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Qual o motivo da desfiliação ao PT? 
Houve um certo desencantamento 
com a praxis política? As tuas utopias 
de quando tu eras do DCE da USP con
tinuam vivas ou já trocaste por algu
mas duras realidades? 
Não sei se houve um desencantamen
to. Para responder a isso aí, é preciso 
identificar o que motivava a militância 
no movimento estudantil. O eixo cen
tral era o combate à ditadura militar, já 
num período de declínio da ditadura 
militar. Era um movimento já de volta 
dos exilados políticos, de fim das lutas 
clandestinas, e esse combate pelo fim 
da ditadura foi uma trajetória muito 
bem-sucedida. Não sei se os ideais 
que alimentaram a minha geração 
ficaram revogados. Eu sinto que não. 
Mas sinto que hoje, como jornalista 
e como professor, eu cumpro o meu 
papel de cidadão de forma mais con
sequente que poderia cumprir se 
tivesse prosseguido como militante 
partidário. No mais, continuo com os 
ideais democráticos, valores de igual
dade, respeito aos direitos humanos, 
e muito do que a gente chamava de 
socialismo na época. 

Como tu vês a política hoje no Brasil? 
É essa que a gente vê nos jornais, me
ramente clientelista, oportunista, de 
autolocupletação? Há brechas onde 
possa vazar idealismo? Podemos ter 
alguma esperança de uma política no 
futuro mais com base no bem comum, 
essas coisas que a gente ouve desde 
pequeno mas que a vida vai nos mos
trando que são diferentes? 
Eu vou responder uma coisa que tal 
vez surpreenda o leitor. Eu acho que 
a política no Brasil está melhorando, 
que o Brasil como uma ordem demo
crática está se aperfeiçoando. É verda
de que o Congresso Nacional tem uma 
composição que às vezes nos parece 
ter um nível mais baixo que já teve no 
passado. Mas as instituições funcio
nam melhor. Mesmo o Poder Judiciá
rio vai se tornando mais transparente, 
as denúncias de corrupção prosperam 
mais. Nós estamos agora em pleno j u l 
gamento do mensalão. Mesmo que os 
resultados sejam decepcionantes, só o 
fato de estarmos como nação levan
do esses fatos a julgamento na corte 
suprema da justiça brasileira é um 
indicador de que a vida política aqui 
está melhorando. A impunidade ain

da preocupa demais, é um fator grave 
de atraso, mas a sociedade está mais 
atenta para isso. 

O que tu entendes por resultado 
decepcionante? 
Resultado decepcionante não é con
denar ou deixar de condenar. Será 
aquele que não corresponda à análise 
dos fatos de forma fundamentada. O 
Supremo poderá dar qualquer deci
são em qualquer dos casos. Eu não 
estou falando como alguém que já 
tenha o veredito na cabeça. Eu não 
tenho. Agora, se a Justiça no seu dis
curso não convence a sociedade, para 
absolver ou para condenar, nós tere
mos uma decepção. 

Em qualquer dos casos, seja na absol
vição ou na condenação, que reflexos 
isso pode ter no andar da carroça 
da vida política brasileira? Tanto do 
ponto de vista do político profissional 
quanto do eleitor? 
Aí é o ponto e por isso esse julgamento 
é tão importante. Porque dele depen
de a autoridade moral do nosso Poder 
Judiciário. Se as decisões convencem 
a sociedade e a justiça se expressa de 
acordo com o ânimo do povo. E vamos 
lembrar bem: a Justiça se processa por 

meio de um mérito técnico. Mas ela 
corresponde ao anseio de justiça que 
o povo alimenta. 

Epidermicamente a gente percebe que 
as pessoas querem sangue. Querem 
que alguém seja condenado. Se nesse 
processo ninguém for condenado, pa
rece que o desencantamento popular 
com a política vai ter razões. 
Sem dúvida. Se houver uma pizza, 
para usar o termo que se aplica ao 
Legislativo, teremos um desencanto 
mui to triste. Agora, você diz "as pes
soas querem sangue". Ora, o desejo 
de justiça muitas vezes é animado 
por um desejo de vingança. Vingan
ça não é justiça. Numa democracia, 
quando se delega ao Estado a função 
de fazer justiça, e a função de polícia, 
o Estado tem o monopólio da v io 
lência, ele transforma esse processo 
de vingança na realização da justiça. 
E a justiça quando realizada aplaca, e 
substitui com ganhos, esse desejo de 
vingança. Não é um problema as pes
soas olharem para um crime e dian
te deles pedirem sangue. Estamos 
falando em termos simbólicos, mas 
diante deles pedirem uma condena
ção exemplar, rigorosa, para fazer his
tória. Isso é natural. O que o estado 
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democrático de direito faz é transfor
mar esse desejo natural numa realiza
ção de justiça civilizada. 

