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No campo de batalha
da internet os negócios
é que precisam mudar
Como nos jornais, as postagens também precisam de ética

Os últimos dias do
jornalismo britânico
O escândalo de escutas ampliou a pressão por uma
regulamentação da imprensa para impedir desvios

Você está lendo esta colu-
na num vazio ético? Ou
num jornal virtuoso? A
descrição da internet
dada pelo juiz da Supre-
ma Corte britânica

Lord Leveson como um “vazio ético”
é um dos poucos equívocos em seu
alentado relatório sobre a situação
da “imprensa” britânica, como nós
ainda a chamamos, no linguajar de
Gutenberg. Pois a internet não é um
vazio ético; é um campo de batalha
ético. Em todas as suas vastas este-
pes virtuais trava-se hoje uma das
maiores lutas pelo poder do nosso
tempo.

O destino dos regimes autoritá-
rios, como a China, e portanto, o futu-
ro da liberdade, dependerá do seu re-
sultado.

Nesse contexto, a pequena batalha
local da Grã-Bretanha em torno dos
pacotes de papel dobrado que multi-
dões cada vez menores de idosos
compram num lugar bizarro chama-
do banca de jornal, pode parecer algo
como um episódio de Dad’s Army, o

antigo seriado da televisão britânica,
adorado pelos ingleses e ambientado na
2.ª Guerra. Mas vê-la desta maneira
(“em todo caso, está tudo na internet”)
está errado. E também oferece aos ta-
bloides como The Sun, de Rupert Mur-
doch, uma desculpa hipócrita para con-
tinuarem com seu comportamento re-
provável. Como observa Leveson, o Sun
justificou a publicação de fotos do prín-
cipe Harry brincando nu em Las Vegas
anunciando numa manchete que, en-
quanto ele fazia isso, “Nós lutamos pela
liberdade de imprensa”. Se houvesse
um Prêmio Nobel da mentira, o Sun cer-
tamente o ganharia.

Essencialmente, a ética do bom jorna-
lismo, e os princípios éticos adotados
independentemente por um veículo de
comunicação, devem e podem ser a mes-
ma coisa tanto para a internet quanto
para a imprensa escrita.

Afinal, por que as palavras que você
está lendo neste momento deveriam ser
analisadas, verificadas ou tratadas de
maneira diferente somente em razão da
forma material na qual você as lê? Evi-
dentemente, a internet lançou novos de-

safios. Alguns estão sendo combatidos
esta semana na Conferência Mundial so-
bre Tecnologia da Informação organiza-
da pela União Internacional das Teleco-
municações, um organismo da ONU,
em Dubai, Emirados Árabes Unidos. A
federação de emirados do Golfo emitiu
recentemente um decreto que pune
com pelo menos 3 anos de prisão o uso
de um site ou de qualquer outro veículo
da tecnologia da informação “para zom-
bar ou ferir a reputação ou a dignidade
do Estado ou de qualquer uma de suas
instituições”, e estas “instituições” in-
cluem os governantes dos emirados,
seus príncipes e outros dirigentes.

Portanto, é exatamente o lugar para a
realização de uma conferência sobre a
regulamentação da internet.

A grande questão discutida em Dubai
é saber se os governos, também os auto-
ritários, conseguirão exercer um contro-
le maior sobre a internet que ainda carre-
ga amplas características de suas ori-
gens na liberdade de expressão america-
na. Surgem de várias partes as tentati-
vas de fazer com que buscadores como
o Google, redes sociais como o Face-
book, e sites de microblog como o Twit-
ter, possam ser responsabilizados co-
mo se fossem editoras de jornais por
aquilo que os usuários – vocês, eu, dissi-
dentes que usam pseudônimos, idiotas
anônimos e, mais recentemente, o papa
(cujo nome no Twitter é @Pontifex) –
postam online. Manter-se firmes con-
tra quaisquer outras versões importu-
nas do que chamamos “responsabilida-
de intermediária” é vital para o futuro
da futura liberdade de expressão.

Há ainda a questão da necessidade de
se responsabilizar blogueiros e tuitei-
ros pelas coisas grosseiras, de mau gos-
to ou equivocadas que dizem no calor
do tuíte. O ex-tesoureiro do Partido
Conservador da Grã-Bretanha, Lord
McAlpine, que atualmente está proces-

sando centenas de usuários do Twitter
por espalhar uma sugestão equivocada
e difamatória de que ele teria abusado
sexualmente de crianças, está testando
este aspecto da lei britânica. Mas além,
ou ao lado, da lei há uma quantidade de
questões relativas a como devemos fa-
lar online, e como deveríamos reagir à
estupidez, por exemplo, de tuítes racis-
tas de um nível infantil.

Trata-se de questões realmente no-
vas, complexas e difíceis. Mas, curiosa-
mente, aquelas sobre as quais a internet
menos influi são as que se referem à éti-
ca do jornalismo. (A ética, enfatizo, e
não o modelo de negócio.) O que em
1962 era considerado bom jornalismo,
em 2012 continua sendo bom jornalis-
mo. O que era jornalismo torpe naquela
época continua sendo jornalismo torpe
hoje.

