
NA P R I M E I R A PÁGINA, a manchete 
que toma grande parte do espaço diz: 
"Jordan me levou ao suicídio". Até a 
sexta página dessa edição de 27 de março 
do tablóide britânico News of the World 
(NotW), nenhuma mulher veste qualquer 
t i p o de roupa mais agasalhadora do que 
lingerie. A um participante de um concurso 
televisionado de dança no gelo é dedicada 
uma página dupla com destaque para seus 
cabelos, recentemente implantados. Esse é, 
segundo Anthony Lane, em artigo publi
cado em edição do mês passado na revista 
americana The New Yorker, uma amostra do 
conteúdo típico de uma edição do semaná
rio dominical. O NotW, um dos jornais da 
News Corporation (NC), o conglomerado 
de mídia do bilionário Rupert Murdoch, 
não existe mais — sua última edição circulou 
em 10 de julho, em meio a um escândalo 

de grampeamento ilegal de celulares, em 
que jornalistas, com o auxílio de detetives 
particulares, foram implicados. 

A frase da manchete é igualmente 
exemplar, ao revelar o tipo de jornalismo 
praticado pelo NotW. Ela é atribuída a 
Alex Reid, um profissional de vale-tudo, 
esporte em que, aos pares, lutadores são 
trancados dentro de uma jaula e se espan
cam cruelmente, para o delírio dos fãs, até 
que um deles desista. 

Jordan, a quem Reid refere-se, é sua ex-
mulher, mais conhecida como Kattie Price, 
uma modelo de 33 anos que, nos últimos 
dez, transformou-se em celebridade televi
siva (ela apareceu num reality show), gravou 
discos (embora admita não ser cantora) e 
publicou novelas que se transformaram 
em best-sellers (embora não tenha escrito 
nenhuma delas). Segundo Lane, "como 

outros personagens no drama de Mur
doch, ela certamente não existe fora do 
apetite da 'imprensa tablóide'". O termo 
"imprensa tablóide" ou "jornalismo tablói
de" refere-se às publicações, existentes em 
especial na Grã-Bretanha, que se dedicam 
preferencialmente à cobertura jornalística 
de temas como esporte, televisão e, even
tualmente, política. E, sempre que possível, 
sexo. O termo tablóide vem do formato 
pequeno dessas publicações, em sua ori
gem, para facilitar a leitura nos bondes e 
nas ruas. Hoje o termo é utilizado para 
a imprensa sensacionalista britânica, em 
geral, independentemente de seu formato 
físico. No caso do NotW, explica Lane, 
o jornal parecia sempre ter a "ardente 
esperança de que alguém, em algum lugar, 
estivesse fazendo sexo com alguém com 
quem não podia estar fazendo". 
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São jornais que recorrem também a 
um tipo de procedimento que pode ser 
compreendido a partir da explicação de 
como foi idealizada a ilustração de abertu
ra deste texto. A frase "Lixo puro e total" 
foi realmente pronunciada por Murdoch 
durante uma entrevista concedida em 
julho. Mas num contexto bem diferente 
daquele que a ilustração dá a entender: ele 
se referia à possibilidade, mencionada por 
fontes anônimas pelo jornalista que o en
trevistou, de separar ou vender parte dos 
vários jornais que a NC possui. Murdoch 
respondeu que a informação era "puro 
lixo". E recomendou ao repórter: " D ê 
a isso a negação mais forte possível que 
você puder dar". 

O título deste artigo - na forma como, 
graficamente, está disposto —, portanto, 
não reflete a avaliação de Murdoch a res
peito do "jornalismo tablóide" no qual ele 
se especializou. É, sim, o que pensa este 
articulista — e editor de Retrato do Brasil — 
sobre tal jornalismo. A ilustração, portan
to, é um exercício prático desse jornalismo 
à Murdoch: no essencial, uma falsidade. 

