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Uma longa
luta pelo
direito de
informar
Liberdades de expressão e de
imprensa caminharam lado
a lado ao longo da História

A
tinta mal tinha secado nas
primeirasBíbliascomque
o alemão Johannes Gu-
tenberg revolucionou a

HistóriadaHumanidade, impres-
sas em sua máquina de tipos mó-
veis em 1455, quando os podero-
sos de plantão começaram a to-
mar medidas contra a perigosa
novidade que colocava o conhe-
cimento — e a informação — ao
alcance de todos. O ataque par-
tiu do centro do poder, a Igreja
Católica. E na mesma Alemanha
que vira nascer a imprensa. Te-
merosa da livre expressão de
ideias,aUniversidadedeColônia
— controlada pela Igreja — obte-
ve do Papa, em 1475, o direito de
conceder licenças para a publi-
cação de livros e punir quem os
imprimisse — ou mesmo os les-
se — sem autorização.

Tardou mais de um século e
meio para que a civilização oci-
dental produzisse seu primeiro
grande libelo contra as restri-
ções governamentais à livre ex-
pressão do
pensamento
no papel im-
presso. Foi
em 1644, du-
rante a revol-
ta do Parla-
mento inglês
contra o abso-
lutismo de
Carlos I, quan-
do o filósofo
John Milton
lançou no fo-
lheto “Areo-
pagitica” sua
histórica de-
fesadodireito
de publicar
sem dar satis-
fações ao Estado. E outro sécu-
lo e meio transcorreu antes
que a Carta de Direitos, apro-
vada pelo Congresso dos EUA,
e a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, adotada
pela Assembleia Constituinte
da França no início da revolu-
ção, sacramentassem numa le-
gislação moderna, em agosto
de 1789, o direito às liberdades
de expressão e de imprensa.

— Nos séculos XVI e XVII, a
Igreja perdeu sua função regu-
ladora sobre a imprensa para
os governos. A real luta pela li-
berdade de imprensa foi con-
tra governos, porque a Igreja
já tinha perdido seu poder —
explicou ao GLOBO, da Virgí-
nia, Jack Censer, decano da Fa-
culdade de Ciências Humanas
e Sociais da Universidade Ge-
orge Mason e especialista em
imprensa francesa do século

XVIII. — A democracia que
emergiu na Europa Ocidental,
e sobretudo na França e nos
EUA no fim do século XVIII, te-
ve ligação direta com a luta pe-
la liberdade de imprensa. Os
artigos relacionados ao tema
foram fundamentais em ambas
as declarações de direitos.

Logo, as sementes foram es-
palhadas pela Europa no ras-
tro dos exércitos da França re-
volucionária, que plantaram
ideais de igualdade, fraterni-
dade e liberdade de Lisboa a
Moscou. Mas, apesar do em-
purrão dado por americanos e
franceses, o século XIX foi um
permanente cabo de guerra
entre as forças da velha ordem
autocrática e da democracia.
Com os recuos das ditaduras
de direita e esquerda na segun-
da metade do século XX, as li-
berdades de expressão e de
imprensa se consolidaram, o
que não significa, porém, que
estejam amplamente garanti-
das. Até dirigentes saídos das
urnas, apontam os estudiosos
do tema, frequentemente ten-

tam — usando
os meios ao
seu alcance —
botar algum
tipo de ca-
bresto na im-
prensa.

— Há uma
série ampla de
desafios, que
vão desde as
ameaças físi-
cas de gover-
nos que ten-
tam impedir os
jornalistas de
fazer seu traba-
lho, a decisões
de tribunais e
agências go-

vernamentais que não querem
divulgar informações de interes-
se público. As dificuldades vari-
am em tempo e lugar, mas estão
aí — adverte Gregg Leslie, dire-
tor jurídico do Comitê de Repór-
teres pela Liberdade de Impren-
sa,ONGquedáassistência jurídi-
ca a jornalistas nos EUA.

Dados dos Repórteres Sem
Fronteiras, que monitoram a li-
berdade de imprensa no mun-
do, corroboram o alerta de
Leslie. Segundo a organização,
o ano de 2012 já teve até agora
29 jornalistas mortos e 162
presos em todo o planeta. E is-
so sem contar com os cida-
dãos que, em tempos de infor-
mação digital, assumem o pa-
pel da imprensa. Com eles, o
números de mortos sobe mais
27, e o de presos, mais 129.
Más notícias para um mundo
ávido por informações. n
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O GLOBO VAI MUDAR. Desde o tempo de Gutenberg, a censura tem sido uma ameaça pairando sobre a livre circulação de
informações na imprensa, e, mesmo com o avanço da democracia, jornais ainda enfrentam dificuldades com governos
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JORNALISTAS E ESTUDANTES numa manifestação pela liberdade de expressão na Venezuela, onde imprensa e democracia são cerceadas

