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CORPO CORPOA

MICHAEL SCHUDSON

l Uma imprensa crítica é im-
prescindível ao funciona-
mento da democracia, mes-
mo quando comete erros,
diz Michael Schudson, um
dos maiores teóricos do pa-
pel da mídia nos EUA e pro-
fessor da Universidade de
Colúmbia, em Nova York.

‘Manter a vigilância sobre o poder torna a mídia indispensável’

l O GLOBO: O senhor já dis-
se que ninguém tem necessa-
riamente de gostar da im-
prensa, mas não se pode vi-
ver sem ela...
MICHAEL SCHUDSON: A par-
tenãoapreciáveléqueelaépri-
mariamente uma instituição
em busca de lucros, frequente-
mente sensacionalista e muito
interessada em escândalos. Es-
seéo ladoruim.Poroutro lado,
os alarmes que a imprensa soa
são muito úteis numa socieda-
de. Às vezes, esses alarmes são
errados; às vezes, eles não são
muito responsáveis; às vezes,
são responsáveis, mas são er-
rados assim mesmo. Mas parte
do que a mídia tem feito nos úl-
timos cem anos é tornar a de-
mocracia uma atividade de ano

inteiro, e não apenas no dia de
eleição. Manter um olho vigi-
lante sobre o governo e outras
fontes de poder torna a mídia
indispensável.

l O senhor defende que a im-
prensa deve ser agressiva. Há
um limite para essa agressivi-
dade em relação a quem está
no poder?
SCHUDSON: Em teoria, é pos-
sível ser agressivo além da con-
ta,masnapráticaémuitodifícil
pensar em casos em que isso
tenha acontecido. As institui-
ções de governo são obrigadas
a ser responsáveis e prestar
contas ao público, então não é
fácil imaginar como uma im-
prensa responsável possa ir
longe demais. Quando digo
“responsável”, quero dizer
dentro dos limites do bom sen-
so, do julgamento, da integrida-
de e da responsabilidade ética.
A imprensa muitas vezes se vê
envolvida em situações em que
desenterra uma história cuja
publicação, suspeita-se, pode
prejudicar os interesses de um
indivíduo ou do país. Há vários

casos assim com o “New York
Times” e o “Washington Post”.
Aí eles falam com o governo,
mas sem aceitar censura, e ou-
vem seus argumentos. Às ve-
zes, as organizações de mídia
decidemquenãoédointeresse
da democracia divulgar certas
informações. Mas são situa-
ções incomunse,comotempo,
desenvolve-se um procedimen-
to para negociar tais casos.

l O senhor acha que deveria
haver algum tipo de controle
sobre a imprensa, além dos já
previstos nos Códigos Penais
por calúnia e difamação, por
exemplo? Muitos governos
propõem algum tipo de con-
trole social sobre a mídia...
SCHUDSON: Sendo dos Esta-
dos Unidos, sou cético sobre
tais coisas. Como escreveu (o
escritor francês Alexis de)
Tocqueville nos anos 1830, a
imprensa pode ser irresponsá-
vel e podemos não gostar dela,
masaúnicacoisapiorseria im-
por restrições a ela. A cura se-
ria pior que a doença. Para ser
uma democracia é preciso vi-

ver com os altos e baixos da
imprensa.

l O senhor propõe que uma
das funçõesda imprensaéedu-
car os cidadãos para a demo-
cracia. Ela tem tido sucesso?
SCHUDSON: Educar os cida-
dãos para a democracia é uma
tarefa sem fim e o jornalismo é
um dos agentes disso, mas não
o único. A escola é importante,
a mídia é importante, há outras
instituições importantes. Não
sei se há um educador mais im-
portante do que o chefe de Es-
tado. Aqui nos EUA, o presiden-
te,porseuexemploepelospre-
ceitos que propõe, pela forma
com que mostra preocupação
com o bem público, como ne-
gocia com oponentes, todos
nós aprendemos muito com is-
so. E sabemos disso através da
mídia. A democracia existe em
diferentes formas, em diferen-
tes países, e na maioria das ve-
zes é muito complicada. A mai-
oria das pessoas só a segue em
tempo parcial. Não é muito
educativo passar a mensagem
de que vale tudo. (F.H.L.)