Os jornais br i tân icos t a m b é m se 
notabilizam por outra característica: eles 
se dividem em diários (que circulam de 
segunda a sábado) e semanários (que saem 
aos domingos). É comum que os diários 
tenham " i rmãos" dominicais. O NotW, 
por exemplo, é " i rmão" do diário The Sun. 
Em seu período de auge, nos anos 1950, o 
NotW teve. uma circulação média de mais 
de 8 milhões de exemplares por semana — 
mais recentemente, estima-se, a circulação 
caiu a pouco mais de 25% daquele total. 

O processo que resultou na morte do 
NotW - que teve sua primeira edição em 
1843 — foi desencadeado pelo prestigioso 
diário britânico The Guardian. Em 4 de 
julho deste ano, o Guardian publicou um 
artigo do repórter Nick Davies segundo 
o qual a caixa postal do telefone celular de 
Milly Dowler, uma adolescente de 13 anos 
assassinada em 2002, havia sido acessada 
ilegalmente pelo NotW na época. Na oca
sião, segundo fontes policiais, mensagens 
deixadas na caixa postal — lotada — foram 
apagadas para permitir que novas fossem 

gravadas. Quando isso ocorreu, Milly já 
estava morta. Mas a bisbilhotice ilegal 
confundiu os pais e até mesmo a polícia, 
pois deu a entender que quem apagara 
as mensagens fora a própria Milly, que, 
portanto, ainda estaria viva. 

O artigo de Davies foi publicado 
dez dias após Levi Bellfield, de 42 anos, 
cumprindo pena de prisão perpétua pelo 
assassinato de duas mulheres (uma em 
2003 e outra em 2004), ter sido condenado 
pela morte de Milly. A partir daí o NotW se 
viu cercado por uma onda de indignação 
pública. 

O diário americano The Wall StreetJour
nal (WSJ)—de propriedade da NC — relata, 
por exemplo, a reação de Kandice Kaneka, 
gerente de escritório que trabalhava nas 
proximidades da sede do jornal. Ela disse 
que comprava o NotW "dependendo do 
que estava na primeira página — se a fofoca 
fosse boa". Kandice se disse "chocada" 
quando soube da notícia do grampo de 
Milly. " N ã o quero nada com eles depois 
disso". 

Anunciantes começaram a divulgar 
que deixariam de colocar suas peças 
publicitárias no jornal. Parlamentares 
trabalhistas, na oposição, que já torciam o 
nariz para o semanário, elevaram o tom das 
críticas. E mesmo os conservadores, no 
governo, começaram a sentir-se incomo
dados com a situação. O primero-ministro 
David Cameron, do Partido Conservador, 
que mantém laços com o grupo de mídia 
de Murdoch, acabou reconhecendo a ne
cessidade de abrir inquéritos para apurar o 
caso e outras supostas atividades ilegais do 
mesmo tipo cometidas pelo NotW e para 
apurar o comportamento do conjunto dos 
jornais britânicos. 

Rebekah Brooks, amiga pessoal de 
Cameron, ex-editora do tablóide na épo
ca do suposto grampeamento a Milly e 
principal executiva da News International 
(NI), braço britânico da NC, demitiu-se do 
cargo, assim como Les Hinton, diretor da 
Dow Jones & Co., subsidiária americana 
do grupo e que, à época do grampeamento 
de Milly, chefiava a N I . Ao longo de julho, 
Rebekah foi um dos cerca de uma dúzia 

de funcionários e ex-funcionários da NC 
que frequentaram, por pelo menos alguns 
momentos, as instalações da Polícia Me
tropolitana de Londres — conhecida como 
Met —, para onde foram levados detidos 
para prestarem declarações. 

Os efeitos do escândalo, aliás, estende
ram-se sobre a própria Met, uma vez que 
havia indícios de que jornalistas teriam pa
gado propinas a policiais para obterem ile
galmente informações privilegiadas. Para 
esclarecer as suspeitas, a polícia londrina 
colocou em marcha a Operação Elveden. 

