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l A imprensa enfrenta no mun-
do permanente batalha de cre-
dibilidade, que volta e meia é
perdida. Embora aqui no Brasil
ainda apareça entre as institui-
ções mais respeitadas pela opi-
nião pública, há um desconfor-
to na relação da imprensa com
a sociedade. Se de um lado ela
ainda depende da imprensa pa-
ra ter seus direitos respeitados
e para que denúncias sejam in-
vestigadas pelos governos, de
outro há questionamentos per-
sistentes quanto à irresponsa-
bilidade do noticiário, sobre as
acusações veiculadas — o que
muitos classificam de denun-
cismo — ou quanto ao superfi-
cialismo do noticiário.

A imprensa aqui, mais que
em outras partes, se transfor-
ma em poder por uma disfun-
ção dos demais poderes. Ao

produzir um primeiro nível de
conhecimento dos fatos — o
que muitos definem como um
rascunho da História —, exer-
ce o papel socialmente rele-
vante de ser um canal de co-
municação que liga Estado e
nação, mas também os mui-
tos setores da nação entre si.
É sua atribuição fazer com
que o Estado conheça os de-
sejos e as intenções da nação,
e com que esta saiba os proje-
tos e desígnios do Estado.

No sistema democrático, a
representação é fundamental,
e a legitimidade da representa-
ção depende muito da informa-
ção, que aproxima representa-
dos e representantes. Nunca é
demais relembrar o grande jor-
nalista americano Jack Ander-
son, considerado o pai do jor-
nalismo investigativo, segundo
quem a necessidade de a im-
prensa ocupar um lugar anta-
gônico ao governo foi percebi-

da com clareza pelos fundado-
res dos Estados Unidos, e por
isso tornaram a liberdade de
imprensa a primeira garantia
da Carta de Direitos.

“Sem liberdade de impren-
sa, sabiam, as outras liberda-
des desmoronariam. Porque
o governo, devido à sua pró-
pria natureza, tende à opres-
são. E o governo, sem um cão
de guarda, logo passa a opri-
mir o povo a que deve servir”.
O presidente americano Tho-
mas Jefferson entendeu que a
imprensa, tal como o cão de
guarda, deve ter liberdade pa-
ra criticar e condenar, des-
mascarar e antagonizar.

Não obstante todos os novos
recursos tecnológicos e as mu-
danças na sociedade que colo-
cam o cidadão como protago-
nista, é o jornalismo, seja em
que plataforma se apresente,
que continua sendo o espaço
público para a formação de um

consenso em torno do projeto
democrático. E os jornais ain-
da são a fortaleza maior do jor-
nalismo de qualidade, tão im-
portante para a democracia. A
tese de que as novas tecnologi-
as, como a internet, os blogs, o
Twitter e as redes sociais de
comunicação, como o Facebo-
ok, seriam elementos de neu-
tralização da grande imprensa
é contestada por pesquisas.

Uma, recente, da Associação
de Jornais dos EUA (NAA na si-
gla em inglês) mostrou que os
jornais tradicionais são marcas
confiáveis para as quais o leitor
corre quando algo importante
acontece. A pesquisa mostra
que ¾ de todos os usuários da
internet têm os jornais como
principal fonte de notícias, e os
leem em várias plataformas.

Não é à toa que os sites e
blogs mais acessados tanto
nos EUA quanto no Brasil são
aqueles que pertencem a

companhias jornalísticas tra-
dicionais, já testadas na ár-
dua tarefa de selecionar e hie-
rarquizar a informação. O jor-
nalismo profissional tem uma
estrutura, uma forma profissi-
onal de colher e checar infor-
mações que a vasta maioria
dos blogueiros não tem. Não
há dúvida de que, com o sur-
gimento das novas tecnologi-
as, os jornais perderam a he-
gemonia da informação, mas
continuam sendo fatores fun-
damentais para cidadania.

São novos desafios, como o
de explorar uma intensa vari-
edade de meios de levar infor-
mação ao leitor sem ao mes-
mo tempo sufocá-lo com in-
formação demais, produzin-
do a desinformação, que sur-
ge da profusão da informa-
ção, de seu encantamento, de
sua repetição em círculos, na
definição do filósofo francês
Jean Baudrillard.

O filósofo alemão Jürgen Ha-
bermas define como a dupla
função do que chama de “a im-
prensa de qualidade” atender à
demanda por informação e for-
mação. No texto “O valor da no-
tícia”, ressalta que estudo sobre
fluxos de comunicação indica
que, ao menos no âmbito da co-
municação política, a imprensa
de qualidade desempenha pa-
pel de “liderança”: o noticiário
político de rádio e TV depende
dos temas e das contribuições
provenientes do que chama de
jornalismo “argumentativo”.

Sem o impulso de uma im-
prensa voltada à formação de
opinião, capaz de fornecer in-
formação confiável e comen-
tário preciso, a esfera pública
não tem como produzir essa
energia, diz Habermas.
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Q
uando Gutenberg criou a
impressão com tipos
móveis, por volta de
1439, calculava-se que o

acervo mundial de informações
se reduzia a 30 mil manuscritos
guardados em conventos e igre-
jas. Um século e meio após a in-
venção, já havia 1,25 milhão de
títulos publicados na Europa,
segundo dados do livro “O con-
texto dinâmico da informação”,
de Kevin Mc Garry.

