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A primeira frase de O Jornalista e o
Assassino, de Janet Malcolm, soou
como sentença inapelável nas re-
dações quando o livro foi lançado
em1990:“Qualquer jornalistaque
não seja demasiado obtuso ou
cheio de si para perceber o que es-
tá acontecendo sabe que o que ele
fazémoralmenteindefensável”.A
condenação não vinha de fora da
corporação – Janet Malcolm é es-
critora e jornalista, com longa fo-
lha de serviço na New Yorker, além
de ser autora de vários livros, com
temas tão variados quanto a vida
deChekhoveos arquivossecretos
de Freud. O Jornalista e o Assassino,
agorarelançado noBrasil, vemen-
riquecidodedoisposfácios,um da
própria autora e outro do diretor
de redação do jornal Folha de S.
Paulo, Otavio Frias Filho.

Qual seria o “fazer” jornalístico
sobre o qual recai a tão definitiva
sentença? Simplesmente a prática
maiscomumdaprofissão–aentre-
vista. Janet entende que a relação
entre repórter e fonte é sempre
assimétrica, e com grande prejuí-
zo para a segunda parte. Tanto
jornalista como entrevistado
querem alguma coisa um do ou-
tro. Um deseja a notícia, uma his-
tória em primeira mão que pode-
rálhe serdegrande valia na carrei-
ra. O outro aspira a certa notorie-
dade, que apenas a divulgação de
suas ideias em veículo de grande
expressão pode garantir.

É um jogo, no qual ambos têm
tanto a lucrar como a perder. Mas,
no entender de Janet, a fonte é a
partefracanarelação.“Ele(ojorna-

lista) é uma espécie de confidente,
que se nutre da vaidade, ignorân-
cia ou solidão das pessoas. Tal co-
mo a viúva confiante, que acorda
um belo dia e descobre que aquele
rapaz encantador e todas as suas
economias sumiram, o indivíduo
que consente em se tornar tema
de um escrito não ficcional apren-
de–quandooartigooulivroapare-
ce – a própria dura lição.” Ou seja,

quando o produto da conversa
vem a público, é comum a fonte
descobrir que a relação mantida
com o jornalista era baseada em
um engodo. Que este não teve a
mínima intenção de divulgar o
ponto de vista da fonte. Pelo con-
trário, sempre teve em mente di-
vulgaraprópriaimpressão.Mante-
ve a relação em termos amistosos
apenas enquanto dela necessita-

va. Para a fonte, seduzida durante
asentrevistas,essecomportamen-
to pode parecer o de um traidor.

Qualquer jornalista que tenha
algum tempo na profissão sabe
que não são poucos os desencon-
tros nessa relação muito particu-
lar. Muitas vezes, ao verem ideias
que julgam distorcidas publica-
das, os entrevistados exclamam:
“Mas eu não disse isso, alteraram
minhaspalavras”. Por isso, jorna-
listas experientes fazem questão
de gravar entrevistas. Mas essa
providência tecnológica apenas
atenua o problema, pois nin-
guém publicanadasob forma lite-
ral.Poruma sériede questões téc-
nicas, os depoimentos devem ser
editados. Eaedição sempre pode-
rá ser tachada de tendenciosa. E
às vezes é mesmo.

O livro de Janet Malcolm não
se baseia em abstrações. Trata de
um caso real, e bastante doloro-
so. Um crime terrível, o assassi-
nato de uma mulher grávida e
suas duas filhas a golpes de bas-
tão e facas. O principal suspeito,
que acaboucondenado, era o pró-
prio marido da vítima, o médico
Jeffrey MacDonald. Na época
(1970) a serviço do exército ame-
ricano, MacDonald alegou que a
casa fora invadida por bandidos e
ele próprio saíra ferido. Na verda-
de, apresentava ferimentos leves
e sua tese nunca pôde ser com-
provada. No entanto, foi absolvi-
do pelo tribunal militar.

Quando aguardava novo julga-
mento,foiprocuradopelojornalis-
ta Joe McGinnis para uma entre-
vista. MacDonald gostou tanto do
repórter que lhe propôsum arran-

jo: franquearia sua intimidade e
mesmoosbastidoresdadefesapa-
ra que McGinnis escrevesse um li-
vro expondo o seu ponto de vista.
Dividiriam a renda do livro e isso
ajudaria a custear a defesa. Convi-
veram durante quatro anos em
aparente amizade. Quando o livro
– Fatal Vision – saiu, em 1983, Mac-
Donald sentiu-se traído. Longe de
esposar sua causa, McGinnis o
apresentava como psicopata.

