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“Se o povo é analfabeto,
só os ignorantes estarão
em termos de o governar”
Ruy Barbosa

A essência do regi-
me democrático
reside no voto. É
pelo sufrágio se-
creto e direto, de
igual valor para

todos, que se concretiza a sobe-
rania popular, expressão consa-
grada no artigo 14 da Constitui-
ção. Em situações extremas,
quando grave crise põe em xe-
que as instituições, fazendo-as
perder credibilidade, o direito
de eleger governantes acaba su-
cumbindo à revolução popular
ou é abatido por golpe de Esta-
do. No Brasil tivemos a Revolu-
ção de 30, que desaguou na dita-
dura de Getúlio Vargas, e o gol-
pe de 64, desfechado pelas For-
ças Armadas.

O regime implantado em
1964 estrangulou o Estado de-
mocrático. Em janeiro de 1985,
depois de 21 anos de ditadura, o
candidato do governo, Paulo
Maluf, foi derrotado no Colé-
gio Eleitoral por Tancredo Ne-
ves, do PMDB, que tinha José
Sarney como vice. Em 1990 o
povo voltou às urnas e deu a
vitória a Fernando Collor de
Mello. Seguiram-se na Presi-
dência da República, pelo voto
direto, Fernando Henrique Car-
doso, Luiz Inácio Lula da Silva
e Dilma Rousseff. Para as novas
gerações, democracia é con-
quista recente, em processo de
aprendizagem, circunstância
que faz o País pagar caro pelo
noviciado.

A Constituição de 1988 res-
taurou as liberdades democráti-
cas. Não nos ensinou, porém,
como exercê-las, livres da cor-
rupção e do carreirismo. Bas-
tam o mensalão e o horário elei-
toral para ver o estágio em que
nos encontramos. Em vez de
mensagens consistentes, obje-
tivas, que transpirem sincerida-
de, o que se assiste é a uma espé-
cie de circo mambembe, com
momentos de Escolinha do Pro-
fessor Raimundo. Demagogos
tentam nos convencer de que
são infalíveis e aptos a operar
milagres. A exigência da ficha
limpa trouxe enorme progres-
so. Não bastará, entretanto, pa-
ra impedir a presença de eleva-
do número de despreparados,
iletrados e corruptos, que

usam de todos os recursos para
se elegerem prefeito e verea-
dor. É a proliferação bacteriana
de tipos como Zé do gás, Chico
ambulante, Mulher Pera, Deni-
se massagista, sargento Júlio,
pastor Tobias, dr. Aristóbulo,
Helena da lotérica, Zuleica car-
tomante, à procura de bom em-
prego e mordomias.

A responsabilidade pela me-
diocridade dominante cabe a
poderosos dirigentes partidá-
rios, cujo objetivo é a vitória,
pouco importando o preço a pa-
gar. Legendas são negociadas
de conformidade com a lei da
oferta e da procura. O malaba-
rismo eleitoreiro é patético. Fa-
vores são trocados entre ve-
lhos inimigos, como se viu
quando Lula e Fernando Had-
dad desembarcaram no jardim

da mansão de Maluf para lhe
renderem vassalagem em troca
de segundos na televisão. A fo-
tografia estampada nos jornais
me fez recordar, decepciona-
do, o altivo sindicalista que lu-
tou contra a ditadura e fez do
combate à corrupção bandeira
de luta. Aliados em São Paulo e
no Paraná podem ser adversá-
rios em Minas, Mato Grosso,
Pernambuco, segundo as con-
veniências locais. Sindicatos e
igrejas não ficaram à margem
do processo, sendo explorados
como currais eleitorais.

Minúsculas legendas, que
agrupam meia dúzia de frustra-
dos, insistem em marcar pre-
sença, sem chances de eleger
um só prefeito ou vereador. Ser-
vem-se do dinheiro público pa-
ra formular, pelo rádio e pela
TV, soluções desvairadas, di-
vorciadas da frieza orçamentá-
ria. Pretendem transformar o
Brasil em vasto acampamento
de servidores públicos, manti-
dos pelo Tesouro. Inspiram-se
no falido modelo cubano e na
ditadura venezuelana, e igno-
ram o elevado grau de rejeição
entre o eleitorado.

O povo, tal como anotou Aris-
tides Lobo no episódio da Pro-
clamação da República, assiste
a tudo bestializado, atônito,
surpreso. A Constituição, no
afã de ser exemplo de democra-
cia, escancarou as portas a to-

dos os estilos de abusos. Além
de sujeito a horário político, o
brasileiro é obrigado a votar. E
à míngua de candidatos que o
convençam, tenta encontrar al-
guém que represente menor pe-
rigo, anula o voto, vota em bran-
co ou vai gozar o “feriado” e jus-
tificar a ausência.

