
Barcelona ou Nova York... To-
dos estão olhando para uma te-
la de alguns centímetros. Pen-
sam que são jornalistas, mas es-
tão ali sentados, e não na rua. O
mundo deles está dentro de
uma sala, a cabeça está numa
pequena tela, e esse é o seu uni-
verso. Quando querem saber al-
go, perguntam ao Google. Es-

tão comprometidos apenas
com as perguntas que fazem.
Não se chocam acidentalmente
com nada que estimule a pensar
ou a imaginar. Às vezes, em nos-
sa profissão, você não precisa fa-
zer perguntas. Basta ir às ruas e
olhar as pessoas. É aí que você
descobre a vida como ela real-
mente é vivida”, observa Talese.

A crítica de Gay Talese é um
diagnóstico certeiro da crise do
jornalismo. Os jornais perdem
leitores em todoo mundo.Multi-
plicam-se as tentativas de inter-
pretação do fenômeno. Seminá-
rios, encontros e relatórios, no
exterior e aqui, procuram, inces-
santemente, bodes expiatórios.
Televisão e internet são, de lon-
ge, os principais vilões. Será?

É evidente que a juventude de
hoje lê muito menos. No entan-
to, como explicar o estrondoso
sucesso editorial do épico O Se-

nhor dos Anéis e das aventuras
de Harry Potter? Os jovens não
consomem jornais, mas não se
privamda leiturade obras alenta-
das. O recado é muito claro: a
juventude não se entusiasma
com o produto que estamos ofe-
recendo. O problema, portanto,
estáem nós, na nossaincapacida-
de de dialogar com o jovem real.
Mas não é só a juventude que fo-
ge dos jornais. A chamada elite,
classes A e B, também tem au-
mentado a fileira dos desencan-
tados. Será inviável conquistar
toda essa gente para o mágico

mundo do jornalismo? Creio
que não. O que falta, estou cer-
to, é ousadia e qualidade.

Os jornais, equivocadamen-
te, pensam que são meio de co-
municação de massa. E não o
são. Daí derivam erros fatais: a
inútil imitação da televisão, a
incapacidade de dialogar com
a geração dos blogs e dos video-
games e o alinhamento acríti-
co com os modismos politica-
mente corretos. Esqueceram
que os diários de sucesso são
aqueles que sabem que o seu
público, independentemente
da faixa etária, é constituído
por uma elite numerosa, mas
cada vez mais órfã de produtos
de qualidade. Num momento
de ênfase no didatismo e na
prestação de serviços – estraté-
giasúteis enecessárias –, defen-
do a urgente necessidade de
complicar as pautas. O leitor
que precisamos conquistar
não quer o que pode conseguir
na TV ou na internet. Ele quer
qualidade informativa: o texto
elegante, a matéria aprofunda-
da, a análise que o ajude, efeti-
vamente, a tomar decisões.
Quer também mais rigor e me-
nosalinhamento com unanimi-

dades ideológicas.
A fórmula de Talese demanda

forte qualificação profissional:
“A minha concepção de jornalis-
mo sempre foi a mesma. É desco-
brir as histórias que valem a pe-
na ser contadas. O que é fora dos
padrões e, portanto, desconheci-
do. E apresentar essa história de
uma forma que nenhum bloguei-
ro faz. A notícia tem de ser escri-
ta como ficção, algo para ser lido
com prazer. Jornalistas têm de
escrever tão bem quanto roman-
cistas”. Eis um magnífico rotei-
ro e um formidável desafio para
a conquista de novos leitores:
garra, elegância, rigor, relevân-
cia. Matéria especial de Fernan-
do Gabeira sobre a Venezuela,
publicada na edição dominical
do Estado, 23 de janeiro, foi um
belo exemplo de informação
precisa e saborosa.

O nosso problema, ao menos
no Brasil, não é de falta de merca-
do, mas a incapacidade de con-
quistar uma multidão de novos
leitores. Ninguém resiste à ma-
téria inteligente e criativa. Em
minhas experiências de consul-
toria, aqui e lá fora, tenho visto
uma florada de novos leitores
em terreno aparentemente ári-
do e pedregoso. O problema não
está na concorrência dos outros
meios, embora ela exista e não
deva ser subestimada, mas na
nossa incapacidade de surpreen-
der e emocionar o leitor. Os jor-
nais, prisioneiros das regras dita-
das pelo marketing, estão pareci-
dos, previsíveis e, consequente-
mente, chatos.