Quanto a imprensa tem sido colabora-
tiva no sentido de informar a popula
ção da realidade dos fatos, o que é fac
tual enão apenas especulação? Qual a 
contribuição da imprensa nesse input 
para a população? 
Sem cair em generalização, porque há 
coberturas mais ponderadas, outras 
mais exacerbadas, outras mais tími
das, umas subservientes, outras corro
sivas, seria impossível listar todas. Mas 
na média esse caso está tendo uma 
grande cobertura. E isso é só positivo. 
É claro que toda cobertura, mesmo na 
sua média, privilegia uns pontos e dei
xa outros com uma certa insuficiência 
informativa. O fato é que a opinião 
pública está despertada para esse as
sunto, está acompanhando com um 
grau bom de informação. Sem dúvida 
nenhuma, nós não estamos diante de 
um caso que a imprensa tenha pecado 
por omissão. Talvez tenha dado a me
lhor cobertura de um julgamento do 
Supremo que nós já tivemos. 

Que tom exemplar a decisão do Supre
mo Tribunal Federal poderá dar para a 
práxis dos partidos políticos daqui pra 
frente? Vai haver mais comedimen
to? Vai haver mais conselhos de ética 
que funcionem internamente? Haverá 
uma depuração interna nos partidos? 
Ou a gandaia, que está no imaginário 
popular, vai continuar? 
É muito difícil fazer um prognósti
co com tanta segurança. Eu tenho 
a impressão, não só a partir do caso 
do mensalão, mas a partir de muitos 
acontecimentos encadeados nos últi
mos 20 anos, de que está acontecendo 
um amadurecimento das instituições 
no Brasil e da consciência do cidadão 
e do eleitor. Há mais olhar crítico com 
relação ao poder, há mais vigilância, 
e a tendência é que a nossa demo
cracia funcione melhor. A tendência 
é que a corrupção baixe os seus índi
ces. Até por razões econômicas, por 
razões de gestão da coisa pública e de 
funcionamento da iniciativa privada. 
Hoje, diminuir as taxas de corrupção 
é correspondente às necessidades de 
se diminuir a inflação tempos atrás. É 
uma necessidade para o bom funcio
namento dos negócios, sejam eles pú

blicos ou privados. A corrupção é um 
fator que atrapalha, que retarda, que 
diminui a eficiência. 

Então, ela não é endêmica? 
Ela é hoje muito grave no Brasil. A cor
rupção impede que o mérito preva
leça, que os bons empreendimentos 
sejam bem remunerados, nivela pela 
mediocridade, não encoraja o talento 
e a inovação, é uma doença da socie
dade até olhando na perspectiva do 
crescimento da sociedade. 

Vamos falar sobre jornalismo. Nessa 
briga política entre governo e oposi
ção, quem é a favor e quem é contra. 
Tipo a Veja é contra o governo e a 
Carta Capital é a favor do governo. A 
imprensa é toda dividida? Ou grande 
parte da imprensa brasileira é inde
pendente? 
Boa parte da imprensa é indepen
dente, e é bom que exista uma diver
sidade na imprensa. Não diria que a 
imprensa está toda dividida. Uma das 
críticas mais constantes que a gente 
ouve, e muitas vezes eu mesmo fiz 
essa crítica ao espaço público brasilei
ro, é que havia pouca diversidade. Que 
havia um tom quase monocórdio, um 
monólogo, que se chamava até de 
"pensamento único". Houve desacer
tos aí, houve oscilações, mas hoje nós 
temos correntes de opinião diferentes 
representadas numa banca de jornal. 
No geral nós temos um pensamento 
na edição dos jornais que busca uma 
crítica em relação ao governo, e isso 
é bom. Independentemente de o 
governo ser da nossa simpatia, o pa
pel da imprensa é olhar criticamente 
para o governo. Muitas vezes a gente 
vê crítica ao governo até na Carta Ca
pital, que é considerada uma revista 
pró-governo. Então, eu acho que nós 
temos uma diversidade e temos um 
grau de independência. O que chamo 
de independência, que eu queria dei
xar claro? Independência é um con
ceito material. É independente a im
prensa que tem receitas importantes 
vindas dos seus leitores e que quando 
tem receita de anunciantes tem uma 
pulverização de anunciantes. Não está 
dependente, para usar o termo, de um 
anunciante só. Se um publicação tem 
muita inserção publicitária do gover
no, por exemplo, ela fica mais vulne
rável a pressões do governo. Por isso 

que a receita ética de independência 
editorial ensina que para não ficar na 
mão do anunciante, as publicações 
precisam ter distribuição grande para 
que nenhum anunciante responda 
sozinho por 4 0 % do faturamento da
quela publicação. Nós temos algumas 
publicações com razoável grau de in 
dependência no Brasil. 

