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Acrise financeira dos grandes jor-
nais franceses, a concorrência da
televisão, da internet e da impren-
sa gratuita, o nivelamento por bai-
xoestimulado pelaAudimat (índi-
ce de audiência francês). Essas
questões estão no centro do já fa-
moso festival de história do cine-
ma de Pessac, presidido por Alain
Rousset e Jean-Noël Jeanneney
(presidente de honra), que este
ano escolheu como tema: “meios
de comunicação e democracia”.
Esses encontros originais entre ci-
neastas, historiadores e jornalis-
tas, acompanhados todas as vezes
daprojeção de uma centena de fil-
mes, testemunham há 15 anos a
importância crescente da imagem
na percepção e na interpretação
dos acontecimentos.

Noevento, comumtema tãodi-
retamente centrado na vocação
do festival, ilustrado pelos filmes
de JohnFord, HowardHawks, Al-
fred Hitchcock, Orson Welles,
Elia Kazan, George Cukor e vá-
rios outros, o confronto foi parti-
cularmente fecundo. Sob todos os
pontos de vista, desde o caso
Dreyfusde Méliès, impressionan-
te reconstituição de 15 minutos
que remonta a1899, o desenvolvi-
mento das mídias foi apresentado
no cinema em sua realidade mais
profunda, oquea torna indissociá-
vel do progresso da democracia.

Ao longo dos séculos, com al-
tos e baixos, a sua trajetória se im-
pôs de modo paralelo. Nos nossos
dias, o nível médio dos jornalistas
aumentou bastante, o tom das po-
lêmicas amainou, a proteção legal
das vítimas de difamação melho-
roude forma considerável. E, ape-
sar disso, a queda de credibilidade
dos meios de comunicação como
fonte de informação não pára de
se aprofundar. Quando se pergun-
ta aos leitores, ouvintes e telespec-
tadores se confiam no que lêem,
ouvem e vêem, as respostas fran-
camente positivas giram em torno
de 6%. Mais da metade das pes-
soas pesquisadas manifestou des-
confiança. Entre as vítimas dessa
desconfiança, a imprensa escrita
está em primeiro lugar.

A leitura dos jornais é particu-
larmente fraca na faixa dos 15
aos 25 anos. Menos de um leitor
de 20 anos a cada 5 se informa
por este meio e, mesmo assim,
quando o faz, é por meio dos jor-
nais gratuitos. Uma vez assumi-
do, o hábito da televisão antes do
jantar, do rádio no volante do car-
ro (que leva mais de 60% dos as-
salariados para o local de traba-
lho) e dos zappings caprichosos
e lúdicos da internet continua até
a idade adulta.

Nessa paisagem sombria, os
jornais regionais se viram, cada
vezmenos, por razõesde proximi-
dade. As revistas semanais resis-
tem, porque supostamente devem
selecionar, encontrar espaço e co-
mentar as notícias brutas da histó-
ria imediata. Encurralada entre es-
ses dois pólos, a imprensa diária
francesa está tão fragilizada que a
curva dos anúncios diminui com
as vendas.

Essa crise é preocupante para a
democracia. Uma queda estrutu-
ral, quase inescapável, conduziu a
palavra e a imagem a ceder aos
impulsos irracionais e a ordenar a
informação segundo os critérios
do Audimat. O que seria do deba-
te público se o rádio e a televisão
não encontrassem mais, nessa
queda, o obstáculo do jornal escri-
to? O pior seria se a imprensa diá-
ria sevisse obrigada, para sobrevi-
ver, a se alinhar com os meios de
comunicação movidos a emoção.

Esse erro é evidente no caso
dos meios de comunicação ingle-
ses e italianos, onde os modelos
Murdoch eBerlusconi causam es-
tragos. A melhora dos sites dos
jornais, cuja consulta se amplia
de maneira exponencial, só pode
preencher, pelo menos por en-
quanto, uma função anexa: sua
apresentação fragmentada preju-
dica mais do que valoriza o deba-
te democrático, ao colocar no
mesmo plano todas as informa-
ções e os pontos de vista.

Mas estamos longe, na França,
desse cenário catastrófico, por
uma razão que a história dos
meios de comunicação e de sua
tradução para a imagem coloca
em evidência e que é, tudo soma-
do, reconfortante: o público é inte-
ligente! A multidão que se distrai
do cansaço do dia passando pelo

espetáculodoshistriões da telerea-
lidade sabe que tem caso com his-
triões. Cada um retira sua peque-
na moral pessoal, que não éneces-
sariamente voltada para baixo.

Emoutros termos, odesafio po-
de ser superado.Nos EstadosUni-
dos, apesar da onipresença da tele-
visão, 1 americano em cada 4 não
compra menos de um jornal. Se
na França essa relação caiu para 1
a cada 6, o preço dos jornais, que
é o triplo do praticado além-mar e
o dobro da tarifa dos alemães, é
uma explicação maior, com a
qual não devemos no entanto nos

satisfazer. A queda dos anúncios
e da publicidade seguiu a baixa
das vendas, ela não a precedeu. O
que está na causa, no que diz res-
peito à desafeição do público em
relação aos jornais nacionais diá-
rios, deve-se, segundo nós, a um
outro fator.

Esse fator não se deve, longe
disso, a sua qualidade, que só os
pessimistas julgam insuficiente,
antes mesmo de ter aberto o me-
nor jornal. Essa qualidade é, na
maior parte dos casos, amplamen-
te comparável à dos melhores ór-
gãos de imprensa estrangeiros. A

experiência mostra que não existe
relação direta, pelomenos imedia-
ta, entre os esforços de um jornal
para melhorar sua qualidade e o
aumentode suas vendas. Para ava-
liar a situação desfavorável da im-
prensa francesa em relação aos
grandes concorrentes estrangei-
ros, é preciso recorrer a uma outra
explicação.

Cada família tem sua maneira
de enxergar o mundo, de decupá-
lo. O leitor gosta de se identificar.
O principal inimigo da imprensa
diária é a uniformidade. No nosso
país, comprar um jornal sempre

foi, mais ou menos, uma manifes-
tação. Estamos errados em esque-
cer. É uma certa norma de preten-
são à neutralidade, que confina
muitas vezes àhipocrisia enãoen-
gananinguém.Desde 1968, os lei-
tores aprenderam a decifrar quem
fala e de quem se fala. Os masca-
rados não seduzem.

Claro, a imprensa nacional, de
vocação generalista, não saberia
se contentar com as dimensões da
imprensa de opinião. Ela não de-
ve renunciar à exigência de exati-
dão e rigor , que supõe distancia-
mento. Mas, para esclarecer o de-

batepúblico, para colocar os acon-
tecimentos emperspectiva, ela de-
ve ao mesmo tempo escapar às
obediências partidárias e apesar
disso encarnar suficientemente as
grandes correntes de sensibilida-
de que se confrontam.

Em alguns casos, diante de
questões consideradas por ela co-
mo grandes, e em um mundo ca-
da vez mais difícil de decifrar, é
preciso saber se engajar. Às ve-
zes, nosperguntamos qual teria si-
do o impacto do “Eu acuso!” de
Zolá, se fosse apresentado como
uma opinião entre tantas outras.●
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