Suspeitas sobre as atividades ilegais 
cometidas por jornalistas do NotW eram 
antigas. Em 2007, Clive Goodman, o edi
tor encarregado do noticiário da realeza, 
foi condenado a quatro meses de prisão, 
juntamente com o detetive particular 
Glenn Mulcaire, condenado a seis meses, 
por invasão da caixa postal dos celulares de 
funcionários do Palácio de Buckingham. 

Na ocasião, Hinton, presidente da 
N I , disse à polícia que uma investigação 
interna não mostrara que a prática de 
grampeamento fosse ampla entre os jor
nalistas sob seu comando. Depois, a Press 
Complaints Commission (PCC), o órgão 
encarregado da autorregulação dos jornais 
britânicos, apoiou a N I . 

Apesar dessa avaliação, Andy Coulson, 
editor do jornal desde 2003, demitiu-se 
do cargo. Coulson, que havia substituído 
Rebekah na função, não ficou desempre
gado por muito tempo, no entanto: foi 
contratado por Cameron para o cargo de 
diretor de comunicação do Partido Con
servador. Ele teria apresentado Cameron a 
Murdoch antes das eleições parlamentares 
de 2010, vencida pelos conservadores. 
Nos 13 anos anteriores, o magnata apoiara 
o Partido Trabalhista, mas no ano passado 
passou para o lado rival. Coulson, por sua 
vez, tornou-se o porta-voz de Cameron 
quando este se tornou primeiro-ministro. 

Em 2009, as suspeitas se ampliaram 
com a publicação pelo Guardian de um 
artigo de Davies que informava que o 
jornal de Murdoch havia feito um acordo 
extrajudicial com Gordon Taylor, executi
vo da Associação de Futebolistas Pro- • 
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fissionais. O acerto, avaliado em 725 mil 
libras esterlinas (equivalentes a 1,9 milhão 
de reais), teve como objetivo encerrar uma 
ação movida por Taylor contra o jornal 
por ter tido sua privacidade violada com 
O grampeamento de seu celular. 

É preciso esclarecer que o caso 
referia-se ainda à atuação do detetive 
particular Mulcaire, denunciada no final 
de 2006. Davies relatou que Taylor não 
era a única pessoa atingida: Mulcaire 
havia admitido que, além dele, havia pelo 
menos outras cinco pessoas grampeadas 
ilegalmente. John Yates, comis sá r io 
assistente da Met, foi solicitado por 
seus superiores a avaliar se, diante das 
informações divulgadas pelo Guardian, 
a investigação original sobre a atuação 
de Goodman e Mulcaire deveria ser re

aberta e ampliada. Após algumas poucas 
horas, Yates respondeu que não. 

O Guardian, no entanto, manteve 
a pressão: informou que mais de 3 mil 
pessoas poderiam ter tido seus telefones 
grampeados pelo NotW (em julho deste 
ano, a Met informou que tinha em seu 
poder aproximadamente 11 mil páginas 
de documentos contendo pelo menos 4 
mil nomes). E, no ano passado, informou 
que Max Clifford, assessor de relações 
públicas e um dos cinco grampeados além 
de Taylor, havia recebido 1 milhão de libras 
(2,6 milhões de reais) do tablóide para 
encerrar outra ação do mesmo gênero. 

No começo deste ano, surgiram novos 
indícios de ilegalidades a partir de infor
mações de que "celebridades" do mundo 
televisivo, do cinema e dos esportes, além 

de políticos, moviam ações civis contra 
o jornal. Próximo do final de janeiro, a 
Met anunciou que iniciara a Operação 
Weeting, após receber "nova informação 
significativa" relacionada às condutas 
dos empregados do jornal. No mesmo 
mês, Coulson demitiu-se do cargo de 
porta-voz de Cameron (em julho passado, 
justificando a nomeação de Coulson como 
porta-voz, o primero-ministro britânico 
disse que foi uma "segunda chance" dada 
a um "amigo"). 