Tu conferes um foro de verdade ao 
conjunto da Veja (ela não é só cober
tura política, tem cultura, economia, 
outros assuntos)? Estou pegando a 
Veja e a Carta Capital como dois poios. 
Dá para se dar fé tanto a uma quanto 
a outra? É um jornalismo sério, embo
ra editorialmente possa ser engajado? 
Eu acho que é um jornalismo que já 
foi mais partidário num passado re
cente. Hoje, está mais centrado, um 
pouco menos vulnerável a exacerba
ções, ou proselitismo de um lado ou 
de outro, e é preciso lidar com essas 
coisas como vozes próprias dentro de 
um conjunto que incorpora muitas 
opiniões. Nós não podemos cobrar 
que a Veja f ique parecida com a Carta 
Capital, ou que a Carta Capital f ique 
parecida com a Veja. São opções edi 
toriais que os veículos fazem, e eles 
devem ser julgados por aquilo que 
prometem aos seus públicos. Nesse 
sentido, a Veja, uma revista de um 
pouco mais de um milhão de exem
plares e que mantém seu leitorado, 
atende as promessas que faz. Cumpre 
a missão que o público dela entende 
que ela deve cumprir. É nessa pers
pectiva que a gente tem que olhar. 

Nós somos do tempo da máquina de 
escrever, do teletipo, da telefoto. A ar-
tesania era muito grande, hoje o meio 
de produção é amigável. O que melho
rou e o que piorou? Que tipo de jorna
lista está saindo da universidade? 
Eu posso falar pela ECA (Escola de 
Comunicação e Artes- USP) na gradu
ação. Ali nós temos jovens que passa
ram por uma seleção muito dura, que 
é o vestibular da USP, e o jornalismo 
é um curso muito concorrido, e os 
jovens que têm uma vivência inter
nacional cada vez maior. Nós temos a 
presença de bolsistas de outros países, 
os meus alunos fazem estágios em 
escolas de outros países, é uma gente 
que, ao contrário do que se pensa, lê 
muito. É verdade que talvez leiam me-
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nos, como na minha geração, quando 
se trata de ler um livro do começo ao 
f im. Nos pareceria que eles têm menos 
concentração. Mas leem uma quanti 
dade maior de coisas, publicam, por
que escrevem, todos têm blogs, todos 
têm uma intimidade extrema com as 
novas tecnologias. Eles ensinam para 
os professores as novas tecnologias, 
são eles que nos atualizam, e têm 
muita vibração. Parece, nessa entre
vista aqui, que eu estou mais otimis
ta do que de fato estou, mas se você 
pergunta sobre os meus alunos na 
ECA, eu sou um entusiasta. É um pes
soal que transita por várias línguas, 
isso ajuda a compreensão da prática 
jornalística. 

O jornalismo que eles vão praticar da
qui a dois ou três anos, quando estive
rem no mercado, vai ser substancial
mente diferente daquele que nós três 
aqui praticamos? 
É um jornalismo diferente porque o 
mercado está diferente. Antes era mais 
ocasional um jornalista criar seu pró
prio negócio. Mas hoje, para alguns 
grupos é a regra. Tem que inventar o 
seu próprio emprego e criar a estru
tura em que vai trabalhar. Já acontece 
com vários de nós, mas com eles ten
de a acontecer mais. Por isso, também, 
o jornalismo que eles vão praticar vai 
ser diferente. 

E quanto esse novo jornalismo vai afe
tar e ser afetado por essa nova socie
dade de que estávamos falando, a de 
menos corrupção, mais transparência? 
Eu não digo que vá ter menos corrup
ção. Isso é uma tendência. Agora, para 
entender o que vai ser jornalismo no 
futuro, precisamos levar em conta que 
isso depende da democracia. A de
mocracia vai ser saudável no futuro? 
Nós vamos ter, não só no Brasil, mas 
no mundo, uma estrutura de poder 
que permita a transparência? Seremos 
uma sociedade com mais transparên
cia nos negócios públicos? Portanto, 
vai haver mais investigação? 0 direito 
a informação do cidadão vai estar mais 
bem atendido? Uma coisa importante: 
teremos redações independentes? 
Porque hoje se fala muito que todo 
mundo faz jornalismo. O fato de uma 
pessoa escrever e postar num blog 
seus relatos não quer dizer que ela 
esteja fazendo jornalismo. O jornalis

mo precisa fiscalizar o poder, precisa 
ser independente, precisa produzir 
informação que tenha contexto, que 
dote os dados de sentido político, que 
abasteça o cidadão no seu repertório 
para que ele consiga delegar o poder 
com mais qualidade. Isso dependente 
da existência de redações indepen
dentes. Redações independentes de
pendem dos modelos de sustentação. 
Como vão ser os modelos de susten
tação? 

