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A segunda metade
do século 20 foi
marcada por um
forte conflito en-
tre duas culturas:
a humanista e a

científica. Esse conflito foi de-
sencadeado por uma conferên-
cia do químico e novelista C. P.
Snow na Universidade de Cam-
bridge, em 1959, em que expan-
diu a sua visão dos problemas
formulados por um artigo publi-
cado em 1956 num influente jor-
nal inglês.

O que Snow fez foi chamar a
atenção de seus colegas para o
fato de haver na Inglaterra na
ocasião (e no mundo?) duas cul-
turas que não se comunicavam:
as humanidades (em especial
Latim e Grego), de grande pres-
tígio, que eram a base da educa-
ção da aristocracia inglesa, e as
atividades científicas e tecnoló-
gicas – decisivas para levar a In-
glaterra à vitória na 2.ª Guerra
Mundial –, que eram menospre-
zadas. Em contraste, segundo
Snow, os alemães e americanos
preparavam seus cidadãos para
as ciências, permitindo que eles
competissem melhor na era
dos grandes avanços científicos
do século 20.

Snow argumentou que os
cientistas eram considerados
iletrados (analfabetos?) pelos
humanistas, porque não liam
Shakespeare, apesar de não ter
nenhuma ideia do que é a Segun-
da Lei da Termodinâmica ou a
Lei da Gravidade, que para os
cientistas é a própria definição
de analfabetismo científico. Na
época um importante crítico li-
terário atacou Snow como agen-
te de relações públicas do esta-
belecimento científico inglês.

Alguns anos depois Snow
amenizou suas críticas, mas o
debate sobre o fosso entre as
“duas culturas” marcou profun-
damente a segunda metade do
século. Logo após, contudo, sur-
giu um novo e mais sério cho-
que de culturas: desenvolvi-
mentistas x ecologistas.

Para os desenvolvimentistas,
o que interessa é melhorar as
condições de vida da popula-
ção, que só o crescimento eco-
nômico pode proporcionar. Es-
te é o mundo do presente, dos
investimentos e negócios, com
sua ética própria de “retorno
dos investimentos”, cotação do
dólar, exportações, construção
de estradas e até corrupção,
sem muita preocupação com o

futuro. Essa visão casa bem
com eleições frequentes, a cada
quatro anos, e até com as pro-
messas demagógicas necessá-
rias para ser eleito.

Em contraste a visão dos eco-
logistas é a do longo prazo e de
preocupações não só com a pre-
sente geração, mas com as gera-
ções futuras. Essa visão ganhou
grande impulso após os anos
1970, depois da Conferência de
Estocolmo em 1972 que alertou
os governos para as consequên-
cias do tipo de desenvolvimen-
to predatório que caracterizou
o século 20, baseado no consu-
mo de combustíveis fósseis e
no consumismo desenfreado.
O que ela fez foi soar um sinal
de alarme de que não podería-
mos continuar num caminho
que levaria ao esgotamento dos

recursos naturais ou a níveis de
poluição insustentáveis.

A crise do petróleo em 1973 –
que foi erroneamente interpre-
tada como o esgotamento das
reservas, e não como manobra
política dos países exportado-
res – só agravou essa visão pessi-
mista do desenvolvimento. Co-
mo consequência, levou à ado-
ção de dois princípios:

● O do “poluidor pagador”,
que estabelece que o poluidor é
responsável pela poluição que
causa e deve pagar pelas conse-
quências e medidas preventi-
vas para evitá-la;

● e o “princípio da precau-
ção”, que estabelece que não de-
vem ser adotadas novas tecnolo-
gias sem uma avaliação das con-
sequências que sua adoção po-
de acarretar.

Em maior ou menor grau, es-
ses princípios foram adotados
pela maioria dos países e estão
incorporados na sua legislação.
Mais ainda, grandes burocra-
cias governamentais, como Mi-
nistérios de Meio Ambiente, fo-
ram criadas para fiscalizar sua
aplicação.

No caso do Brasil, por exem-
plo, a Constituição, no artigo
225, estabelece que “todos têm
direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sa-
dia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletivida-

de o dever de defendê-lo e preser-
vá-lo para as presentes e futuras
gerações”. Os adeptos extrema-
dos da visão desenvolvimentis-
ta argumentam que a visão dos
ecologistas não é realista e im-
pede na prática o desenvolvi-
mento. Os mais moderados,
contudo, reconhecem que um
mundo em que a meta é o desen-
volvimento a “qualquer custo”
já passou e que as consequên-
cias predatórias desse tipo de
desenvolvimento têm custos
muito elevados.