Em São Paulo o quadro é preo-
cupante. Na impossibilidade de
formar juízo seguro, o paulista-
no talvez eleja quem mais abu-
sou da demagogia. Muitos vota-
rão por palpite e obrigação le-
gal, mas sem convicção. Quan-
to à Câmara Municipal, o cená-
rio é desértico. Nada indica que
tenhamos avançado no terreno
da qualidade. A carência de no-
mes e a multiplicação de preten-
dentes conhecidos pelo apeli-
do, sem currículo, surgidos do
nada indicam que continuare-
mos na mesma, sem Legislativo
independente e sem o órgão
cujo dever seria colaborar com
o Executivo nas boas iniciati-
vas, mas disposto a mantê-lo
sob rígida fiscalização.

Eleições municipais são a an-
tevéspera de 2014. É por meio
delas que os partidos procuram
lançar bases locais de apoio pa-
ra disputas futuras. Em troca
de favores agora recebidos, pre-
feitos e vereadores serão porta-
vozes de candidatos a deputa-
do estadual e federal, senador,
governador, presidente, inde-
pendentemente do mérito e de
acordo com a bolsa de cada um.
Aqui reside o perigo. Foi a par-
tir dos municípios que o PT, em
poucos anos, chegou à Presi-
dência da República, de onde
não pretende sair.

Se quisermos erradicar a cor-
rupção e impedir a presença de
tiriricas na vida pública, deve-
mos começar já com criterioso
uso do voto. Se assim não for,
dentro de dois anos se repetirá
o espetáculo circense, com re-
sultados previsíveis.

Vem-me à lembrança velho
morador de Capivari, no inte-
rior paulista, a quem cidadão
proeminente se queixava da
caótica situação política da ci-
dade e do País. Com a experiên-
cia acumulada em muitos anos
de vida, respondeu o homem
do povo: “Não se aborreça, vai
ficar pior...”

✽

ADVOGADO, FOI MINISTRO DO

TRABALHO E PRESIDENTE DO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

G ay Talese, um
dos fundadores
do New Journa-
lism (Novo Jor-
nalismo) – uma
maneira de des-

crever a realidade com o cuida-
do, o talento e a beleza literária
de quem escreve um romance
–, é um crítico do jornalismo
sem alma e sem graça. Seu desa-
pontamento com a qualidade
de certa mídia pode parecer ra-
dical e ultrapassada. Mas não é.
Na verdade, Talese é um ena-
morado do jornalismo de quali-
dade. E a boa informação, inde-
pendentemente da plataforma
de veiculação, reclama compe-
tência, rigor e paixão.

Segundo Talese, a crise do
jornalismo está intimamente
relacionada com o declínio da
reportagem clássica. “Acho
que o jornalismo, e não o Times,
está sendo ameaçado pela inter-
net”, pondera. “E o principal
motivo é que a internet faz o
trabalho de um jornalista pare-
cer fácil. Quando você liga o lap-
top na sua cozinha, ou em qual-
quer lugar, tem a sensação de
que está conectado com o mun-
do. Em Pequim, Barcelona ou
Nova York... Todos estão olhan-
do para uma tela de alguns cen-
tímetros. Pensam que são jorna-
listas, mas estão ali sentados, e
não na rua. O mundo deles está
dentro de uma sala, a cabeça es-
tá numa pequena tela, e esse é o
seu universo. Quando querem
saber algo, perguntam ao Goo-
gle. Estão comprometidos ape-
nas com as perguntas que fa-
zem. Não se chocam acidental-
mente com nada que estimule a
pensar ou a imaginar. Às vezes,
em nossa profissão, você não
precisa fazer perguntas. Basta
ir às ruas e olhar as pessoas. É aí
que você descobre a vida como
ela realmente é vivida.”

A crítica de Gay Talese é um
diagnóstico certeiro da crise do
jornalismo. Os jornais perdem
leitores em todo o mundo. Mul-
tiplicam-se as tentativas de in-
terpretação do fenômeno. Se-
minários, encontros e relató-
rios, no exterior e aqui, procu-
ram, incessantemente, bodes
expiatórios. Televisão e inter-
net são, de longe, os principais
vilões apontados. Será?

É evidente que a juventude
de hoje lê muito menos. No en-
tanto, como explicar o estron-
doso sucesso editorial do épico
O Senhor dos Anéis e das aven-

turas de Harry Potter? Os jo-
vens não consomem jornais,
mas não se privam da leitura de
obras alentadas. O recado é
muito claro: a juventude não se
entusiasma com o produto que
estamos oferecendo. O proble-
ma, portanto, está em nós, na
nossa incapacidade de dialogar
com o jovem real.

Mas não é somente a juventu-
de que foge dos jornais. A cha-
mada elite – as classes A e B –
também tem aumentado a filei-
ra dos desencantados. Será in-
viável conquistar toda essa gen-
te para o mágico mundo do jor-
nalismo? Creio que não. O que
falta, estou certo, é ousadia e
qualidade.

