
%HermesFileInfo:A-2:20120223:

A2 Espaço aberto QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

“Dizer que jornal é trabalho
de equipe é dizer muito
pouco. Jornal bem-sucedido
é trabalho de uma orquestra
de personalidades e ideias
diferentes ou mesmo
antagônicas, porém
complementares, harmonizadas
e equilibradas por normas
ou metas comuns”
Alberto Dines, em O Papel
do Jornal

N aprofissãodejor-
nalista, em que
osprincípiospes-
soais parecem
não resistir aos
dez primeiros

anos de carreira, o nome de Al-
berto Dines reluz como um pa-
trimônio inspirador. No dia 19
de fevereiro, domingo passado,
ele completou 80 anos de idade.
Também neste ano de 2012 ele
comemora seis décadas de pro-
fissão: uma trajetória brilhante,
acidentada, por certo, e mode-
lar.Olhandoparaele,hoje,agen-
te compreende o que significa
ser jornalista – e gosta do que
compreende.

Comotodosnós,Dines come-
teu erros. Ele mesmo reconhe-
ce. Durante o almoço, volta os
olhos para cima, a cabeça indo
de um lado para outro, num ba-
lanço leve, e conta dos tropeços,
das vezes em que deu vazão à
aresta mais cruel das palavras
com o propósito de ferir, mais
do que de informar. Acontece.
Deixemos isso de lado. No lega-

do que de fato importa, sua bio-
grafia é fonte de ensinamento:
uma lição de trabalho intenso e
extenso,comprodução incessan-
te, diária, e uma obra que vai da
crítica cinematográfica a livros
de pesquisa histórica, passando
pela reportagem cotidiana, pela
crítica de imprensa e pelos arti-
gosde opinião. Dines é a prova de
que a experiência não concorre
necessariamente para diluir os
princípios e de que o caráter não
esmorece. No caso do jornalista,
ocaráter alimenta-sedaindepen-
dência intelectual e material, as-
sim como se alicerça no cultivo
da liberdade e do espírito crítico
– portanto, ganha vigor com o
passar do tempo.

Assim como os escritores real-
mente grandes são aqueles que
ensinam a seus pares a arte da
narrativa, o jornalista maior tem
a capacidade de despertar voca-

ções nos mais jovens. Dines tam-
bém desperta vocações. Embora
seja difícil afirmar que esta ou
aquela vocação tenha nascido
por influência deste ou daquele
profissional, há pelo menos uma,
nem que seja uma só, que deve
ser creditada a ele. A coluna Jor-
nal dos jornais, que Dines assi-
nou na Folha de S.Paulo entre
1975 e 1977, motivou um adoles-
cente, então estudante numa ci-
dade da região da Alta Mogiana,
no interiorpaulista, afirmar a de-
cisão de trabalhar na imprensa e,
pelo menos até o instante em
que assinou este artigo – este

aqui,quevocêlê agora–,aque-
le adolescente dos anos 70
não se tinha arrependido da
escolha que fez.

Na velha coluna de Alberto
Dines, que ajudou a firmar a
crítica de mídia no Brasil, o
adolescente da Alta Mogiana
começou a se dar conta de
que escrever na imprensa
também era uma forma de
pensar sobre a imprensa, e ele
começouaachar aquele negó-
cio interessante.

As mais belas reportagens
renovam o lugar do discurso
jornalístico dentro da cultu-
ra.É verdade que podemos di-
zer algo parecido sobre quase
tudo,sobreapoesia,aarquite-
tura, o cinema e também so-
bre a medicina e até mesmo a
engenharia: o engenho huma-
no,onde quer que ele semani-
feste, na arte ou na ciência, na
técnica, na política ou na reli-
gião,tendearedefinirasimes-
mo – o que, no fim das contas,
é uma constatação um tanto
óbvia, quase banal. Não teria
por que ser diferente com o
jornalismo – e, no entanto, é
diferente. Sutilmente, mas é.

Na nossa profissão, que nave-
ga nas franjas do que é notícia,
daquilo que é verdade hoje, mas
não era verdade até ontem, os
imperativos da velocidade, da
aceleração e da mudança pesam
muito mais. Mais que outras ati-
vidades, o jornalismo depende
de saber se redefinir a cada dia.
Ao registrar a História no calor
da hora, a sangue-frio, o jornalis-
ta é agente da História, um catali-
sador do fato histórico em alta
velocidade, o que faz dele um
profissional das ideologias, mes-
mo quando guarda em si a con-
vicção ideológica de que nada
tem de ideológico. Se ele não de-
senvolve consciência sobre o
que faz, corre o risco nada des-
prezível de estar a serviço de
ideologias que não vê enquanto
empina o nariz imaginando des-
construir as que vê. Se não acu-
mula reflexão, dificilmente fará
algo de útil ou de valioso.