Em consequência da operação policial, 
no início de abril, Ian Edmondson, desde 
2007 editor assistente do NotW, foi preso 
juntamente com dois repórteres. 

Após a denúncia do grampeamento 
de Milly, a rotina no conglomerado de 
Murdoch foi profundamente abalada. Em 
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meados de julho, o vice-presidente da NC, 
Chase Carey, anunciou a desistência da 
compra de 60,9% das ações da British Sky 
Broadcasting (BSkyB), a emissora de TV 
por satélite da qual a NC possui os outros 
39,1%. "Ficou claro que é difícil demais 
prosseguir nesse ambiente", disse ele. 

De acordo com o WS], o fracasso 
do negócio não causará necessariamente 
"uma grande perda para a NC". Citando 
uma fonte "a par da questão", o WS], 
especializado em economia e finanças, diz 
que a companhia já controla na prática a 
BSkyB e queria as demais ações porque 
julgava ser uma melhor aplicação para o 
dinheiro que tinha em caixa — avaliado em 
11,8 bilhões de dólares no final de março 
deste ano. E também porque "os negócios 
de jornais da companhia enfrentam queda 
de leitores e de receitas com publicidade". 
Dias antes, a companhia gastara 5 bilhões 
de dólares recomprando ações em poder 
do público. 

O anúncio da desistência ocorreu 
poucas horas antes de uma votação par
lamentar em que o Partido Conservador 
tendia a apoiar uma moção dos trabalhistas 
pedindo à NC que abandonasse o negócio. 
"Segundo pessoas a par da sequência de 
eventos foi a notícia de que o primeiro-
ministro havia decidido unir-se a seus 
rivais políticos e opor-se ao negócio com 
a BSkyB que selou sua sorte", informou 
o WSJ. 

A ironia, escreveu Philip Stephen no 
diário britânico Financial Times, similar ao 
WS], é que "esta deveria ter sido uma boa 
semana para Murdoch". O governo se 
preparava para sinalizar a aprovação do 
negócio, avaliado em 8 milhões de libras. 

A essa altura, James Murdoch, de 38 
anos, o quarto dos seis filhos de Rupert e 
diretor de operações da NC, já havia anun
ciado o fechamento do NotW. Mesmo 
assim, pai e filho tiveram que apresentar 
explicações ao Parlamento Britânico. Con
vocados pelo Comitê de Cultura, Mídia e 
Esportes, eles compareceram ladeados por 
Hinton e Rebekah, já então demitidos da 
NC. Os depoimentos duraram três horas. 

O velho Murdoch procurou retirar de 
seus ombros a culpa pelos acontecimen
tos. "O News of the World é menos de 1% 
de nossa companhia. Eu emprego mais de 
53 mil pessoas em todo o mundo", disse. 
Ele deu a entender que não tinha controle 
sobre o jornal e se disse escandalizado pe
los acontecimentos. Mas, simultaneamen
te, pareceu ignorar o que eram e quando 
tinham ocorrido. "Até mesmo o fato de • 
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o NotWter pago as somas de 725 mil libras 
e 1 milhão de libras para duas vítimas de 
grampeamento em acordos extrajudiciais 
pareceu ter mexido apenas rapidamente 
seu radar", escreveu Lane na New Yorker. 

Rupert apoiou Rebekah e Hinton, que 
afirmaram não ter conhecimento de ou
tros supostos grampos telefônicos feitos 
por outros funcionários da NC, além de 
Goodman. James declarou que os chefes 
da NC só tomaram conhecimento de 
que a escuta telefônica era praticada mais 
amplamente no final de 2010, o que foi 
confirmado por Rebekah. 

Em relação ao que afirmam os Mur-
doch, há pelo menos duas considerações 
a serem feitas. Uma é que Rupert não 
seria, como ele aparentemente procurou 
demonstrar, uma pessoa desligada dos 
assuntos do NotW. E a outra é que há 
quem contradiga claramente o que disse 
James a respeito de seu conhecimento dos 
casos de grampeamento. 