Os jornais, equivocadamen-
te, pensam que são meios de co-
municação de massa. E não são.
Daí derivam erros fatais: a inú-
til imitação da televisão, a inca-
pacidade de dialogar com a ge-
ração dos blogs e dos videoga-
mes e o alinhamento acrítico
com os modismos politicamen-
te corretos. Esqueceram-se de
que os diários de sucesso são
aqueles que sabem que o seu
público, independentemente
da faixa etária, é constituído
por uma elite numerosa, mas
cada vez mais órfã de produtos
de qualidade.

Num momento de ênfase no
didatismo e na prestação de ser-
viços – estratégias úteis e neces-

sárias –, defendo a urgente ne-
cessidade de complicar as pau-
tas. O leitor que precisamos
conquistar não quer o que pode
conseguir na TV ou na internet.
Ele quer qualidade informati-
va: o texto elegante, a matéria
aprofundada, a análise que o
ajude, efetivamente, a tomar de-
cisões. Quer também mais ri-
gor e menos alinhamento com
unanimidades ideológicas.

A fórmula de Talese deman-
da forte qualificação profissio-
nal. “A minha concepção de jor-
nalismo sempre foi a mesma. É
descobrir as histórias que va-
lem a pena ser contadas. O que
é fora dos padrões e, portanto,
desconhecido. E apresentar es-
sa história de uma forma que
nenhum blogueiro faz. A notí-
cia tem de ser escrita como fic-

ção, algo para ser lido com pra-
zer. Jornalistas têm de escrever
tão bem quanto romancistas.”
Eis um magnífico roteiro e um
formidável desafio para a con-
quista de novos leitores: garra,
elegância, rigor, relevância.

O nosso problema, ao menos
no Brasil, não é de falta de mer-
cado, mas de capacidade de con-
quistar uma multidão de novos
leitores. Ninguém resiste à ma-
téria inteligente e criativa. Em
minhas experiências de consul-
toria, aqui e lá fora, tenho visto
uma florada de novos leitores
em terreno aparentemente ári-
do e pedregoso.

O problema não está na con-
corrência dos outros meios, em-
bora ela exista e não deva ser
subestimada, mas na nossa in-
capacidade de surpreender e
emocionar o leitor. Os jornais,
prisioneiros das regras ditadas
pelo marketing, estão pareci-
dos, previsíveis e, consequente-
mente, chatos.

A revalorização da reporta-
gem e o revigoramento do jor-
nalismo analítico devem estar
entre as prioridades estratégi-
cas. É preciso encantar o leitor
com matérias que rompam
com a monotonia do jornalis-
mo declaratório. Menos Brasil
oficial e mais vida. Menos aspas
e mais apuração. Menos frivoli-
dade e mais consistência.

Além disso, os leitores estão
cansados do baixo-astral da im-
prensa brasileira. A ótica jorna-
lística é e deve ser fiscalizadora.
Mas é preciso reservar espaço
para a boa notícia. Ela também
existe. E vende jornal. O leitor
que aplaude a denúncia verda-
deira é o mesmo que se irrita
com o catastrofismo que domi-
na muitas de nossas pautas.

Perdemos a capacidade de so-
nhar e a coragem de investir em
pautas criativas. É hora de pro-
ceder às oportunas retificações
de rumo. Há espaço, e muito,
para o jornalismo de qualidade.
Basta cuidar do conteúdo. E re-
descobrir uma verdade cons-
tantemente negligenciada: o
bom jornalismo é sempre um
trabalho de garimpagem.

✽
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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)

O ímã do
jornalismo

Fórum dos Leitores

Poderá
ficar pior

ELEIÇÕES
O ocaso da estrela

Estrelas assemelhadas ao sol nas-
cem pela junção de gases e poei-
ra cósmica. Posteriormente, por
mudanças estruturais, aumen-
tam de tamanho e se tornam “gi-
gantes vermelhas”. E em seu oca-
so se transformam em “anãs
brancas”, com baixa luminosida-
de. A estrela vermelha, símbolo
do PT, segue esse mesmo ciclo.
Ela nasceu da junção dos gases
exalados pelas chaminés das fá-
bricas, onde laboram operários,
com a poeira do meio rural, onde
labutam campesinos. Posterior-
mente, por uma nefasta estrutu-
ração com a cleptocracia, agigan-
tou-se e conquistou o poder. E
agora, em seu ocaso, apequenada
pelo escândalo do mensalão,
transforma-se, a olhos vistos, nu-
ma “pálida anã moral”. Após as
próximas eleições, mesmo com
telescópio, será quase impossível
avistar, no céu do Brasil, a estrela
vermelha do PT.