“A democracia
moderna tem ligação
direta com a luta pela
liberdade de imprensa
Jack Censer, decano da Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais da
Universidade George Mason, nos EUA

l Na primeira cena em que o persona-
gem de Harrison Ford aparece em “Bla-
de Runner” (1982), ele está lendo um jor-
nal. Ford interpreta um tipo de androi-
de, o ano é 2019, e a manchete trata de
agricultura na lua. Na visão futurista do
diretor Ridley Scott para a história do
escritor Philip K. Dick, há ainda carros
voadores, colônias terrestres em outros
planetas e armas de raio laser. Mas um
detalhe não muda: o bom e velho jornal
é o mesmo que se conhece há séculos,
feito de papel.

No cinema, jornais e jornalistas sem-
pre foram fonte de inspiração, quase
sempre numa associação entre conheci-
mento e poder, às vezes até com algum
humor. O personagem Carlitos, de Char-
les Chaplin, estreou no cinema exata-
mente num filme sobre jornalismo. O
curta-metragem mudo, de 1914, tinha 13
minutos e se chamava “Carlitos repór-
ter”: nele, Carlitos é um trambiqueiro
que arruma emprego num jornal, rouba
as fotos de um acidente feitas por um
colega fotógrafo e apresenta a notícia
como sua.

— O roteiro cinematográfico clássico
se estrutura como o drama humano vivi-
do no cotidiano do jornalismo. O Carlos
Lacerda dizia que o jornalismo era dra-
ma, palavra e imagem. E são esses fun-
damentalmente os elementos que for-
mam a dramaturgia no cinema — afirma
Miguel Pereira, crítico de cinema do
GLOBO por quase 18 anos, nas décadas
de 1960 e 1970, e hoje professor de Jor-
nalismo da PUC-Rio. — Há vários filmes
sensacionais sobre jornalismo, como
"Cidadão Kane" e "A Montanha dos Sete
Abutres". A questão é que cinema e jor-
nalismo são duas formas de expressão
de vida muito próximas.

Dirigido por Orson Welles, “Cidadão
Kane” (1941) é um dos maiores clássi-

longa-metragem em que um jovem aspi-
rante foi escalado para acompanhar a
turnê de uma banda de rock para uma
reportagem para a revista “Rolling Sto-
ne”. Não por acaso, “Quase famosos” foi
escrito e dirigido por Cameron Crowe,
ele próprio um ex-repórter que, aos 18
anos, fez seu primeiro grande trabalho
na imprensa ao seguir os passos da The
Allman Brothers Band.

Outro aspecto curioso sobre a presen-
ça dos jornais na tela é acompanhar sua
evolução. Se em “Blade Runner”, o jor-
nal imaginado para 2019 é o de papel, o
de “Minority report” (2002), filme de
Steven Spielberg também baseado nu-
ma história de Philip K. Dick, é eletrôni-
co. Passada em 2054, sua história acom-
panha um mundo onde os crimes são
previstos antes de acontecerem. Lá, os
personagens leem jornais em telas
transparentes, numa experiência seme-
lhante a que se tem hoje com os tablets.

Acontece que, mesmo no cinema, on-
de o limite da criatividade é a imagina-
ção, jornais e jornalistas continuam sen-
do essenciais.

cos do cinema, sobre a vida de um mag-
nata do jornalismo. Já “A Motanha dos
Sete Abutres” (1951), de Billy Wilder,
tratava dos riscos da manipulação da
notícia por parte da imprensa, ao retra-
tar um ambicioso jornalista vivido por
Kirk Douglas. Em ambos os casos, fica-
vam claras a importância dos jornais pa-
ra a sociedade e a necessidade de uma
imprensa responsável.

Dali em diante, foram muitas as situa-
ções em que o jornal foi primordial para a
construção das narrativas de um filme.
Em “Todos os homens do presidente”
(1976), de Alan J. Pakula, os personagens
de Dustin Hoffman e Robert Redford
eram jornalistas do diário americano
“Washington Post”, cuja investigação de
uma conspiração levaria à renúncia do
presidente Richard Nixon. Detalhe: o fil-
me foi baseado em fatos reais, da atuação
da dupla de jornalistas Bob Woodward e
Carl Bernstein no início dos anos 70.

Há, também, histórias mais leves, do
dia a dia da produção jornalística. O su-
posto glamour da cobertura cultural foi
explorado em “Quase famosos” (2000),

Das telas para o papel
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Ao longo das décadas, jornais e jornalistas sempre foram fonte de inspiração para o cinema

DIivulgação

NA FICÇÃO FUTURISTA “ Blade Runner”, personagem de Harrison Ford lê um jornal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