A enorme quantidade de conteúdo
editorial que The Guardian ou a BBC co-
locam online a cada hora, e a velocidade
com que o fazem, torna mais difícil um
controle da qualidade. As regras do jogo
aplicáveis aos comentários dos leitores
online obviamente são diferentes da-
quelas da carta do leitor tradicional na
página impressa. Entretanto, essencial-
mente, os mesmos padrões éticos deve-
riam se aplicar a todo tipo de jornalismo
pelo qual o que chamamos ainda de “o
jornal” arca com a responsabilidade edi-
torial. O caso WikiLeaks de telegramas
diplomáticos americanos foi uma nova
maneira de obter informações por meio
de vazamentos, possibilitada pela inter-
net, mas as normas editoriais de New
York Times, Le Monde e Guardian aplica-
das a ela foram exatamente as mesmas
que se aplicariam às fitas do escândalo
Watergate, aos papéis do Pentágono ou
mesmo o Telegrama de Zimmermann
em 1917.

Como Leveson destaca, o Mail Onli-
ne, um dos sites de jornais mais visita-

dos do mundo, compromete-se vo-
luntariamente a observar o Código
da Prática dos Editores da Comissão
de Reclamações contra a Imprensa
(PCC), hoje desacreditada, da Grã-
Bretanha. O Huffington Post UK que
só circula online também é membro
da PCC. Sim, eu sei, a comissão está
quase completamente desprestigia-
da. Mas se a Grã-Bretanha agora tem
uma entidade independente que re-
gula “a imprensa”, não há nenhuma
razão para que os jornais online, gran-
des e pequenos, não devam se ater às
suas normas e procedimentos – e des-
frutar das vantagens legais e financei-
ras que ela promete.

Em suma, a internet não é um “va-
zio ético” mais do que o jornal.

Talvez seja mais fácil colocar lixo
tóxico online, mas ali também exis-
tem novas oportunidades para fazer
um grande jornalismo. O problema
concreto que a internet coloca no ca-
so não é a ética, mas o dinheiro.

Como ganhar dinheiro suficiente
para bancar um jornalismo e uma aná-
lise de grande qualidade, principal-
mente um jornalismo de reporta-
gens no exterior, em que “os comen-
tários são grátis, mas os fatos cus-
tam”? Esta é a questão. Mas, feliz-
mente, como eu também estou escre-
vendo esta coluna para a antiga im-
prensa escrita, onde os limites preci-
sos da palavra são ditados pelos centí-
metros disponíveis numa página físi-
ca, fiquei sem espaço para dar a res-
posta que não tenho. / TRADUÇÃO DE

ANNA CAPOVILLA
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Como todo jornalista sa-
be, reportagens podem
seguir direções impre-
visíveis. O sequestro e
o subsequente assassi-
nato de Milly Dowler,

garota de 13 anos raptada a caminho
de casa vindo da escola, em Surrey,
em 12 de março de 2002, deu origem a
um julgamento que levou não só à
condenação do seu assassino, mas ao
fechamento de um dos mais respeita-
dos jornais britânicos, complicou a
vida de um poderoso magnata da mí-
dia e talvez tenha criado a mais grave
ameaça à liberdade de imprensa em
tempo de paz de que temos memória.

A descoberta de que jornalistas apa-
garam mensagens do correio de voz
do celular de Milly Dowler, o que, se-
gundo as alegações, teria dado “fal-
sas esperanças” à família da menina
de que ela ainda poderia estar viva,
transformou uma reportagem de ta-
bloide acompanhada avidamente pe-
lo público britânico num desastre his-
tórico para a imprensa do país.

Reprovação. Rupert Murdoch, que
jamais foi considerado um sujeito bo-
nachão, que se envergonha facilmen-
te, foi chamado à ordem, e o seu News
of the World, tabloide publicado aos
domingos, abruptamente fechado.
Mas as coisas não pararam aí: o Parla-
mento manifestou-se com discursos
reprovadores contra Fleet Street. Os
caçadores rapidamente descobriram
o quão divertido era ser caçado pelos
inimigos que aguardavam há anos, se-
não décadas, essa oportunidade. As
alegações, nem todas infundadas, de
relações indesejáveis entre a impren-
sa e oficiais da polícia facilmente su-
bornáveis, aliadas à suspeita de que
as empresas de mídia ditavam a políti-
ca para os políticos – e não o inverso
como seria de esperar – deixaram cla-
ro que as regras do jogo da mídia nun-
ca mais seriam as mesmas.

O inesperado instrumento da mu-
dança foi o primeiro-ministro David
Cameron. Ele ficou tão envergonha-
do por causa de suas relações muito

próximas com os jornalistas (e especial-
mente com o império Murdoch) que
não teve outra alternativa senão orde-
nar um inquérito sobre a situação da
imprensa britânica, conduzido por um
juiz experiente, Lord Brian Leveson.