TÚLLIO MARCO S. CARVALHO
tulliocarvalho.advocacia@gmail.com
Belo Horizonte

O fim do lulismo

Vai-se desfazendo rapidamente a
imagem que o ex-presidente Lu-
la da Silva construiu de si mesmo
no poder e que parecia indestrutí-
vel. As dificuldades eleitorais que
os candidatos por ele impostos
ao seu partido enfrentam em vá-
rias capitais são uma demonstra-
ção de que, menos de dois anos
depois de deixar o poder com ín-
dice inédito de popularidade,
pouca valia tem seu apoio. A isso
se soma a substituição gradual,
por sua sucessora Dilma Rous-
seff – também produto de sua es-
colha pessoal –, de práticas e polí-
ticas que marcaram seu governo.
Concretamente, o fracasso da
gestão Lula está explícito no
abandono, na paralisia, no atraso
e na dificuldade de execução de
seus principais planos, anuncia-
dos como a marca de seu gover-

no. Eles vão, de fato, moldando a
marca de seu governo: a do fra-
casso. Agora é a hora de investi-
gar a sua passagem pela Presidên-
cia da República.
CARLOS ALBERTO S. DE QUEIROZ
soares.queiroz@terra.com.br
São Paulo

Fora da lei?

Num comício em Mauá, Lula lan-
çou a candidatura de Dilma à ree-
leição em 2014. Não é contra a lei
fazer propaganda eleitoral para
presidente fora de época?
JOSÉ MARQUES
seuqram.esoj@bol.com.br
São Paulo

Voto consciente

Nas próximas eleições o eleitora-
do precisa estar atento à vida pre-
gressa dos seus candidatos. Não
se tolera mais que fichas-sujas se-
jam levados ao poder. O resulta-
do das escolhas erradas dos elei-

tores é o que estamos vivendo ho-
je, uma verdadeira balbúrdia na
política. Ninguém é obrigado a
ser rico ou sábio, mas todos têm
o dever de ser honrados. E o voto
consciente é o primeiro passo pa-
ra pôr ordem na política e acabar
com essa desmoralização.
IZABEL AVALLONE
izabelavallone@gmail.com
São Paulo

CORRUPÇÃO
Piada de salão

Incrível a falta de lógica demons-
trada nas palavras de Lula, que
em plena campanha por Fernan-
do Haddad declarou que o julga-
mento do mensalão não é vergo-
nha e conclamou a população a
sentir orgulho do combate à cor-
rupção nos seus dois mandatos,
completando: “No nosso gover-
no as pessoas são julgadas e as
coisas são apuradas”. Diante des-
sas afirmações, pergunto: será
que o ex-presidente desta vez se
metamorfoseou no relator do

processo do mensalão, o minis-
tro Joaquim Barbosa? Essa, sim,
parece ser uma piada de salão.
PAUL FOREST
paulforest@uol.com.br
São Paulo

Joio

O julgamento não é vergonha, de
fato. Vergonha é o mensalão!
A. FERNANDES
standyball@hotmail.com
São Paulo

Quem é o objeto indireto?

Quem se lembra das aulas de Por-
tuguês conhece o verbo transiti-
vo direto e indireto: quem recebe
recebe alguma coisa de alguém.
Ao observar esse aspecto, o mi-
nistro Marco Aurélio Mello traz a
boa expectativa de que desta vez,
em havendo crimes, haverá final-
mente criminosos. De quem os
parlamentares envolvidos no pro-
cesso do mensalão receberam o

dinheiro já reconhecido como pú-
blico? Eis a questão! E, num alen-
to ao povo brasileiro, vem a mi-
nistra Cármen Lúcia firmar sua
crença na existência de políticos
corretos, dizendo esperar que o
jovem não desacredite da políti-
ca. E eu acrescento, com a máxi-
ma vênia, aludindo ao mesmo de-
sejo, que para que isso ocorra é
necessário que a justiça seja feita,
pois um país onde não há justiça
é sempre e inevitavelmente um
país de bandidos. E só a justiça,
em seu mais puro, belo e legíti-
mo exercício, pode dar ou devol-
ver essa crença aos jovens. Muito
se tem feito nos últimos dias pa-
ra desqualificar ou intimidar os
ministros do STF. Porém a atitu-
de de S. Exas., em sua maioria,
permanece irretocável, irrepreen-
sível, numa ação constante den-
tro dos autos, das leis, da compe-
tência, sem heterodoxias, como
alguns querem fazer crer. Tenho
a certeza de que os jovens, hoje,
estão reformulando as suas con-
vicções. É o futuro se iluminando
para todos os brasileiros?
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A notícia tem de ser
escrita como ficção
para ser lida com
prazer, ensina Talese

Se não começarmos já a
usar o voto com critério,
em dois anos se repetirá
o espetáculo circense
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