Artigo publicado pelo diário The New 
York Times dias após a audiência, produ
zido a partir de depoimentos de atuais e 
ex-empregados da NC, em sua maior parte 
concedidos na condição de anonimato, 
mostra que o octogenário bilionário con
tinua atento a seus jornais. "Estou seguro 
de que ele não está interferindo como 
fazia há 20 anos, mas você pode ver pelo 
rumo seguido na operação do The Sun 
e do News of the World que sua palavra 
permanece lei", disse Roy Greenslade, um 
ex-editor de Rupert que é agora professor 
de jornalismo em Londres. 

Rupert começou sua carreira empresa
rial quando herdou um pequeno negócio 
jornalístico na Austrália, nos anos 1950. 
Antes, trabalhou por breve período num 
tablóide londrino. "Ele permanece em seu 
âmago um empresário durão com o instin
to de um repórter de tablóide, dizem anti
gos e atuais empregados", escreveram os 
autores do artigo, Sarah Ly All e Graham 
Bowley. "Ele vive indiretamente por meio 
de seus jornais de várias maneiras", disse 
um antigo editor num dos maiores jornais 
da NC. "Ele é interessado em como vão 
as vendas, o que há na primeira página. 

Ele está sempre conversando com seus 
editores". 

Quanto à alegação de James, Tom 
Crone, o principal advogado do NotW, a 
desmentiu. Crone, que perdeu o emprego 
com o fechamento do jornal (no qual 
trabalhava há 25 anos), juntou-se a Colin 
Myler, o último editor do NotW, no des
mentido. Segundo artigo do WSJ, ambos 
disseram ter informado James em 2008 -
que era então supervisor das operações da 
NC na Europa e na Ásia - da existência de 
um e-mail com data de 2005 que sugeria 
que o grampeamento de caixas postais 
de celulares ia além de um único repórter 
e um investigador privado. Sendo assim, 
James teria sabido dessa possibilidade pelo 
menos dois anos antes do que alegou aos 
parlamentares. 

Além disso, em meados do mês pas
sado, o citado Comitê de Cultura, Mídia 
e Esportes do Parlamento divulgou uma 
carta datada de março de 2007 e enviada 

ao NotW na qual Goodman afirma que 
durante as reuniões de pauta o uso de 
grampeamento pelos jornalistas foi, ao 
longo de um período, ampla e abertamente 
discutido. A carta, explica Goodman, foi 
escrita porque ele recebeu, em muitas oca
siões, promessas do NotW de que poderia 
retomar seu emprego se "não implicasse o 
jornal ou qualquer um de seus funcioná
rios" nas acusações que sofreu. "Eu não 
o fiz e espero que o jornal mantenha o 
que prometeu". 

Em meio ao turbilhão que atingiu o 
império de Rupert em julho, a NC, por 
meio de seu presidente e da N I , apresen
tou uma sequência de escusas públicas. Ru
pert encontrou-se com os pais de Milly, a 
quem pediu desculpas pelo grampeamento 
do telefone da menina assassinada. E a NI 
fez publicar anúncio de duas páginas em 
muitos dos jornais britânicos, inclusive o 
Guardian (Rupert chegou a elogiar o papel 
desse veículo nos episódios envolvendo o 
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NotW). Sob o título "Sentimos muito", foi 
adicionado: "Nosso negócio foi fundado 
sob a ideia de que uma imprensa livre 
e aberta deve ser uma força positiva na 
sociedade". 

Segundo Lane, o pedido de agora é 
um descendente direto de um pronun
ciamento que Rupert fez em 1995: "Esta 
companhia não irá tolerar que seus jornais 
acabem com as melhores práticas do 
jornalismo popular". As desculpas, nessa 
ocasião, deveram-se a uma matéria sobre a 
esposa do irmão da princesa Diana. 