A revalorização da reporta-
gem e o revigoramento do jorna-
lismo analítico devem estar en-
tre as prioridades estratégicas. É
preciso encantar o leitor com
matérias que rompam coma mo-
notonia do jornalismo declarató-
rio. Menos Brasil oficial e mais
vida. Menos aspas e mais apura-
ção. Menos frivolidade e mais
consistência. Além disso, os lei-
tores estão cansados do baixo-
astral da imprensa brasileira. A
ótica jornalística é, e deve ser, fis-
calizadora. Mas é preciso reser-
var espaço para a boa notícia. Ela
também existe. E vende jornal.
O leitor que aplaude a denúncia
verdadeira é o mesmo que se irri-
ta com o catastrofismo que do-
mina muitas de nossas pautas.

Perdemos a capacidade de so-
nhar e a coragem de investir em
pautas criativas. É hora de proce-
der às oportunas retificações de
rumo. Há espaço, e muito, para
o jornalismo de qualidade. Bas-
ta cuidar do conteúdo. E redes-
cobrir uma verdade constante-
mente negligenciada: o bom jor-
nalismo é sempre um trabalho
de garimpagem.
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C esare Battisti é ho-
je uma figura ra-
zoavelmente pre-
sente na nossa vi-
da política cotidia-
na. Frequenta

manchetes, alimenta um confli-
to entre Itália e Brasil, ocupa os
tribunais e a Presidência da Re-
pública, suscita a mobilização
de intelectuais e juristas de pe-
so, na sua maioria – ao menos
entre nós – favoráveis a um des-
fecho positivo para o militante
dos Proletários Armados para o
Comunismo, um dos inúmeros
pequenos grupos que giraram
em torno das Brigadas Verme-
lhas, expressão maior do terror
italiano de extrema-esquerda
nos anos 1970.

Difícil nos movermos no in-
trincado labirinto jurídico que,
de resto, se complicou durante
décadas a fio, com acusações
contra Battisti feitas pelos “arre-
pendidos” – aqueles que, por
um motivo ou por outro (inclusi-
ve a possibilidade de redução da
pena), se dissociaram da aventu-
ra militarista. Nesse meio tem-
po, como se sabe, depois de um
curto período de prisão, nosso
personagem obteve refúgio na
França, ao abrigo da Doutrina
Mitterrand, e uma certa simpa-
tia até mesmo em círculos socia-
listas. Personagem intrigante,
cuja história tem enredo rocam-
bolesco e terminou assumindo
uma dimensão maior do que a
que efetivamente merece.

Fatos e processos bem mais
importantes correm o risco de
ser obscurecidos e até ignora-
dos pelo relevo atribuído às vi-
cissitudes de Battisti, ressalva-
do de modo inabalável o sistema
de garantias que todas as demo-
cracias dignas do nome reconhe-
cem a qualquer indivíduo que
alegue real ou suposta persegui-
ção política. Muito particular-
mente, fica num plano secundá-
rio, ou mesmo se torna invisível,
o então avançado processo de
mudança social numa das socie-
dades politicamente mais dinâ-
micas do pós-guerra europeu.
Um processo à frente do qual es-
teve o antigo Partido Comunis-
ta Italiano (PCI), o maior do Oci-
dente, como se costumava di-
zer, e um dos responsáveis pela
construção da Itália moderna,
trazendo em massa para o novo
Estado republicano amplos se-
tores até então excluídos ou pos-
tos numa condição subalterna.

Esse fato de massas não se
exerceu no vazio. Num país de
formação estatal tardia, histori-
camente fragmentado em rei-
nos e ducados, teve papel rele-
vante a Democracia Cristã
(DC), um partido de centro-di-
reita que, à sua maneira, protago-

nizou a reconciliação da imensa
população católica com o Esta-
do. Sem falar nas outras tradi-
ções políticas ativas no pós-guer-
ra – socialistas, republicanos, li-
berais e mesmo neofascistas –,
PCI e DC viveram um conflito
áspero, ainda por cima no con-
texto da guerra fria, com os du-
ros condicionamentos impos-
tos naquele mundo bipolar.

Os anos 1970 foram como o
auge de todo esse processo. Se-
ria irrealista pensar que em al-
gum momento a Itália fosse tor-
nar-se comunista – algo entãoge-
neralizadamente entendido co-
mo uma “mudança de campo”
(da Otan para o Pacto de Varsó-
via, do Mercado Comum para o
Comecom, etc.) ou como a cons-
trução de uma primitiva (e auto-
ritária) forma estatal baseada no
partido único. Ao contrário. O
PCI talvez nos tenha dado o últi-

mogrande dirigentedo comunis-
mo histórico, Enrico Berlinguer,
a quem devemos a expressão la-
pidar da “democracia (política)
como valor universal”. Seus teó-
ricos mais ousados, como Pietro
Ingrao, falavam não de estatiza-
ção dos meios de produção, mas
das elaboradas formas de “socia-
lização da política”, no quadro
das liberdades representativas
“burguesas”.