Um ano depois Leveson apresentou
seu relatório de 2 mil páginas. Previsivel-
mente, o documento provocou uivos de
indignação dos jornalistas (que temem
que seus privilégios estejam sob ata-
que) e de membros da oposição no Par-
lamento (que temem que Cameron evi-
te aplicar as recomendações mais im-
portantes de Leveson).

Reconhecendo que a imprensa estava
preocupada com a perspectiva de uma
“regulamentação imposta por lei” (ou
seja, uma fiscalização direta), o relató-
rio de Lorde Leveson recomendou a
criação de um órgão autorregulador in-
dependente corroborado por uma lei.
Seja uma regulamentação imposta por
lei ou não, no final esta é uma questão

de menor importância. Pode não ser
qualificada como tal, mas, se sanciona-
da pelo Parlamento, é o que será. O ho-
mem, ou mulher, encarregado de “ga-
rantir” um novo regime regulatório que
atenda ao “nível exigido de independên-
cia e eficiência”, conforme as propostas
de Leveson, será indicado pelo governo.
Em outras palavras, o novo regime reco-
mendado por ele seria independente
dos jornais, mas não necessariamente
independente do governo.

Naturalmente, Leveson também de-
clarou que essa figura só se envolveria
nos assuntos da imprensa na eventuali-
dade de a nova regulamentação se mos-
trar ineficaz. Mas não é preciso ter gran-
de visão profética para prever que isso
pode ocorrer em breve. A imposição de
regras é um fato da vida. Por que seria
diferente no caso da imprensa? Acredi-
tar no contrário é tão ingênuo quanto
supor que os únicos vilões de Fleet
Street eram os empregados por Rupert

Murdoch.
Leveson foi claro: “Não posso – e não

o farei – recomendar que se dê uma últi-
ma chance para a imprensa”, afirmou. E
observou que há pelo menos 70 anos
são realizadas campanhas em favor de
uma reforma da imprensa.

Mas deixando de lado o moralismo de
Leveson, e apesar do testemunho da fa-
mília de Dowler e outras vítimas da cul-
tura jornalística britânica, esta não é, no
final, uma luta das pessoas comuns con-
tra a poderosa Fleet Street. Em sua es-
sência, é uma luta de poder entre políti-
cos e a imprensa.

Barões. Grande parte da esquerda bri-
tânica considera a imprensa similar a
um bando de barões medievais superpo-
derosos e saqueadores que há muito
tempo deveria ser subjugada e se subme-
ter a alguma forma de justiça sumária, o
que envolve um certo desejo de vingan-
ça e massacre. Murdoch, apesar de sua

disposição de apoiar jornais que per-
dem dinheiro como o Times, é o
maior de todos os vilões na imagina-
ção da esquerda.

Qualquer coisa que possa colocar
Murdoch no seu lugar é considerada
válida, não importa o risco, o custo e
os contratempos. Mesmo que tenha
consequências imprevistas ou ino-
portunas.

Mesmo a direita não está solida-
mente ao lado dos interesses da im-
prensa (ou, se desejar, das liberdades
da imprensa) como outrora.

Cerca de 42 parlamentares conser-
vadores escreveram a Cameron de-
fendendo uma legislação para re-
frear os excessos do jornalismo. Se
fosse somente uma questão de algu-
mas poucas regras seria mais fácil
apoiar o relatório de Leveson. Mas
esta é uma posição difícil de susten-
tar. A tentação para se acrescentar
um pouco mais (em nome da ordem)
estará sempre presente. O que não
significa dizer que aqueles infelizes
denegridos pela imprensa britânica
não devem ter uma maneira mais rá-
pida, mais eficaz e mais barata de ter
suas reclamações atendidas.

As regras do jogo estão mudando e,
como a nobreza siciliana de Lampe-
dusa, a imprensa começa a entender
que as coisas terão de mudar se a
ideia é que continuem como são.

Mas a cultura do jornalismo britâ-
nico merece ser protegida. Fleet
Street sempre se orgulhou da sua ca-
pacidade de viver de expedientes.
Seus profissionais participam de um
negócio asqueroso; ao contrário dos
seus contrapartes americanos, não
se consideram membros de uma clas-
se profissional. Embora não tenha a
proteção de algo tão nobre como a 1.ª
Emenda, a imprensa britânica até
agora conseguiu prosperar à sua pró-
pria maneira belicosa, usando de ex-
pedientes ao mesmo tempo que ser-
ve o público leitor.

Mas, mesmo sem uma regulamen-
tação corroborada pelo governo, pa-
rece que essa tradição não vai durar.
As expectativas e as preferências da
sociedade mudaram irrevogavelmen-
te. Contudo, à medida que as luzes
começam a tremular, não podemos
deixar de perguntar se a vida pública
excepcionalmente honrada da Grã-
Bretanha realmente será aprimorada
por qualquer das recomendações de
Leveson.

Mas o juiz parou para pensar nisso.
Nas 2 mil páginas de reflexões e reco-
mendações ponderadas, ele devotou
apenas uma única página à internet.
Se este é o fim de uma era, significa
apenas o início de outra. O jogo conti-
nua. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