Mais de cinco séculos depois,
em 2002, ambicioso estudo reali-
zado pela Universidade de
Berkeley mediu a avalanche in-
formativa que desaba sobre nos-
sas cabeças nos dias de hoje. Os
números impressionam: foram
70 milhões e 31 milhões de horas
de nova programação transmiti-
das, respectivamente, pelo rádio
e pela TV; cinco bilhões de men-
sagens instantâneas enviadas
por telefone e 31 bilhões de e-
mails trocados naquele ano. Só a
internet gerou 170 terabytes de
informação, o equivalente a 17
bibliotecas do Congresso dos
EUA. De lá para cá, os professo-
res desistiram de atualizar a pes-
quisa. Afinal, projeções sobre o
crescimento da internet costu-
mam falhar porque são sempre
mais modestas que a realidade.

Nessa enxurrada de informa-
ções na web, muitos passaram
a questionar a utilidade do jor-
nalista. À medida que a internet
permite o acesso direto à infor-
mação e até mesmo à publica-
ção, haveria ainda sentido para
o jornalismo?

— Há pessoas que acham
que, com tanta informação dis-
ponível, não há mais necessida-
de de jornalismo. Elas estão er-
radas. Quanto mais informação
houver, mais difícil será achar o
que você quer. Será preciso al-
guém para organizar, avaliar e
priorizar a informação. Os jor-
nais não só fornecem as notíci-
as, eles as organizam numa or-
dem de importância. E as inter-
pretam. A demanda por expli-
cação e interpretação será mai-
or do que nunca — afirma Phi-
lip Meyer, autor do livro “Os jor-
nais podem desaparecer?”, que

hoje está convencido que não.
Um mergulho no passado da

profissão mostra que o jorna-
lismo sempre se deparou com
avanços tecnológicos e soube
se apropriar deles. Foi assim
com o rádio e com a TV. E, indo
ainda mais longe, com o telefo-
ne. Fábio Pereira, professor da
Escola de Comunicação da
UnB, lembra que a invenção re-
dividiu as funções nas reda-
ções: passaram a coexistir os
leg men (repórteres que iam
até as fontes) e os rewrite men
(redatores que recebiam as in-
formações pelo telefone).

— O jornalismo está sempre
se reinventando, independen-
temente do suporte. Mas seus
valores são imutáveis. O bom
jornalismo continuará sendo
bom, seja em que suporte for
veiculado. A qualidade do tex-
to é mais importante do que
saber operar ferramentas mul-
timídia — afirma Pereira.

Há também argumentos his-
tóricos para se defender a cren-
ça na sobrevivência do jornalis-
mo. Afinal, os antepassados
dos jornais foram anteriores às
rotativas. Na árvore genealógi-
ca da imprensa, estão as lettere
d’avvisi (cartas de aviso), ma-
nuscritas e distribuídas na Itá-
lia desde o século XIII. Elas vei-
culavam notícias sobre colhei-
tas, cotações de produtos e re-
latos de guerra. Os primeiros
jornais que viriam a ser publica-
dos com regularidade seriam o
“Aviso” e o “Relation”, ambos
na Alemanha, em 1609. De lá pa-
ra cá, as inovações tecnológi-
cas na imprensa fizeram as em-
presas se modernizarem conti-
nuamente.

Paralelamente ao emprego
de modernas técnicas, as reda-
ções também se profissionali-
zaram, passando a empregar
jornalistas em tempo integral.

— O jornalismo segue firme
com sua capacidade de publica-
ção e análise dos fatos. Ele não
perde credibilidade. Ele perde o
monopólio da informação, mas
não perde sua capacidade de
mediação — diz o professor
Caio Túlio Costa, de Informação
e Comunicação na Era Digital da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing-SP.n
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l No domingo que vem,
quando completa 87 anos
de fundação, O GLOBO lan-
çará novo projeto gráfico,
desenvolvido com consul-
toria do premiado desig-
ner brasileiro Chico Ama-
ral, diretor de Arte da Ca-
ses i Associats, de Barcelo-
na. Amanhã, como parte
da programação de even-
tos que antecedem o lan-
çamento, O GLOBO reuni-
rá os diretores de Redação
dos quatro mais importan-
tes jornais do país para
discutir a relevância e o fu-
turo do impresso.

“O papel do jornal” será
debatido por Ricardo
Gandour, diretor de Con-
teúdo de “O Estado de
S.Paulo”, Sérgio Dávila,
editor executivo da “Fo-
lha de S.Paulo”, Vera
Brandimarte, diretora de
Redação do “Valor Econô-
mico”, e Ascânio Seleme,
diretor de Redação do
GLOBO. O encontro será
realizado na sede do GLO-
BO, para convidados.

Na quinta-feira, a partir
das 20h, haverá uma festa
para formadores de opini-
ão, autoridades, personali-
dades, clientes e parceiros
do GLOBO, além de direto-
res, editores e colunistas,
no Copacabana Palace. Ha-
verá uma apresentação do
redesenho do jornal para o
grupo de 500 convidados.

Fundado por Irineu Ma-
rinho em 29 de julho de
1925, O GLOBO tem a mes-
ma paginação desde 1995,
quando sofreu sua última
reforma gráfica. No próxi-
mo domingo, ele terá tipo-
grafia exclusiva, novos lo-
gos, apostas mais claras
de edição, além de ter cor
em todas as páginas.

Redesenho
será lançado
no domingo
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 jul 2012, Primeiro caderno, p. 13.