Um cenário pleno de novida-
des, contra o qual se desenca-
dearam as fúrias da guerra fria:
serviços secretos de ambas as su-
perpotências, setores desvia-
dos do Estado italiano, lojas
maçônicas, máfias e camor-
ras. E, não em último lugar, o
terrorismo de direita e o de es-
querda, sócios siameses da
mesma “estratégia de tensão”,
que devia desestabilizar a Itá-
lia e tornar inviável qualquer
perspectiva de mudança: os
“elementos de socialismo”, de
que falava Berlinguer.

O primeiro – o terrorismo di-
tonegro – costumavaatacar ge-
neralizadamente, com bombas
emlocaispúblicoseoassassina-
to de dezenas de pessoas; o ter-
rorismoditovermelho, maisse-
letivo, encarregou-se de fabri-
car “cadáveres excelentes”, co-
mo o democrata-cristão Aldo
Moro, e muitas vezes teve co-
mo alvo principal dirigentes e
personalidadesdoprópriocam-
po da esquerda democrática.
Afinal,nalógicainsanadoextre-
mismo de esquerda, os “refor-
mistas” sãoaté piores do que os
fascistas. Os Proletari Armati,
paracitarumexemplocruel,co-
meteram muitos atentados ati-
rando nas pernas (le gambe)
dos “inimigos do povo”. Criou-
se um neologismo, gambizzare,

para tal infâmia. Sem dúvida,
uma forma de tortura, cometida
comacertezasádicadequeo“ini-
migo” estaria fisicamente estro-
piado para o resto da vida.

Esse é o mundo, essas são as
motivações que explicam o per-
sonagem Cesare Battisti. Um
mundo fosco, turvo, em que se
entrelaçavam e se acumplicia-
vam poderes ocultos, fora da
possibilidade de qualquer con-
trole democrático. Tanto tempo
depois, à luz de princípios legais
e humanitários que uniram polí-
ticos tão diversos como Moro e
Berlinguer, podemo-nos per-
guntar se ainda cabe a punição –
a extradição e o cumprimento
da pena – para os crimes graves
de que Battisti é acusado – gravi-
dade admitida até por Toni Ne-
gri, também envolvido nos acon-
tecimentosde uma Itália queain-
da tem dificuldade para com-
preender os extremismos que a
dilaceraram.

No entanto, não deveríamos
ter o direito de nos iludirmos so-
breanaturezapretensamenteso-
cialista dos objetivos da galáxia
extremista mais ou menos co-
mandada pelas Brigadas Verme-
lhas. O “partido armado”, no ca-
so italiano e em outros contex-
tos democráticos, pela própria
natureza foi só perversidade re-
coberta de linguagem pesada-
mente ideológica. E sempre a um
passo da criminalidade comum,
passo que provavelmente nunca
saberemos se foi ou não dado.
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O encantamento
do jornalismo
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SINAIS PARTICULARES

Esquerda
e terror

OPOSIÇÃO
Autocrítica

Para Serra, PSDB não atua como
deveria, manchete do Estado de
ontem. Há uma desproporção
imensa entre o que o PSDB faz e
o que deveria fazer. Meu caro Jo-
sé Serra, parceiro das lutas estu-
dantis, se fosse algum correligio-
nário, eleitor, até eu aceitaria sua
autocrítica. Tendo em vista, po-
rém, sua total omissão e dos seus
companheiros de partido duran-
te a campanha eleitoral, que nem
sequer souberam fazer oposição
ao governo do PT, creio ser ela
sem fundamento. O PSDB é total-
mente desunido, por falta de lide-
rança – aliás, os líderes em poten-
cial, brigam entre si. E isso, claro,
redunda em fracassos no gover-
no e na tentativa de voltar a go-
vernar. É notória a rivalidade en-
tre os líderes tucanos. Até quan-
do? O povo precisa de alternati-
vas para mudar a nossa política.

