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Escritora e jornalista.
Catarse profissional

Luiz Zanin Oricchio

A primeira frase de O Jornalista e o
Assassino, de Janet Malcolm, soou
como sentença inapelável nas redações quando o livro foi lançado
em1990:“Qualquerjornalistaque
não seja demasiado obtuso ou
cheio de si para perceber o que está acontecendo sabe que o que ele
fazémoralmenteindefensável”.A
condenação não vinha de fora da
corporação – Janet Malcolm é escritora e jornalista, com longa folhade serviçonaNewYorker, além
de ser autora de vários livros, com
temas tão variados quanto a vida
deChekhoveosarquivossecretos
deFreud.OJornalistaeoAssassino,
agorarelançadonoBrasil,vemenriquecidodedoisposfácios,umda
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?Simplesmenteaprática
maiscomumdaprofissão–aentrevista. Janet entende que a relação
entre repórter e fonte é sempre
assimétrica,ecomgrandeprejuízo para a segunda parte. Tanto
jornalista como entrevistado
querem alguma coisa um do outro. Um deseja a notícia, uma história em primeira mão que poderálheserdegrandevalianacarreira.O outro aspira a certa notoriedade, que apenas a divulgação de
suas ideias em veículo de grande
expressão pode garantir.
É um jogo, no qual ambos têm
tantoa lucrarcomo a perder. Mas,
no entender de Janet, a fonte é a
partefracanarelação.“Ele(ojorna-
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A partir de
caso real,
autora discute
liberdade de
expressão
e ética
jornalística

lista)éumaespécie deconfidente,
que se nutre da vaidade, ignorância ou solidão das pessoas. Tal como a viúva confiante, que acorda
um belo diaedescobre queaquele
rapaz encantador e todas as suas
economias sumiram, o indivíduo
que consente em se tornar tema
de um escrito não ficcional aprende–quandooartigooulivroaparece – 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 contrário, sempre teve em mente divulgaraprópriaimpressão.Manteve a relação em termos amistosos
apenas enquanto dela necessita-

va. Para a fonte, seduzida durante
asentrevistas,essecomportamento pode parecer o de um traidor.
Qualquer jornalista que tenha
algum tempo na profissão sabe
quenãosão poucososdesencontros nessa relação muito particular.Muitasvezes,aoverem ideias
que julgam distorcidas publicadas, os entrevistados exclamam:
“Maseu não disse isso, alteraram
minhaspalavras”.Porisso,jornalistas experientes fazem questão
de gravar entrevistas. Mas essa
providência tecnológica apenas
atenua o problema, pois ninguémpublicanadasobformaliteral.Porumasériedequestõestécnicas,osdepoimentosdevemser
editados.Eaediçãosemprepoderá 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 doloroso. Um crime terrível, o assassinato de uma mulher grávida e
suas duas filhas a golpes de bastão e facas. O principal suspeito,
queacaboucondenado,eraopróprio marido da vítima, o médico
Jeffrey MacDonald. Na época
(1970)aserviço doexército americano, MacDonald alegou que a
casaforainvadidaporbandidose
eleprópriosaíraferido.Naverdade, apresentava ferimentos leves
e sua tese nunca pôde ser comprovada. No entanto, foi absolvido pelo tribunal militar.
Quando aguardava novo julgamento,foiprocuradopelojornalista Joe McGinnis para uma entrevista. MacDonald gostou tanto do
repórterquelhepropôsumarran-