O conflito dessas duas cultu-
ras lembra muito o debate pro-
vocado por Snow, só que agora o
que está em jogo não são críticas
literárias ou conflitos entre inte-
lectuais, mas ações de governo,
como construção de estradas,
hidrelétricas, reatores nuclea-
res, exploração de petróleo, mi-
neração e desmatamento da
Amazônia. Não há uma solução
única para esses problemas:
uma defesa extremada da pre-
servação ambiental pode levar à
parálise e até à perpetuação do
subdesenvolvimento e da misé-
ria. Já um desenvolvimento pre-
datóriopode levar a prejuízossé-
rios para as gerações futuras e
até para a atual, como já se pode
ver napoluição das grandescida-
des, que ameaça a saúde.

O que se impõe é estabelecer
uma ponte entre as duas cultu-
ras. Não se trata de fazer média
ou uma conciliação em áreas
em que ela não é possível, mas
uma atitude realista que leve a
um desenvolvimento sustentá-
vel que beneficie o conjunto da
população, e não grupos de inte-
resses e lobistas.

Diversas instituições interna-
cionais, como o Programa das
Nações Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma), têm prepara-
do relatórios detalhados mos-
trandoque não há umacontradi-
ção fundamental entre desen-
volvimento e proteção ambien-
tal e que uma “economia verde”
não só é possível, como tam-
bém faz sentido econômico.

Dentro do nosso país, inúme-
ros cientistas têm tentado mos-
trar, em casos específicos, co-
mo estimular o desenvolvimen-
to sem danos irreversíveis à na-
tureza, que levem ao esgota-
mento dos recursos naturais.

O conflito entre as “duas cul-
turas” não é insolúvel.
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PROFESSOR EMÉRITO DA USP

P edro Lozano Barto-
lozzi, professor da
Faculdade de Co-
municação da Uni-
versidade de Na-
varra, acaba de lan-

çar um livro instigante, O Rapto
do Jornalismo. O texto é uma re-
flexão sobre nossa profissão,
seus dilemas e seu fascínio. O
jornalismo foi raptado pela per-
da de qualidade do conteúdo,
pelo perigoso abandono de sua
vocação pública e por sua equi-
vocada transformação em pro-
duto mais próprio para consu-
mo privado. Bartolozzi defende
a necessidade de essa tendên-
cia ser revertida. É preciso recu-
perar o entusiasmo do “velho
ofício”. É urgente investir forte-
mente na formação e qualifica-
ção dos profissionais. Sem jor-
nalismo público, independente
e qualificado o futuro da demo-
cracia é incerto e preocupante.

A sobrevivência dos meios
tradicionais demanda foco ab-
soluto na qualidade de seu con-
teúdo. A internet é um fenôme-
no de desintermediação. E que
futuro aguarda os meios de co-
municação, assim como os par-
tidos políticos e os sindicatos,
num mundo desintermediado?
Só nos resta uma saída: produ-
zir informação de alta qualida-
de técnica e ética. Ou fazemos
jornalismo de verdade, fiel à ver-
dade dos fatos, realmente fisca-
lizador dos poderes públicos e
com excelência na prestação de
serviço, ou seremos descarta-
dos por um consumidor cada
vez mais fascinado pelo aparen-
te autocontrole da informação
na plataforma virtual.

No Brasil, para além da per-
manência dos diários tradicio-
nais, explodiu o fenômeno dos
populares de qualidade. O novo
segmento não tem apenas incor-
porado novos leitores. Ele, de
fato, representa uma esplêndi-
da plataforma educativa. É fasci-
nante ler alguns depoimentos
dos novos leitores. São pessoas
simples, frequentemente margi-
nalizadas do debate público,
que encontraram nos popula-
res de qualidade uma carícia na
sua autoestima. Sentem-se cida-
dãos. A nova classe emergente é
uma grande oportunidade.

Se trabalharmos bem, com
criatividade e ousadia, assistire-
mos ao mais surpreendente fe-
nômeno de migração de leito-
res de todos os tempos. Não es-
tamos diante de um simples mo-

vimento de consumo, mas de
um exercício de cidadania. O
consumidor de um diário popu-
lar pode, amanhã, ter deman-
das mais sofisticadas. A vida é
assim. Os populares podem ser
a porta de entrada para os pro-
dutos tradicionais.