Comparemos o jornalista com
o cirurgião. Este, o cirurgião, po-
de muito bem se revelar um gê-
niodobisturi semnuncaterdedi-
cado um segundo sequer ao exa-
me intelectual das relações entre
seus atos eo sentido geral da civi-
lização, ou sobre o emaranhado
de sentidos que tece a fronteira
instávelentresaúdeedoença. Pa-
ra o jornalista, o mesmo grau de
alienação constituiria falta gra-
ve. Se obstinadamente técnico,
perdede vistao que háde contro-
verso na cena humana, da qual
lhe cabe fazer a crônica.

A imprensa ocupa-se mais das
incertezas que das certezas. Sem
método,sem critérios esem pen-
samento (epistemológico) ela se
perderia. A sua dupla condição –
ter de fazer e ter de refletir – não
édúplicenem ambígua,masínte-
gra. Aí se inscreve o significado
mais fecundo da longa trajetória
de Alberto Dines. Como profes-
sor universitário – que não tem
diploma de nenhuma faculdade
–, ele ajudou a lançar no Brasil,
quando começou a dar aulas na
PUC-Rio, ainda nos anos 60, as
bases da disciplina Jornalismo
Comparado. Como jornalista,
no comando do Jornal do Brasil,
ou na direção de revistas da Edi-
tora Abril em Portugal, ou ainda
como fundador do Observatório
da Imprensa, um marco pioneiro
do jornalismo online no Brasil,
criadohá15 anos,ensinouacredi-
bilidadedaimprensalaica,aparti-
dária e plural.

Onde o mundo é uma gritaria,
uma babel caótica, o grande edi-
tor identifica a orquestra passí-
vel de afinação. Também por is-
so a imprensa encarna com tan-
ta intensidade o sonho democrá-
tico. Movido por esse sonho, o
jornalista faz, pensa e depura o
caráter. Não pode haver profis-
são melhor.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

A s avaliações sobre
arecenteprivatiza-
ção de três aero-
portos brasileiros
têm misturado
duascoisas:aques-

tão política, enfatizada pela
maior parte da oposição e reto-
mada pelo PT, e a da forma e do
conteúdo do processo.

Ao contrário do que se propa-
lou, as privatizações dos aero-
portos de Guarulhos, Brasília e
Campinas (Viracopos) não são
as primeiras dos governos do
PT. Basta lembrar as espetacula-
res privatizações na área do pe-
tróleo,lideradas pelomegainves-
tidor Eike Batista, sob a cobertu-
ra da lei aprovada no governo
FHC–alterada recentementepa-
ra pior –, e na geração e transmis-
são de energia elétrica.

Outra ação privatizante digna
de menção ocorreu nas estradas
federais, a qual fracassou, não
obstante o clima de comemora-
ção na época. Fez-se a concessão
de graça, pôs-se pedágio onde
não havia, mas os investimentos
não chegaram, as estradas conti-
nuam ruins e o governo federal
só faz perdoar as faltas dos inves-
tidores. Um modelo furado, que
pretendia ser opção vantajosa ao
adotadopor São Paulo, com vista
a dividendos eleitorais em 2010.

O padrão petista de privatiza-
ção chega ao dinheiro público. O
governo faz concessões na área
elétricaeassubsidia,via financia-
mentosdoBNDESereduçõestri-
butárias. Não se trata de dinhei-
ro do FAT, mas tomado pelo Te-
souro à taxa Selic, repassado ao
BNDESa custo beminferior. Ou-
tro exemplo é o da importante e
travada Ferrovia Transnordesti-
na. O governo está pagando qua-
se toda a obra, com dinheiro sub-
sidiado, mas a propriedade da
concessão é privada. Quem ban-
ca a diferença? O contribuinte, é
lógico. Quem faz a filantropia?
Osgovernospetistas, cujaspriva-
tizações são originais, ao incluí-
rem grandes doações de capital
público ao setor privado.

Ooutrograndeexemplo–feliz-
mente,aindavirtual–éodotrem-
bala Rio-São Paulo, projeto aluci-
nado que poderá custar uns R$ 65
bilhões, a maior parte de recur-
sosdiretos ou indiretos do gover-
no federal e até mesmo dos Esta-
dos, via renúncia fiscal, ou dos
municípios, que teriam de fazer
grandes obras urbanas. O gover-
no quer bancar também os riscos
operacionais do empreendimen-
to: se houver número insuficien-
tedepassageiros,oTesourocom-
parecerá para evitar prejuízo pa-
ra o empreendedor privado!

