
UM ALERTA 
PERMANENTE 
Seminário reafirma o perigo 
de suprimir a liberdade 
de informação no Brasil, 
uma tentação à qual alguns 
países vizinhos sucumbiram 

Os detratores da imprensa livre 
gostam de vender a tese de 
que a liberdade de expressão é 
um direito de elite, um escudo 

usado pelas empresas de comunicação 
para defender seus interesses. Trata-se 
de uma distorção deliberada de um 
conceito consagrado em sociedades 
democráticas. A liberdade de expres-
são — a manifestação da opinião e do 
pensamento — é antes de tudo um di-
reito dos cidadãos. Dela deriva a liber-
dade de informação, que é o direito de 
tomar conhecimento dos fatos e das 
noticias do mundo. Os jornalistas ape-
nas prestam um serviço, tornando dis-
poníveis relatos dos acontecimentos, 

análises e dados úteis para os cidadãos. 
Estes, por sua vez, são livres para es-
colher onde buscar as informações de 
seu interesse, da mesma forma que op-
tam pelo marceneiro que constrói os 
melhores móveis, pelo médico mais 
qualificado para tratar de uma doença 
ou pelo banco com as menores taxas 
de juros. Os inimigos da imprensa li-
vre também gostam de disfarçar seus 
objetivos totalitários com o argumento 
de que é preciso criar mecanismos de 
"controle social da mídia" para garan-
tir a "qualidade" da informação. É uma 
justificativa que subestima a capacida-
de de escolha dos cidadãos. 

As liberdades de expressão e de in-
formação são direitos fundamentais as-
segurados pela Constituição brasileira, 
e não foram conquistadas facilmente. 
Fazem pane da vida nacional de forma 
inequívoca há menos de três décadas, 
apenas. Como bem lembrou Geraldo 
Alckmin. governador de São Paulo, no 
discurso de abertura do Seminário In-

ternacional de Liberdade de Expressão, 
realizado pelo Instituto Internacional de 
Ciências Sociais (IICS) nos dias 3 e 4 
passados, a liberdade de expressão não 
é um bem permanente, e por isso deve 
ser defendida dia após dia. No evento, 
juristas e jornalistas alertaram sobre a 
tendência crescente de usar a Justiça pa-
ra censurar a divulgação de informações 
de interesse público. Acerca disso, o mi-
nistro Carlos Ayres Britto, presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
disse no seminário que o conflito entre 
o livre exercício do jornalismo e o direi-
to à privacidade é inevitável, mas que a 
Constituição prioriza o primeiro. O mi-
nistro criou na semana passada, no âm-
bito do Conselho Nacional de Justiça, 
um fórum para acompanhar as decisões 
dos tribunais referentes a temas que to-
cam na questão da liberdade de impren-
sa. Tanto Alckmin como Ayres Britto 
foram categóricos em rechaçar a possi-
bilidade de o estado impor-se sobre a 
atuação dos jornalistas. 

Alertas e esclarecimentos como es-
ses são necessários para afastar o Brasil 
da tentação autoritária que nos últimos 
anos tomou conta dos governos de ou-
tros países latino-americanos. Na Ar-
gentina, na Venezuela, no Equador e na 
Bolívia, a pressão do estado sobre o li-
vre exercício do jornalismo já não se 
restringe a reações esporádicas de go-
vernantes que não toleram críticas, e 
tornou-se uma busca por mecanismos 
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me. Na Argentina, público e privado se 
fundem no poder. "Da imprensa inde-
pendente, o governo só espera o eco de 
suas próprias opiniões", diz Escribano. 

O governo argentino faz de tudo pa-
ra dificultar o trabalho dos meios de co-
municação. As estatísticas oficiais não 
são confiáveis, e jornalistas que divul-
gam estimativas independentes são con-
vocados a revelar suas fontes. Nas cole-
tivas de imprensa, não se podem fazer 
perguntas. "Os profissionais dos meios 
mais críticos, com sorte, têm de se reu-
nir às escondidas com ministros, sem 
que a presidente saiba", diz Gustavo 
González. diretor de jornalismo da Edi-
torial Perfil. Os integrantes do governo 
movem uma campanha diária contra a 
imprensa. Guillermo Moreno, ministro 
do Comércio Interior, criou um aparato 
ofensivo pouco usual para divulgar a 
mensagem "Clarin mente" em alfajo-
res, bonés, pipas, garrafas de refrige-
rante, helicópteros e até num balão em 
forma de zepelim. Um dos garotos-pro-
paganda mais atuantes da campanha 
contra o Clarín, o maior grupo de co-
municações do país, é o vice-presidente 
Amado Boudou. "O sonho do cristinis-
mo é uma sociedade de pensamento 
único", diz a ex-deputada portenha Sil-
vana Giudici. Onde há pensamento úni-
co, as pessoas não são livres. Onde se 
limita e constrange a liberdade de im-
prensa. quem mais perde não são os jor-
nalistas. São os cidadãos. • 

DEBATE O jornalista Carlos 
Alberto Di Franco, o governador 
Geraldo Alckmin e o jurista Ives 
Gandra Martins no seminário 
sobre liberdade de expressão 

constantes de amordaçamento de opi-
niões contrárias ou incômodas. Na Ve-
nezuela. a lei permite enquadrar críticas 
ao governo como ameaças à ordem, pú-
blica. No Equador, foi criada no ano 
passado uma norma que submete o con-
teúdo da televisão, do rádio e da im-
prensa escrita à supervisão estatal. Na 
Argentina, o governo da presidente 
Cristina Kirchner instituiu uma estraté-
gia permanente de ataque à imprensa 
independente. O Canal 7, estatal, tem 
um programa dedicado exclusivamente 
a desqualificar veículos e jornalistas 
críticos ao governo. O apresentador da 
Rádio Mitre Jorge Lanata, um dos mais 
respeitados do país. é alvo frequente 
do canal. "Os meus comentários são 
sempre editados para deturpar o que eu 
disse. Dia desses, apareci defendendo 
a ditadura militar, algo que nunca fiz 
na vida", diz Lanata. "Os meios de co-
municação estatais são usados como 
uma voz incessante de propaganda das 
ações do governo, como nunca ocor-
reu antes", diz José Cláudio Escriba-
no. diretor do jornal La Nación. Numa 
democracia séria, usar dinheiro públi-
co para defender os interesses de um 
grupo político seria considerado cri-
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 20, p. 80-81, 16 maio 2012. 