Pedidos públicos de desculpas, embora 
não revelem o exato grau de sinceridade de 
quem os solicita, são sempre um primeiro 
passo para a correção de erros cometidos. 
Mas, no caso de Rupert, é preciso ter cau
tela redobrada ao avaliá-los. Em seu artigo, 
Lane relata diferentes ocasiões em que ele 
se desculpou após se tornarem evidentes 
os erros — ou a má-fé propriamente dita — 
cometidos por seus jornais. 

A primeira dessas ocasiões envolveu 
o cardeal Heenan, arcebispo de West
minster, e ocorreu em 1969, ano em que 
Rupert comprou o NotW. Heenan acusou 
Rupert de ter manchado a memória da 
modelo Christine Keeler ao publicar ar
tigos escandalosos no jornal referindo-se 
aos casos que ela havia mantido, simul
taneamente, com John Profumo, então 
secretário de Estado para a Guerra, e 
um attaché soviético, num episódio con

siderado de grave risco para a segurança 
nacional. Em condições normais, era uma 
notícia sensacional. Só que o episódio 
tinha ocorrido seis anos antes, quando 
fora amplamente noticiado e explorado 
politicamente, e, por causa dele, em 1963, 
Profumo havia renunciado e se devotara a 
trabalhar entre os pobres. O NotW havia 
somente requentado a notícia. "Murdoch 
acabou se desculpando com o cardeal, es
tabelecendo então um padrão que persiste 
até hoje", diz Lane. 

Há também o exemplo de Paul Mc-
Mullan, ex-subeditor do NotW. Quando 
perguntado pela BBC no início de julho 
sobre o grampeamento de Millv, ele disse 
que, após ponderar, concluíra que "não 
era grande coisa". Talvez ele se referisse ao 
fato de que, à parte a ilegalidade cometida, 
o ato não interferiu no destino da menina 
— afinal, quando o grampeamento ocorreu, 
ela já estava morta. 

Mas que dizer do caso de Jenni-
fer Elliot, filha de um ator britânico? 
McMullan escreveu sobre ela em 1995 
dizendo que se tratava de uma mendiga 
e uma prostituta eventual — Jennifer 
tinha problemas com drogas. McMullan 
reconheceu que a informação havia sido 
passada por um policial em troca de 
pagamento feito por um dos jornalistas. 
Mais tarde, Jennifer suicidou-se. 

Perguntado pela BBC se o ato de 
Jennifer teria algo a ver com o que ele 

havia escrito, McMul lan respondeu: 
"Sim, eu a humilhei e destruí totalmente 
[.. .] Ela vivia uma época ruim após a 
morte de seu pai. Eu fui muito longe. E 
foi baseado num ato criminoso [.. .] em 
alguns casos, atos criminosos cometidos 
por jornalistas não são justificáveis. E, 
nesse caso, não foi somente errado. Eu 
sinceramente me arrependo e, novamen
te, se existisse alguém para quem me 
desculpar, eu o faria. Mas todos estão 
mortos". Qualquer semelhança com os 
hábitos do velho Murdoch será mera 
coincidência? 

O artigo da New Yorker mostra tam
bém que a prática do jornalismo tablóide 
que leva a tais erros não é privilégio do 
grupo de Murdoch, embora ele talvez 
seja o que a tenha levado mais longe. 
Lane menciona o caso de Pires Morgan, 
o editor do NotWna ocasião do episódio 
envolvendo a cunhada da princesa Dia
na. Mais tarde, ele se transferiu para o 
diário Mirror, o principal concorrente do 
Sun, onde permaneceu até 2004, quando 
foi demitido após publicar na primeira 
página a imagem de um soldado britâ
nico urinando sobre civis iraquianos. O 
problema é que essa e outras imagens de 
abuso contra civis iraquianos publicadas 
na edição eram falsas. E ele sabia. 

E, antes tarde do que nunca, a propósi
to da ilustração de abertura: desculpe-nos, 
Murdoch. 
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Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 50, p. 8-13, set. 2011. 