Paraalgunsrepresentantes ex-
tasiadosdaoposição,comas con-
cessões dos aeroportos, “final-

menteo PTse rendeuà privatiza-
ção”, como se este governo e o
anterior já não tivessem promo-
vido as outras que menciona-
mos. Poderiam, sim, ter lembra-
do o atraso de pelo menos cinco
anos na entrada do setor privado
naatividade aeroportuária – atra-
soocorridoquandoaagorapresi-
dente comandava a infraestrutu-
ra do Brasil.

Asmanobrasretóricasdopetis-
mo são toscas. O primeiro argu-
mento, das cartilhas online e de
grandes personalidades do parti-
do, assegura que não houve “pri-
vatização” de aeroportos, mas
“concessão”. Ora, no passado e
no presente, os petistas chama-
vam e chamam as “concessões”
tucanas (estradas em São Paulo,
telefonia, energia elétrica, ferro-
vias, etc.) de “privatização”.

Os PT argumenta ainda que a
Infraero mantém 49% das ações

de cada concessionária. Isso é
vantagem? Em primeiro lugar, a
estatal está pondo bastante di-
nheiro para formar o capital das
empresas sob controle privado –
sociedadesdepropósitoespecífi-
co (SPEs) – que vão gerir os aero-
portos.Além disso,vai se respon-
sabilizar por quase metade dos
recursos investidos, sem man-
dar na empresa.

Mais ainda: pagará 49% da ou-
torga (preço de compra da con-
cessão) de cada aeroporto. O to-
tal de outorgas é de R$ 25 bilhões,
númerocomemoradonaimpren-
sa e na base aliada. Metade disso
virá do próprio governo, via
Infraero! Isso sem contar os
fundos de pensão de estatais,
entidades sob hegemonia do
PT, que predominam no
maior dos consórcios, ganha-
dor do Aeroporto Franco
Montoro, em Guarulhos.
Tais fundos detêm mais de
80% do grupo privado que co-
mandará o empreendimento!

A justificativa de que a In-
fraeroobterá os recursos para
investimentos e outorgas da
própria concessão é boba –
atéporque elajá está investin-
do nas SPEs e vai sacrificar
seus retornos. De mais a mais,
quais retornos? As outorgas
são obrigatórias, enquanto as
receitas são duvidosas. A re-
ceita líquida do aeroporto de
Guarulhos foi de R$ 347 mi-
lhões em 2010. A bruta, R$
770 milhões. A outorga dessa
concessão será paga em 20
parcelas anuais de R$ 820 mi-
lhões... Mesmo que a receita
líquida duplicasse, de onde
iriam tirar o dinheiro para os
investimentos? No caso de
Brasília, a outorga exigirá cer-
ca de 94 % da receita líquida...

Com razão, o senador Francis-
co Dornelles (PP-RJ), favorável,
como eu, às concessões, ponde-
rou: “Com o que sobra é possível
entregar a qualidade desejada?
Difícil. Difícil até mesmo operar
com os baixos níveis atuais, pois
sobrará para as concessionárias
muito menos dinheiro do que a
Infraero tem hoje”.

O que poderá acontecer? As
possibilidadessãovárias:mudan-
çasnoscontratos,revisão,paraci-
ma,detarifas,atrasosnosinvesti-
mentosnecessários, subsídios do
governo e prejuízos para os cotis-
tasdosfundos.Tudofacilitadope-
lacircunstânciadequeaprivatiza-
ção (um tanto estatizada) tirará o
TCU do controle e transparência
de gastos com aeroportos...

Existe ainda um erro elemen-
tar e pouco notado. De todos os
consórcios que entraram no lei-
lão foi exigida a participação de
uma operadora internacional de
aeroportos. Mas os consórcios
onde estavam as boas operado-
rasperderamalicitação.Easope-
radoras internacionais dos gru-
pos que ganharam são de segun-
da linha...

A Presidência da República re-
clamoudisso,comosenãofosseo
governo o responsável. O correto
teria sido as operadoras interna-
cionais serem introduzidas de-
pois da licitação. Cada consórcio
vencedor convidaria então uma
operadora, a ser aprovada previa-
mente pelo governo como condi-
ção para a homologação da con-
corrência.Éumasugestãoquepo-
deseradotadanosfuturosleilões.
Por ora, fica o leite derramado...
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EX-GOVERNADOR E EX-PREFEITO