Mas assim não vai dar. Nunca.
JOÃO BATISTA CHAMADOIRA
jobachama@uol.com.br
Bauru

Lambanças

Dilma, sou PSDB, fiz campanha
para o Serra, faço parte dos 13%
que não apoiavam o governo Lu-
la, mas não aguento mais PSDB e
DEM. Os políticos desses parti-
dos não pensam no futuro do
País, só no deles. Há egoísmos
exagerados, cada um pensando
apenas em si. Faça um bom go-
verno, sério, que exalte o profis-
sionalismo nas diversas áreas e
terá o meu voto na reeleição.
CLEZIO DONIZETE GOULART
clezio_goulart@yahoo.com.br
São Paulo

Utopias de FHC

No artigo Tempo de muda (6/2,

A3), Fernando Henrique Cardo-
so nos brinda mais uma vez com
sua invejável lucidez e precisa lei-
tura sobre os vários percalços
que a Nação enfrenta e certamen-
te ainda enfrentará até atingir
um estágio mais ou menos próxi-
mo das ditas grandes democra-
cias ocidentais no tocante não só
ao seu desenvolvimento econô-
mico e à consequente redistribui-
ção de renda, mas, principalmen-
te, ao desejado amadurecimento
político-institucional, que, aqui
para nós, a julgar pela leitura diá-
ria dos jornais, nos faz perder o
apetite se a fizermos antes do ca-
fé da manhã. Infelizmente, ape-
sar do diagnóstico irretocável so-
bre os muitos assuntos da maior
relevância que a Nação deveria
questionar, o antecessor de Lula
parece ter a visão turvada sobre
as chances de mobilização políti-
ca para que todas essas questões
ganhem, se não as ruas, ao me-
nos espaço na mídia, de acordo
com a importância que têm. Ao

manifestar a convicção de que
“está na hora de a oposição ber-
rar e pedir a democratização das
decisões, submetendo-as ao de-
bate público”, FHC parece igno-
rar que essa oposição, que duran-
te a última eleição presidencial o
tratou como um bode na sala,
uma relíquia para ser guardada
num sarcófago, é a mesma que
hoje se digladia em brigas intesti-
nas, preocupadas mais com o um-
bigo do que propriamente em
exercer o papel que lhe caberia.
Se dependermos desses aí, po-
bres de nós, sr. ex-presidente.
FERNANDO CESAR GASPARINI
phernando.g@bol.com.br
Mogi-Mirim

Hora de mudar

Realmente, devo concordar com
o ex-presidente que já é hora de
mudar. A oposição deve, sim, fa-
lar, gritar, berrar, porém de mo-
do que venha somar, e não divi-

dir, ou seja, de forma responsá-
vel. Há exatamente um ano FHC
escreveu o artigo Sem medo do
passado (7/2, A2), no qual pedia
ao então presidente Lula que, se
quisesse comparar sem mentir,
sem descontextualizar a história,
a briga seria boa e nada haveria a
temer. Pois bem, agora faço mi-
nhas as palavras de FHC: não te-
mos nada a temer. Por isso, está
mais que na hora de mudar ou,
então, estaremos sujeitos a nos
rendermos ao lulismo-petismo.
YURI DE OLIVEIRA PEREIRA
yoliveirapereira@ig.com.br
Guarujá

Saudades...

Fernando Henrique pede que se
faça oposição. Serra também,
mas, como disse Dora Kramer,
não fez. Leitores do Estadão pe-
dem, com razão, um novo parti-
do. Aécio entende que não é hora
de bater pesado... Que saudades

de Mário Covas, que entrava e
saía pela porta da frente, mesmo
às vezes levando pauladas.
PAULO TILELLI DE ALMEIDA
ptilelli@gmail.com
Bebedouro

Fraca e ineficiente

Tenho lido inúmeras cartas a res-
peito do comportamento da
atual oposição (leia-se PSDB e
DEM). Ela ainda existe ou será
que se “mudou” para o exterior?
Francamente, meus prezados
oposicionistas, vocês são muito
fracos e ineficientes. Oposição in-
teligente, positiva, eficiente
quem fazia, e com muita maes-
tria, era o nosso saudoso tribuno
Carlos Lacerda: quando fazia os
seus pronunciamentos ou denún-
cias, o governo tremia. Infeliz-
mente, vocês não têm esse dom.
MARCOS ANDRÉ DA S. CARUSO
esqualocaruso@gmail.com
Rio de Janeiro
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Anderson Silva

LEO MARTINS

Para Talese, ‘a notícia
tem de ser escrita
como ficção, algo para
ser lido com prazer’

O ‘partido armado’ foi
somente perversidade
recoberta de linguagem
pesadamente ideológica
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