Condenado à prisão perpétua
no segundo julgamento, Mac-
Donald resolveu processar Mc-
Ginnis pelo livro, sustentando
que suas falas foram distorcidas.
No primeiro julgamento Mac-
DonaldcontraMcGinnisnãohou-
ve unanimidade entre os jurados.
Antes que o segundo ocorresse, as
partes entraram em acordo e Mc-
Ginnis teve de pagar US$ 325 mil
para encerrar a pendência.

Ocasoéexplosivoporquelevan-
ta dúvidas sobre a
liberdade de ex-
pressão e sobre a
ética jornalística –
e de como uma po-
de contradizer a
outra. A acusação
de MacDonald ba-
seava-se em que
sua boa-fé no jornalista fora iludi-
da. O jornalista o fizera crer que
trabalhava numa versão que seria
favorável ao acusado. A defesa de
McGinnis baseia-se na liberdade
de expressão. O autor teria com-
promisso mais forte com a verda-
de dos fatos do que com sua fonte.
Se manteve o relacionamento
usando atitudes ambíguas, foi no
interesse da verdade.

Ora, acontece que a “verdade”,
paraJanet, nãoéum termotão ób-
vio como se acredita. A verdade,
para alguém tão influenciada pe-
la psicanálise, é algo impossível,
no limite. Trabalhamos com ver-
sões e podemos escavar tão fun-
do quanto quisermos, sem ja-
mais atingir a verdade de um fa-
to, e mais ainda de fatos contro-
versos como um crime. A própria
Janetse debruçou sobre casos se-
melhantes de conflitos de ver-
sões ao se interrogar, por exem-
plo, sobre os diferentes relatos
sobre a cena da morte de
Chekhov. O que teria aconteci-
do, de fato? Ninguém sabe.

Mais ainda: ela própria havia
sido processada no passado por
uma situação semelhante à que
analisa em O Jornalista e o Assassi-
no. Em Nos Arquivos de Freud, des-
crição da luta pela posse da cor-
respondência entre Sigmund
Freud e seu amigo e colega Wi-
lhelm Fliess, Janet entrevista um
dos curadores das cartas, Jeffrey
Masson, que, posteriormente, a
processa, acusando-a de atribuir
a ele declarações infundadas.
Desse imbróglio psicanalítico Ja-
net foi absolvida.

Janet não evita a questão e a
aborda em seu posfácio. Admite
que, por mais que se defenda, fica-
rá sempre com a mácula de haver
caluniado Masson, mesmo que is-
so não tenha acontecido. Por ou-
tro lado, apesar do processo e da
reparaçãopecuniária,orelatodefi-
nitivo do caso MacDonald está es-
tabelecido no livro de McGinnis.
O desmentido nunca tem a força
da denúncia, e, por isso mesmo,
ela entende que se deva lidar com
tanta delicadeza e rigor com o que
dizem os entrevistados.

Apesar de vivermos num mun-
do de versões, temos a obrigação
de cuidar para que elas sejam tão
próximas quanto possível de uma
intangível verdade. Essa observa-
ção é particularmente importante
emnossaépoca,emespecialquan-
doojornalismoliterárioganhaim-
portância nas redações e entre o
público.Usar técnicasderomance
para escrever uma matéria é uma
coisa, e pode ser ótimo; tornar-se
ficcionistaéalgoqueumjornalista
nãopodesepermitir.Seucompro-
misso, por fluido que seja o termo,
é com algo chamado realidade. E,
mesmoqueelase escondaatrásde

inúmeras versões,
insuficientes e
contraditórias,
sua obrigação é
procurá-laobsessi-
vamente.Nãointe-
ressa se o graal
existe ou não; é
preciso buscá-lo.

O Jornalista e o Assassino não se
propõeresolveressesimpasseséti-
cos. A importância do livro está
em levantá-los e colocá-los como
espelhodiantedacomunidadejor-
nalística. Afinal, como diz Janet
Malcolm, os mais sensatos sabem
queomelhorquepodemfazerain-
da não é o suficiente. E os outros
fingem que não há problema e, se
existia, eles já o resolveram.
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e ética
jornalística
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Escritora e jornalista.
Catarse profissional

A
Primeira
Página
(Billy Wilder,
1974).
Comédia
sobre editor
e repórter
que fazem
de tudo para
ter manchete
durante a
cobertura da
execução de
condenado
à morte

O Jornal
(Ron
Howard,
1994).
Comédia
dramática
discute ética
jornalística
ao
acompanhar
um dia
inteiro de
atividade
num grande
jornal de
Nova York

A Montanha
dos Sete
Abutres
(Billy Wilder,
1951). No
drama,
diretor volta
a falar de
exageros na
imprensa
com a
história de
repórter
disposto a
tudo por
manchete
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