
Alberto Dines 

A lberto Dines foi repórter da revista Visão e 
diretor-assistente da Manchete. Trabalhou 
no Jornal do Brasil, editou o Última Hora, 

dir ig iu os Diários Associados e a sucursal da Fo
lha de S.Paulo no Rio de Janeiro. Como secretário 
editor ia l do Grupo Abri l , em 1983 part ic ipou da 
criação do Curso Abri l de Jornal ismo. É fundador 
e coordenador do site Observatório da Imprensa. 

Como você descobriu a vocação 

para o jornalismo? 

Eu n ã o descobri. Meu n e g ó c i o 

sempre foi cinema, meu sonho era 

ser documentarista. Mas o cinema 

brasileiro era muito p recá r io na 

década de 1950, então me oferece

ram uma vaga para ser crí t ico de 

cinema na revista A Cena Muda. 
Quando a revista Visão, que é uma 

precursora de VEJA, surgiu no Rio 

de Janeiro, eles precisavam de um 

repórter para assuntos culturais e 

me chamaram. Do alto dos meus 

20 anos, não tive dúvidas: trabalha

ria na revista, com salário garanti

do, e depois ia pensar em cinema. 

Não cursei jornalismo, mas fui me 

deixando levar e descobri que, no 

fundo, as atividades são muito se

melhantes. Ambas exigem visão 

generalista e vontade de entender o 

mundo, de colocar tudo no lugar. 

Qual é sua opinião sobre a obri

gatoriedade do diploma? 

O jornalismo é uma profissão que 
existe há 2000 anos, não é algo que 

se aprende por osmose. Sendo uma 
profissão, ela tem de ser, de alguma 
forma, regulamentada — por meio 
do diploma ou de uma Ordem dos 
Jornalistas, que seria como funcio
na a Ordem dos Advogados do Bra
sil, por exemplo, na qual é preciso 
fazer um exame para checar a ap
tidão. Tem de haver um estudo sis
temático, sim, na graduação ou na 
pós. Acredito que podemos abrir a 
graduação, atrair o profissional com 
ampla base que gosta de jornalismo 
e fazer dele um jornalista. 
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Qual foi a reportagem mais mar

cante que você fez? 

Em 1958, fiz uma matéria com des
cendentes de quem havia vivido a 
Segunda Guerra Mundial. Localizei 
uma aeromoça cujo pai, alemão, foi 
linchado na Praça Mauá, no Rio de 
Janeiro, quando o Brasil entrou na 
guerra contra a Alemanha. Peguei 
gente de toda espécie e montei um 
panorama da guerra só com os des
cendentes. A matéria ficou muito 
bem construída. Gostei porque isso 
é jornalismo, mas também é cine
ma. Teve outra que me marcou em 
1955, quando houve um contragol
pe para permitir a posse de Jusce
lino. O clima era de tensão. Então, 
reuni os maiores humoristas do 
Rio — gente como Millôr Fernan
des e Carlos Estevão — para tomar 
chope. Eles desenharam uma capa 
conjunta e eu escrevi uma matéria 
sobre o humor político brasileiro. 
O título era "O golpe é rir". Gosto 
de matérias analíticas. Nunca fui da 
banalidade, o negócio do lead qua
dradinho não era comigo. 

E como surgiu o site Observató

rio da Imprensa? 

Na década de 1990, t ínhamos um 
laboratório na Unicamp, o Labjor, 
de estudos avançados em jornalis
mo. Uma das conclusões, minha 
sobretudo, era que o debate sobre 

a imprensa não podia ficar cir
cunscrito nem à academia nem aos 
sindicatos, tinha que ir para a rua. 
O usuário da informação tinha de 
discutir como aquela informação 
chegava até ele. Mas faltava viabili
zar a proposta. Então um dos nos
sos companheiros, o Mauro Malin, 
sugeriu: "Vamos fazer isso na inter
net". Achei uma grande ideia por
que não custava nada, só precisá
vamos de um provedor. Então, em 
1996, o UOL nos hospedou, o que 
nos deu uma visibilidade formidá
vel. Depois, mudamos de provedor 
e fizemos também uma TV e um 
rádio. A nossa verba do site vem de 
poucos e discretos patrocinadores. 

Você foi o primeiro a usar a ex

pressão "imprensa marrom". 

Como ela nasceu? 