DE SÃO PAULO

SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Aos 80 anos
de um mestre

●✽
JOSÉ
SERRA

Mitos e
equívocos

RESCALDO DA FOLIA
Vandalismo em São Paulo

Quando Chiquinha Gonzaga
compôs Ô Abre Alas, que se tor-
nou o hino do nosso carnaval,
não podia imaginar que essa festa
se transformaria numa indústria
em que milhares de pessoas traba-
lham um ano inteiro para que ou-
tros milhares façam bonito na
passarela. Outros milhares ainda
se aglomeram para assistir. As
agremiações do Rio e de São Pau-
lo superam-se no quesito criativi-
dade, fazendo do carnaval brasilei-
ro o maior espetáculo da Terra.
Pena que tanta beleza tenha aca-
bado, em Sampa, num triste espe-
táculo de vandalismo. Em poucos
minutos algumas centenas de sel-
vagens destruíram toda a tradi-
ção, a beleza e a dedicação dos
carnavalescos. É preciso tanto
tempo para construir e basta um
gesto para destruir. Lamentável.
ECILLA BEZERRA

ecillabezerra@gmail.com
Peruíbe

Coliseu do século 21

Lamentável que uma festa como
o carnaval, que deveria ser uma
ode ao samba, tenha virado um
palco de ignorância e violência.
RENAN WILLIAM CANDIDO
rcandido.adm@gmail.com
São Paulo

Escolas de samba

No Rio são reduto do jogo do bi-
cho e em São Paulo, de torcidas
organizadas de futebol. No fun-
do, são a mesma coisa, centros de
negociatas de contravenções e trá-
fico, inclusive político, que, aliás,
é reduto de tudo. Às vezes até se
comportam como instituições de-
centes, mas é como o escorpião: a
contravenção está no sangue.
ARIOVALDO BATISTA

arioba06@hotmail.com
São Bernardo do Campo

Triste carnaval

Com muita tristeza vi os aconteci-
mentos na apuração em São Pau-
lo, com tamanha violência e estu-
pidez de algumas pessoas, que es-
tavam no lugar errado na hora er-
rada. Cabe a pergunta: por que ti-
nham autorização para estar lá e
quem autorizou? Se a escola diz
que o vândalo não pertence a ela,
por que ele se dirigiu ao presiden-
te da agremiação da Casa Verde
logo após ter roubado e rasgado
as notas? Está mais do que prova-
do que samba e torcidas organiza-
das não dão “liga”, ou seja, sem-
pre sai coisa que não deve. Os ga-
viões enlouquecidos devem ser
também punidos e obrigados a pa-
gar o carro alegórico que queima-
ram! Isso é o mínimo, pois morali-
zar é preciso – e como!
EVELIN BARUKI

evelin-baruki@bol.com.br
São Paulo

Vergonha e punição

Foi uma vergonha, já passou da
hora de os organizadores toma-
rem providências para punição
dos culpados e tornar isso regra.
Que tal proibir por três anos a par-
ticipação nos desfiles das escolas
envolvidas, Império da Casa Ver-
de e Gaviões da Fiel? Esta interdi-
tou a Marginal do Tietê, promo-
veu quebra das guarnições late-
rais, etc., fatos mostrados pela
TV. Estou certo de que com medi-
das desse tipo se evitará que tais
fatos vergonhosos se repitam.
LUIZ ROBERTO SAVOLDELLI
savoldelli@uol.com.br
São Bernardo do Campo

Vexame

Quero ver se depois de todos os

“favores” que o (im)prefeito Gil-
berto Kassab concedeu ao Corin-
thians (vide o Itaquerão, entre ou-
tros), a Gaviões da Fiel será real-
mente punida após os atos de van-
dalismo. Não só eles devem ser
punidos, mas todos os que come-
çaram essa grande confusão. Se
não sabem perder, que fiquem
em casa, tricotando... Tomara
que não termine tudo em pizza.
ADRIANA AULISIO
aulisiodri@gmail.com
São Paulo

Selvageria

O “espetáculo” protagonizado
por integrantes de escolas de sam-
ba paulistanas mostrou a total au-
sência da mais básica noção de ci-
vilidade. Será esse o comporta-
mento na Copa ou na Olimpíada,
caso o Brasil perca um jogo?
ALEXANDRE FUNCK
afunck1@gmail.com
Bragança Paulista

O exemplo vem de cima

Atenção para as eleições de outu-
bro. Se o resultado não for o espe-
rado, o quebra-quebra pode ser
pior. Em passado recente, um par-
tido político era conhecido pelo
lema “quanto pior, melhor”.
LUIZ RESS ERDEI
gzero@zipmail.com.br
Osasco

Revolta com assunto errado

Contra a corrupção o povo não se
rebela. E ainda chega a homena-
gear um dos maiores culpados
por todos os desmandos que
ocorrem atualmente no nosso
país. É lamentável que se leve fu-
tebol, carnaval ou qualquer outro
item sem importância como es-
ses como algo que mereça uma
“revolta”. Coisa típica de povo
econômica, social e intelectual-
mente subdesenvolvido.
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EUGÊNIO
BUCCI

Café forte e temperança

LOREDANO

Onde o mundo é uma
babel, Alberto Dines
identifica a orquestra
passível de afinação

No caso da privatização
dos aeroportos, as
manobras retóricas do
petismo são toscas
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