A publicidade é um dos 
veios que vêm diminuindo. 
A publicidade cai, mas nós vamos ter 
que inventar novas maneiras de obter 
sustentação do jornalismo junto ao 
público, diretamente. O público pre
cisa pagar pelo jornalismo que con
some. Como as pessoas compram jor 
nais e compram revistas, vão ter que 
passar a comprar os bons produtos 
jornalísticos na internet. O preço deve 
ser bom. Mas o financiamento da ati 
vidade jornalística não pode vir ape
nas da publicidade. Se isso aconteces
se, a instituição da imprensa seria um 
luxo proporcionado pela publicidade. 
Não seria mais um jornalismo crítico. 
Do mesmo jeito que se for financiado 
só com verba estatal é um problema, 
porque teríamos um jornalismo vul 
nerável às pressões do Estado. A so
ciedade precisa ter uma comunicação 
comercial e uma comunicação sem 
fins lucrativos, uma comunicação pú
blica. E a combinação dos dois depen
de desse modelo de negócios. Disso 
vai depender o jornalismo que vai se 
fazer no futuro. 

O governo do Rio Grande do Sul está 
iniciando uma discussão para criar 
um Conselho de Comunicação no Es
tado. O que deve ser um conselho de 
comunicação? 
Eu acho que os conselhos de comuni 
cação são desejáveis, são necessários, 
são úteis quando enraizados na socie
dade. 0 Estado deve ser ponderado e 
deve ser comedido quando se trata de 
emitir juízos sobre a imprensa. 

Está nascendo mal, então, esse conse
lho gaúcho? Mesmo sendo consultivo 
e não deliberativo? 
Mesmo assim é preciso atenção. Por
que o Estado ter o monopólio da força 
significa que o cidadão renuncia à pos

sibilidade de exercer a justiça com as 
próprias mãos para que o Estado cum
pra essa função. Então, o Estado julga 
e o Estado pune. Do mesmo modo, a 
sociedade é a fonte do poder. 0 cida
dão é a fonte do poder. Isso quer dizer 
que as ideias em discussão são da ór
bita da sociedade. O Estado e, princi
palmente, o governo devem renunciar 
à tentação de querer editar o debate 
público, senão não funciona. Porque 
o Estado é muito mais poderoso do 
que a instituição da imprensa. Se ele 
for editar o debate público, vai direcio
nar o pensamento da sociedade. Faz 
sentido um conselho de comunica
ção social no Senado Federal, porque 
por ali passam decisões que são da 
atribuição do Congresso Nacional, de 
conceder, por exemplo, concessões de 
rádio e televisão, que partem do Minis
tério das Comunicações, passam pela 
presidência da República e vão para o 
Congresso Nacional. Agora, os gover
nos estaduais não têm atribuição legal 
de fazer classificação indicativa como 
tem a administração federal, não têm 
atribuição de conceder outorgas de 
canais de rádio e televisão, não têm 
nenhuma atribuição que exija deles 
a formação de um juízo sobre o com
portamento da imprensa. Quando 
têm emissoras públicas, aí sim eles 
devem ter conselhos da sociedade, 
não do governo, para ajudar a gestão 
dessas emissoras públicas. Então, eu 
sou francamente favorável ao maior 
número de conselhos para avaliar a 
imprensa e os meios de comunicação 
da sociedade. Aí eu dou o exemplo do 
Observatório da Imprensa, uma inicia
tiva fundamental criada pelo Alberto 
Dines, mas existem outros. Eu acho 
que se criados sob as bênçãos de um 
governo, os conselhos podem abrigar 
esse t ipo de tentação de ser um veícu
lo de juízo... 

Daqui a pouco usa a 
mão pesada do Estado... 
Pra ameaçar ou pra intimidar. Isso é 
preocupante. Mas no geral, acho que 
os conselhos são necessários e são 
bons. Se um governo estimula um 
conselho que não tem representante 
do governo, está ótimo. Precisa ver 
como fica a composição final. 

Vamos para o bate-bola final. 
O que estás lendo atualmente? 
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Acabei de ler El hombre que amaba los 
perros, de Leonardo Padura, que é a 
história romanceada de Trotsky e Ra
mon Mercader, que é o seu assassino. 