Os diários têm conseguido
preservar seu maior capital, a
credibilidade. A confiança da
população na qualidade ética
dos seus jornais tem sido um
inestimável apoio para o desen-
volvimento de um verdadeiro
jornalismo de buldogues. O
combate à corrupção e o enqua-
dramento de históricos caci-
ques da política nacional, al-
guns sofrendo o ostracismo do
poder e outros no ocaso do seu
exercício, só é possível graças à
força do binômio que sustenta
a democracia: imprensa livre e
opinião pública informada.

A revalorização da reporta-
gem e o revigoramento do jorna-
lismo analítico devem estar en-
tre as prioridades estratégicas.
É preciso atiçar o leitor com ma-
térias que rompam a monoto-
nia do jornalismo de registro.
Menos aspas e mais apuração.
O leitor quer menos show e
mais informação de qualidade.
O sensacionalismo, embora fes-
tejado num primeiro momen-
to, não passa pelo crivo de uma
visão retrospectiva. Curiosida-
de não se confunde com aprova-

ção. O prestígio de uma publica-
ção não é fruto do acaso. É uma
conquista diária. A credibilida-
de não se edifica com descargas
de adrenalina.

Apostar em boas pautas –
não muitas, mas relevantes – é
outra saída. É melhor cobrir
magnificamente alguns temas
do que atirar em todas as dire-
ções. O leitor pede reporta-
gem. Quando jornalistas, en-
trincheirados e hipnotizados
pelas telas dos computadores,
não saem à luta, as redações se
convertem em centros de infor-
mação pasteurizada. O lugar
do repórter é na rua, garimpan-
do a informação, prestando ser-
viço ao leitor e contando boas
histórias. Elas existem. Estão
em cada esquina das nossas ci-
dades. É só procurar.

Quem tem menos de 30 anos
gosta de sensações, mensagens
instantâneas. Para isso a inter-
net é imbatível. Mas há quem
queira, e necessite, entender o
mundo. Para esse público deve
existir leitura reflexiva, a gran-
de reportagem.

Antes os periódicos cum-
priam muitas funções. Hoje
não cumprem algumas delas.
Não servem mais para contar o
imediato. E as empresas jorna-
lísticas precisam assimilar isso
e se converter em marcas multi-
plataformas, com produtos ade-
quados a cada uma delas.

Há um modelo a ser seguido?
Nas experiências que acompa-
nho, ninguém alcançou a perfei-
ção e ninguém se equivocou to-
talmente. O perceptível é que
os jornais estão lentos para en-
tender que o papel é um supor-
te que permite trabalhar em al-
go que a internet e a rede social
não fazem adequadamente: a se-
leção de notícias, jornalismo de
alta qualidade narrativa e literá-
ria. É para isso que o público es-
tá disposto a pagar. Também na
internet. A fortaleza do jornal
não é dar notícia, é se adiantar e
investir em análise, interpreta-
ção e se valer de sua credibilida-
de. Não é verdade que o público
não goste de ler. Não lê o que
não lhe interessa, o que não tem
substância. Um bom texto, para
um público que adquire a im-
prensa de qualidade, sempre
vai ter interessados.

Para mim, o grande desafio
do jornalismo é a formação dos
jornalistas. Se você for a um mé-
dico e ele disser que não estuda
há 25 anos, você se assusta. Mas
há jornalistas que não estudam
nada há 25 anos. O jornalismo
não é rotativa: o valor dele se
chama informação, talento, cri-
tério. Por isso é preciso investir
em jornalistas com boa forma-
ção cultural, intelectual e huma-
nística – pessoas que leiam lite-
ratura, sejam criativas e motiva-
das. E, além disso, que sejam
bons gestores.

As competências são dema-
siadas? Talvez. Mas é o que nos
pede um mundo cada vez mais
complexo e desafiante.
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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 rapto
do jornalismo

Fórum dos Leitores

Choques
de culturas

IMPROBIDADE
Emenda Cassol

É isso que dá pôr raposa para to-
mar conta de galinheiro. Enquan-
to esse bando de corruptos não
cair fora, não podemos esperar
que a política deste país melhore.
HAMILTON PENALVA
hpenalva@uol.com.br
São Paulo

Distinção política

Parafraseando George Orwell, os
políticos são todos iguais, mas
uns são mais safados que outros.
CARLOS RENATO NAPOLEONE
crnapoleone_50@itelefonica.com
Agudos