R
ichard Milhous Nixon e
Fernando Collor de Mel-
lo tinham tudo para fa-
zer boa figura na posteri-

dade. O primeiro ganhou um se-
gundo mandato na Casa Branca,
em1972,comaavassaladoravo-
tação de 60,7% dos eleitores,
vencendo em nada menos do
que 49 dos 50 estados dos EUA.
O segundo saiu de meros 3% na
preferência do eleitorado, no
início da campanha, para uma
meteórica ascensão, batendo
adversários com bastante mais
estrada percorrida para se tor-
nar, em 1989, o primeiro presi-
dente eleito por voto popular
após o fim da ditadura militar no
Brasil. Ambos, no entanto, em-
brenharam-se por labirintos
pouco republicanos de exercí-
cio do poder e viram-se defenes-
trados pela porta dos fundos da
História, graças ao empenho de
uma peça-chave ao bom funcio-
namento das sociedades demo-
cráticas: os jornais.

Envolvido até o pescoço no
Escândalo Watergate, de espio-
nagem do rival
Partido Demo-
crata,Nixonga-
nhou o pouco
honroso título
de primeiro
presidente
americanoare-
nunciar ao car-
go, para esca-
par de um im-
peachment no
Congresso, em
1974. A história
toda veio à to-
na pelo esforço
de dois repór-
teres do
“Washington Post”, os já lendári-
os Bob Woodward e Carl Berns-
tein. Collor, por sua vez, acusado
de corrupção, também tornou-
se o primeiro presidente brasilei-
ro afastado do cargo por vias de-
mocráticas — sua renúncia pou-
co antes não o livrou de ter o
mandato cassado por 441 votos
a 38 na Câmara dos Deputados,
em 1992. Também foi exposto
pelo trabalho incessante de ór-
gãos da imprensa, entre os quais
O GLOBO. Tanto um como o ou-
tro foram alvo do que Thomas
Jefferson — o principal autor da
Declaração de Independência
dos EUA, em 1776, e terceiro pre-
sidente do país, em 1801 — cha-
mou de “o preço da liberdade”: a
eterna vigilância.

— A imprensa, quando é uma
imprensa de verificação, é o
agente dessa vigilância — disse

ao GLOBO, dos EUA, o veterano
jornalista Bill Kovach, fundador
do Comitê de Jornalistas Preocu-
pados e membro do Projeto de
Excelência no Jornalismo. —
Uma imprensa com essas carac-
terísticas, constituída por jorna-
listas dedicados à busca da ver-
dade, fornece aos cidadãos a in-
formação de que eles precisam
para serem livres e governarem
a si próprios.

Nixon e Collor talvez não te-
nham levado muita fé no traba-
lho investigativo da imprensa.
Afinal, em 200 anos de história
republicana nos EUA, e 100 no
Brasil, não havia precedentes de
líderes obrigados a deixar o po-
der pela ação vigilante de jorna-
listas.Hojeasituaçãoédiferente.
Comoprecedentehistóricoesta-
belecido, mesmo nas democraci-
as a capacidade de mobilização
cidadã da imprensa não é ignora-
da por quem detém o poder. Daí,
apontam estudiosos, a necessi-
dade da constante defesa da li-
berdade de informação, para
que a própria essência da demo-
cracia — da qual jornais críticos
e independentes são peça-chave
— seja preservada.

— A liberda-
de de impren-
sa, por defini-
ção, não está
plenamente
consolidada
em lugar ne-
nhum. Ela é
uma conquis-
ta permanen-
te, que vive
sob pressão
de todo lado,
da qual não
podemos des-
cuidar — dis-
se Eugênio
Bucci, profes-

sor da Escola de Comunicação e
Artes da USP e diretor da pós-
graduação em Jornalismo da Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing.

Ele ressalta que, embora o Bra-
sil esteja vivendo um dos perío-
dos de maior liberdade de im-
prensa de sua História, há peri-
gos rondando. Entre eles, lista, a
censura judicial, que impede por
antecipação a publicação de cer-
tas informações; o abuso do di-
nheiro público na compra de es-
paço publicitário para veicula-
ção de propaganda oficial, que
em veículos menores pode gerar
dependência econômica em rela-
ção à verba governamental; e os
assassinatos de jornalistas —
cincosomenteesteanonoBrasil.

— Tudo isso conspira contra
a liberdade de imprensa —
alerta o professor Bucci. n

Umpapel
fundamental
para a
democracia

Jornais têmsidopeças-chave
namanutençãodavigilância
doscidadãos sobreautoridades
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O GLOBO VAI MUDAR. Renúncias de Richard Nixon, nos EUA, em 1974, e de Fernando Collor, no Brasil, em 1992, foram
desencadeadas pelo trabalho de investigação da imprensa na revelação de esquemas de abusos por parte de governantes
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“A liberdade de
imprensa vive sob
pressão de todo lado
Eugênio Bucci, professor da Escola de
Comunicação e Artes da USP e da Escola
Superior de Propaganda e Marketing
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