A história é folclórica. Em 1959, eu 
trabalhava no Diário da Noite e sou
bemos do caso de um rapaz ligado 
ao cinema que havia cometido suicí
dio, mas descobrimos que ele havia 
sido chantageado por uma revista 
de escândalos, acho que tinha a ver 
com homossexualismo. Essas revis
tas fotografavam festas, sobretudo o 
carnaval, e chantageavam os envol
vidos depois. Escrevi a manchete 
"Jovem cineasta se suicida por causa 
da imprensa amarela", algo assim. 
A expressão "imprensa amarela" é 

universal, vem do yellow press, que 
é o grupo de jornais de escândalo 
norte-americanos do fim do século 
19, um jornalismo inteiramente ir
responsável. Chamaram de amarela 
porque havia um caderno de qua
drinhos em papel amarelo, e o nome 
pegou. Pois bem, nesse momento 
passa atrás de mim o chefe de repor
tagem, o já falecido Calazans Fer
nandes, um tipo extraordinário. Ele, 
que era do Rio Grande do Norte, 
falou: "Poxa, mas amarela? Na m i 
nha terra, amarelo é cor alegre. Põe 
marrom aí, cor de merda" Aí colou. 
Fizemos uma campanha forte con
tra essa imprensa marrom e conse
guimos acabar com as revistas. 

Você foi o grande responsável 

pela remodelação do Jornal do 
Brasil, uma referência de bom 

jornalismo dos anos 1950 aos 

1980. Por que você saiu de lá e 

como foi assistir ao f im do Jor
nal do Brasil? 
Fui demitido porque escrevi uma 
crítica no Observatório da Impren
sa sobre uma manchete do JB que 
favorecia [o ex-governador do Rio] 
Anthony Garotinho, evidentemen
te comprada. Quanto ao fim, eu já 
esperava, não houve a menor sur
presa. Desde que o Nelson Tanure 
ficou com o jornal, sabia-se que ele 
ia repetir o que fizera com a Gazeta 
Mercantil. Ele era especialista em 
comprar esqueletos e ressuscitá-
los, o que considero legítimo, mas 
é preciso gostar do metiê. Ele não 
gostava, não lia. 

0 que falta para termos um jor

nal modelo no Brasil? 

Falta gente querendo fazer e empre
sários querendo investir. E, sobre
tudo, acreditar, porque o que está 
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acontecendo é que empresários e 
jornalistas perderam a fé na pro
fissão. Quando um empresário diz 
publicamente que, em 40 anos, o 
veículo dele vai desaparecer porque 
estará todo na internet, está anun
ciando a morte. 

É possível que um veículo sobre

viva só na internet? 

Eu acho que a admissão de que o 
jornal impresso vai acabar é pe
rigosa. A plataforma da internet 
obriga que o tipo de jornalismo seja 
completamente diferente. As repor
tagens online não têm tanto fôlego 
porque a internet é fluxo contínuo. 
Você liga agora, tem uma notícia. 
Daqui a meia hora, outra. Mas o 
jornalismo que conhecemos, tra
dicional, é periódico, tem hora pra 
fechar. O acontecimento tem de ser 
apresentado com princípio, meio e 
fim. O jornalismo digital não pode 

ser costurado como o tradicional 
porque a internet não tem hora. 

Então o impresso não está com 

os dias contados? 

Acredito e espero que ele não vá 
acabar. Eu pego o jornal espanhol 
El País, que recebo uma vez por se
mana, e leio com enorme prazer. O 

ser humano é muito avarento, não 
abre mão das coisas boas que inven
tou. Veja os navios à vela, a pólvo
ra... As pessoas aprimoram o uso, 
mas não largam. Gostamos de jor
nais impressos periódicos durante 
os últimos 400 anos, e não vamos 
abrir mão disso. 

Nessa discussão entre impresso 

e online, você acredita na con

vergência das mídias? 

Acho que não. Você não vai poder 
integrar o impresso, a notícia vai fi
car na linguagem de internet, onde 
você tem o apelo de ler depressa, de 
acompanhar só as novidades. Pode 
ser que o tablet signifique essa con
vergência total, mas acho difícil, 
porque você não vai ter tempo de 
ver tudo o que pode ser oferecido. 
Você vai ter que ser editor de si pró
prio e isso toma muito tempo. O 
leitor comum não é um jornalista. 
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Text Box
Fonte: PLUG: Parte integrante da revista Abril, curso Abril de jornalismo, São Paulo, p. 44-47, 2011.