Vergonha e indignação

Há quem diga estar com vergo-
nha do Brasil e outros, com vergo-
nha do Congresso Nacional. Eu
estou é indignado com esse mon-

te de partidos políticos sem ne-
nhuma utilidade para a Nação e
com a ganância pelo poder e por
dinheiro. Estou indignado com a
invasão de falsos religiosos na po-
lítica e nos meios de comunica-
ção (concessões). Estou indigna-
do com a enormidade da corrup-
ção. Estou indignado com a nossa
leniência diante de tanta coisa er-
rada. Eu estou indignado com a
nossa burrice na hora de votar.
SÉRGIO BARBOSA
sergiobarbosa@megasinal.com.br
Batatais

GOVERNO DILMA
Conta de luz

A mídia anunciou o aumento do
preço da energia elétrica já a par-
tir deste mês. Lembro-me de que
pouco tempo atrás dona Dilma
Rousseff determinou uma redu-
ção da conta “em benefício do po-
vo”, comprando briga com con-
cessionárias de São Paulo e Mi-
nas que se recusaram a fazê-lo
por falta de margens. Então, estes

tinham razão? Era só marketing?
MÁRIO ALVES SOUZA
maroca64@bol.com.br
Salvador

Crendice

Alguém aí acreditou mesmo na re-
dução real dos valores das contas
de luz pelo governo Dilma?
RICARDO GUERRINI
ricguerrini@hotmail.com
São Paulo

Engane-se quem quiser

As tarifas de energia elétrica fica-
ram mais caras, pois após o anún-
cio da redução vieram os reajus-
tes com base nos contratos. E tam-
bém os alimentos, mesmo com a
desoneração da cesta básica. De-
ram com uma mão e tiraram com
a outra. Acredite quem quiser nes-
se governo de mentirinha do PT.
PANAYOTIS POULIS
ppoulis46@gmail.com
Rio de Janeiro

Inflação descontrolada

Ainda nem sequer havíamos per-
cebido os efeitos da redução da
conta de luz, tão demagogicamen-
te anunciada pela presidente, e a
Aneel já autorizou aumentos no
preço da energia, anulando com-
pletamente as promessas da cam-
panha de reeleição. A desonera-
ção da cesta básica também não
passou de falácia, pois não che-
gou ao consumidor ou foi anula-
da pelos índices crescentes da in-
flação, que dá mostras de descon-
trole. Na entrada de supermerca-
dos encontramos placas dizendo
que o estabelecimento está prati-
cando a política do governo, mas,
na verdade, a prática é outra: os
preços estão bem acima dos verifi-
cados no mês anterior. Em minha
opinião, o País está sendo mal ad-
ministrado, pessoas sem noção
administrativa encontram-se à
frente de ministérios importantís-
simos. Pela falta de coerência e
comando do governo, desse jeito
o Brasil será levado à bancarrota.

JOSÉ MENDES
josemendesca@ig.com.br
Votorantim

Cesta básica

Apesar de todas as medidas toma-
das pelo governo para desonerar
a cesta básica, pesquisa do Dieese
mostrou que ela subiu, ao invés
de descer, em 18 capitais neste pri-
meiro trimestre do ano. Em Salva-
dor o aumento foi de inacreditá-
veis 23,75%! O que mais está fal-
tando para o governo demitir por
incompetência o ministro Guido
Mantega, da Fazenda?
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

O vilão da vez

Apesar da desoneração, o preço
da cesta básica subiu – em São
Paulo já custa R$ 336,26. E quem
mais sofre as consequências são
as famílias pobres, que gastam

32% do orçamento em comida.
Além dos itens essenciais, como
arroz, feijão, batata, ricos em car-
boidratos, e carne, fonte de proteí-
nas, os preços de verduras, frutas
e legumes, cujas propriedades
são essenciais para uma alimenta-
ção equilibrada e saudável, estão
proibitivos. Como exigir das
crianças que se habituem, de acor-
do com o recomendado por dez
entre dez nutricionistas, a comer
esses frutos da terra, se o poder
aquisitivo da população está cada
vez mais corroído? Ah, mas o vi-
lão da vez é o tomate... Não é coi-
síssima nenhuma! Quem frequen-
ta supermercados observa a majo-
ração de todos os produtos quase
que diariamente. A prova cabal é
o IPCA de março, que atingiu
6,59% no acumulado de 12 meses,
superando a meta do governo, de
6,5%. E a presidente Dilma conti-
nua com a política populista, já
cansativa, do desonera aqui, deso-
nera ali, prorroga as reduções do
IPI para automóveis e eletrodo-
mésticos, como se bens duráveis
enchessem a barriga do pobre.
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A fortaleza do jornal já
não é dar notícia, mas
se adiantar e investir em
análise, interpretação

Impõe-se estabelecer
uma ponte entre
preservação ambiental
e desenvolvimento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