Ora, acontece que a “verdade”,
paraJanet,nãoéumtermotãoóbvio como se acredita. A verdade,
para alguém tão influenciada pela psicanálise, é algo impossível,
no limite. Trabalhamos com versões e podemos escavar tão fundo quanto quisermos, sem jamais atingir a verdade de um fato, e mais ainda de fatos controO JORNALISversoscomo um crime. A própria
TA E O
JanetsedebruçousobrecasosseASSASSINO
melhantes de conflitos de verAutor: Janet
sões ao se interrogar, por exemMalcolm
plo, sobre os diferentes relatos
Tradução:
sobre a cena da morte de
Tomás Rosa
Chekhov. O que teria aconteciBueno
do, de fato? Ninguém sabe.
Editora: ComMais ainda: ela própria havia
panhia das Lesido processada no passado por
tras (176 págs.,
uma situação semelhante à que
R$ 21)
analisaemOJornalistaeoAssassino.EmNosArquivosdeFreud,descrição da luta pela posse da correspondência entre Sigmund
Freud e seu amigo e colega Wilhelm Fliess, Janet entrevista um
dos curadores das cartas, Jeffrey
Masson, que, posteriormente, a
processa, acusando-a de atribuir
a ele declarações infundadas.
DesseimbrógliopsicanalíticoJanet foi absolvida.
Janet não evita a questão e a
aborda em seu posfácio. Admite
que,pormaisquesedefenda,ficará sempre com a mácula de haver
caluniado Masson, mesmo que isso não tenha acontecido. Por outro lado, apesar do processo e da
jo: franquearia sua intimidade e reparaçãopecuniária,orelatodefimesmoosbastidoresdadefesapa- nitivodocaso MacDonaldestáesraqueMcGinnisescrevesseumli- tabelecido no livro de McGinnis.
vro expondo o seu ponto de vista. O desmentido nunca tem a força
Dividiriam a renda do livro e isso da denúncia, e, por isso mesmo,
ajudaria a custear a defesa. Convi- ela entende que se deva lidar com
veram durante quatro anos em tanta delicadeza e rigor com o que
aparenteamizade. Quandoo livro dizem os entrevistados.
– FatalVision – saiu, em 1983,MacApesar de vivermos num munDonald sentiu-setraído. Longe de do de versões, temos a obrigação
esposar sua causa, McGinnis o de cuidar para que elas sejam tão
apresentava como psicopata.
próximas quanto possível de uma
Condenado à prisão perpétua intangível verdade. Essa observano segundo julgamento, Mac- çãoéparticularmenteimportante
Donald resolveu processar Mc- emnossaépoca,emespecialquanGinnis pelo livro, sustentando doojornalismoliterárioganhaimque suas falas foram distorcidas. portância nas redações e entre o
No primeiro julgamento Mac- público.Usartécnicasderomance
DonaldcontraMcGinnisnãohou- para escrever uma matéria é uma
ve unanimidade entre os jurados. coisa, e pode ser ótimo; tornar-se
Antesqueo segundoocorresse, as ficcionistaéalgoqueumjornalista
partes entraram em acordo e Mc- nãopodesepermitir.SeucomproGinnis teve de pagar US$ 325 mil misso,por fluidoque sejao termo,
para encerrar a pendência.
é com algo chamado realidade. E,
Ocasoéexplosivoporquelevan- mesmoqueelaseescondaatrásde
ta dúvidas sobre a
inúmeras versões,
liberdade de exinsuficientes e
pressão e sobre a
contraditórias,
RELAÇÃO ENTRE
ética jornalística –
sua obrigação é
REPÓRTER E FONTE procurá-laobsessiedecomo umapode contradizer a
vamente.NãointeÉ SEMPRE
outra. A acusação
ressa se o graal
ASSIMÉTRICA
de MacDonald baexiste ou não; é
seava-se em que
preciso buscá-lo.
sua boa-fé no jornalista fora iludiO Jornalista e o Assassino não se
da. O jornalista o fizera crer que propõeresolveressesimpassesétitrabalhava numa versão que seria cos. A importância do livro está
favorável ao acusado. A defesa de em levantá-los e colocá-los como
McGinnis baseia-se na liberdade espelhodiantedacomunidadejorde expressão. O autor teria com- nalística. Afinal, como diz Janet
promisso mais forte com a verda- Malcolm, os mais sensatos sabem
dedosfatos doquecom suafonte. queomelhorquepodemfazerainSe manteve o relacionamento da não é o suficiente. E os outros
usando atitudes ambíguas, foi no fingem que não há problema e, se
interesse da verdade.
existia, eles já o resolveram.

Anúncio

IMPRENSA NO CINEMA
FOTOS DIVULGAÇÃO

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

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
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 maio 2011, Caderno2, p. D5.