Continuas fã do Trotsky? 
Sou muito fã de León Trotsky. 

Ainda vale muita coisa 
que ele escreveu? 
Tem muita coisa que ele formulou 
que deve ser conhecida. As posições 
de Trotsky sobre a arte são mui to 
importantes. No diálogo com André 
Breton, surrealista, André Breton de 
fendia uma certa vinculação da arte 
às causas revolucionárias, e Trotsky 
dizia que arte deveria ter um estatu
to completamente independente. E 
ocorre a ele que se houvesse liberda
de de discussão na União Soviética 
talvez a deterioração do Estado não 
tivesse acontecido como aconteceu. 
Outra ideia de Trotsky que eu acho 
mui to interessante é a do desenvol
v imento desigual e combinado. Ele 
enxerga uma articulação no mundo 
capitalista que combinava atrasos 
selvagens com progressos notáveis 
compondo um todo. Os países esta
vam inseridos, mesmo quando muito 
atrasados, na divisão internacional 

do trabalho posta pelo capital, é uma 
ideia mui to rica. Claro que o Trotsky 
tem uma passagem truculenta, san
guinária pelo comando do Exército 
Vermelho, e comete erros, na minha 
avaliação, mas é um dos grandes cé
rebros do início do século 20. 

Quem está pensando alguma coisa di
ferente e muito legal hoje em dia? 
Tem um cara que não gosta mais de 
ser citado por conta desse trabalho 
mas é o Yochai Benkler, dos Estados 
Unidos, que escreveu A riqueza das 
redes, não foi traduzido no Brasil, mas 
que enxerga uma vertente for temen
te democrática na composição das 
redes sociais e das redes interconec-
tadas. Eu acho que ele é um pouco 
ingênuo nisso aí. Acho que, e hoje 
isso é mui to mais fácil de ver, elas 
trouxeram a democracia de um lado 
mas trouxeram muita concentração 
de capital do outro lado. Houve uma 
concentração de capital no universo 
da internet mui to maior do que o que 
aconteceu no universo da televisão, e 
mais rápida, e na televisão já era mu i 
to maior do que o que tinha aconte
cido no universo da mídia impressa. 
Então, de um lado a internet traz uma 
diversidade de vozes, o que é verda

de, mas de outro traz uma enorme 
concentração de capital. E que con
centra em poucas empresas. 

Quando não estás lendo, nem dando 
aula, nem fazendo palestra, o que tu 
gostas de fazer? Futebol? 
Não, não. Eu gosto de ver televisão, 
gosto de passear de carro com meu 
filho, gosto de automóvel, sempre 
gostei, desde moleque. Não tenho 
dinheiro para ficar comprando, mas 
se tivesse, compraria. Já fui diretor da 
Quatro Rodas, com muito prazer. 

Da Playboy também... 
Da Playboy não fui diretor, infelizmen
te, mas fui editor sênior responsável 
pela parte cultural, (risos) 

Comida preferida? 
Eu gostava da torta de galinha que 
minha mãe fazia. Minha mãe morreu, 
me deixou a receita mas eu fiz poucas 
vezes. Uma coisa engraçada é que fui 
desenvolvendo um gosto cada vez 
maior por uma comida natural. Mas 
eu gosto de bebida, eu gosto de tudo 
isso. As pessoas normalmente pen
sam que uma pessoa... às vezes falam 
de mim como se eu fosse padre, por 
causa da preocupação da ética, mas 
veja que a ética cobra transparência 
na vida pública e privacidade na vida 
íntima. 0 Estado democrático existe 
quando garante privacidade na vida 
íntima. Ou seja, garante segredos. 
A liberdade muitas vezes está entre 
quatro paredes. E a democracia existe 
quando garante transparência do po
der público. As tiranias tornam opaco 
o poder público e devassam a vida ín
t ima. Um termômetro da democracia 
é saber se nós temos direito a segre
dos, que começam no voto secreto, 
e se nós temos direito a um governo 
transparente. 

Interessante o que tu falaste do 
Trotsky sobre a não tutela da arte. São 
duas coisas que os sistemas ditatoriais 
tentam controlar: a imprensa e a arte. 
É. Exatamente. E Trotsky termina a 
vida defendendo a liberdade da im
prensa e a liberdade da arte. Embora 
exista uma passagem do Trotsky que 
ele fala para não se confiar em jorna
listas (risos), ponto do qual preciso dis
cordar dele. 
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Text Box
Fonte: Press, Porto Alegre, ano 16, n. 141, p. 5-9, 2012.




