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Um tema, a notícia-espetáculo, vem ganhando evidência pelo pecado capital do exagero dos 
fatos, fazendo com que passem a pertencer mais ao reino da ficção do que à realidade, matéria-
prima essencial do jornalismo. O outro, o denuncismo, pela tendência da mídia de atacar os 
envolvidos em escândalos como se fosse um enxame de abelhas, julgando-os como se fossem 
criminosos, muitas vezes sem o necessário equilíbrio e rigor na apuração.  
 
É este o tema do livro "O Jornalismo dos Anos 90", do jornalista Luís Nassif. No conjunto, foram 
relacionadas 16 histórias, todas tendo como foco pessoas que viveram na pele aquilo que o autor 
define como linchamento moral, resultado de um modelo "niilista" de jornalismo que "está 
esgotado". Isso porque se alicerça na denúncia pela denúncia, na pressa em perseguir furos, na 
enxurrada de grampos e dossiês que grassa nas redações, além de "uma das mais nocivas 
parcerias" da década passada, aquela que uniu, na avaliação de Nassif, o Ministério Público e os 
jornalistas.  
 
Contra o efeito manada, Nassif acompanhou os acontecimentos que relata da sua trincheira de 
colunista da Folha de S. Paulo. Toma partido. Não aceita ser um mero espectador e muito menos 
seguir o "efeito manada", o que equivale a dizer que rejeita a primeira versão como verdadeira e 
não segue a onda do vilão do momento.  
 
O caso da CPI dos Precatórios (documento pelo qual o Estado ou Município reconhece uma dívida) 
é emblemático. O escândalo do desvio do dinheiro arrecadado pelo poder público para pagamento 
de empreiteiras envolvia algo como R$ 5 bilhões e entre os acusados do esquema figuravam o 
prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e o governador 
de Santa Catarina, Paulo Afonso Vieira. Nassif consome 66 páginas do livro para mostrar que o 
escândalo, assunto de quatro dezena de colunas assinadas por ele, não estava restrito a um 
pequeno banco, o Vetor, e seu dono, mas fazia parte de uma vasta indústria de falcatruas.  
 
Um segundo caso relevante envolve o economista Chico Lopes. Este caiu da presidência do Banco 
Central sob a acusação de ter fornecido informações privilegiadas ao então banqueiro Salvatore 
Caciolla, que, aliás, acabou preso e fugindo para a Itália. Em meio a um festival de denúncias 
inquisitoriais, sem nenhuma prova consistente, a vida de Lopes se transformou num inferno. O 
ponto de partida foi a invasão do apartamento do economista pela Polícia Federal que prendeu 
dois computadores: um, do próprio Chico Lopes, o outro da sua filha adolescente. Foi um ato 
brutal. Nassif fez a denúncia, mais uma vez marchando contra a corrente. Desfecho final: nada 
ficou provado contra Lopes.  
 
Além dos casos dos precatórios e de Chico Lopes é emblemática a história de Marcelo Zanotto, 
administrador do Osasco Plaza Shopping. A história é conhecida: no final da década de 90 o 
shopping explodiu na hora do almoço deixando inúmeros mortos e feridos. O que poucos 
conhecem é o drama do jovem Marcelo acusado pela mídia, promotores e delegados de ser "o 
grande culpado" pelo acidente por ter negligenciado um vazamento de gás. Num dossiê 
detalhado, a mãe do administrador, Ilka Marinho de Andrade Zanotto, crítica teatral, procura 
demonstrar que o filho foi também uma vítima: de falsas denúncias de ser bon vivant 
incompetente e de denúncias que vendem jornais.  
 
Nassif conta que colecionou 40 cases. Reuniu apenas 16 no livro - do clássico erro cometido com 
a Escola Base ao assassinato do índio Galdino, passando pelas denúncias que desaguaram no 
impeachment de Collor - para traçar um painel amplo. Em todos eles, explica o jornalista, o elo 
em comum é um só: a unanimidade.  
 
Eis o traço característico e o ponto vulnerável da mídia nos anos 90. A essa dura constatação 
Nassif opõe uma alternativa: a mídia precisa se reformar. Debruçar-se sobre suas próprias 



contradições e ousa fugir ao jornalismo burocrático, buscar ser "mais sofisticada e plural, capaz de 
julgar situações, não personagens, de ser contra ou a favor dos atos do governo - não contra ou a 
favor de governos -, de aceitar e compreender que interesses setoriais podem ser legítimos".  
 
Não é uma travessia fácil. O modelo a seguir, como a esfinge da lenda, propõe um enigma ao 
atual modelo da mídia brasileira: como lidar com a denúncia e com a notícia espetáculo? A crença 
dominante é que a boa notícia não é notícia. E há uma ambigüidade no trato com a notícia. A 
denúncia é boa porque vende e afirma independência. A denúncia é ruim porque, às vezes, não 
corresponde à verdade e, pior, alimenta a cultura do denuncismo, o que não deixa de ser uma 
herança provinciana dos anos de transição para a democracia.  
 
Contudo, é impossível adiar o debate. É impossível deixar de encontrar pontos de contato entre o 
direito à cidadania e o respeito de o cidadão ser considerado inocente até que se prove o 
contrário. O jornalismo investigativo contemporâneo nasceu com o impeachment do presidente 
americano Richard Nixon, o famoso caso Watergate. No Brasil dos nossos dias, o seu nascimento 
é fruto também de um impeachment: o de Collor.  
 
São momentos saudáveis - e mesmo gloriosos - pelo seu conteúdo renovador e pelo que contém 
de independência com relação ao poder. São ainda antídotos perfeitos contra a tentação de fazer 
da notícia uma commodity e da arte do jornalismo um exercício de marketing ou de lobbies. Os 
impasses para deixar para trás os males da cultura do denuncismo e da notícia espetáculo-
commodity, e afirmar o caminho modernizador, são feitos da mesma matéria-prima dos impasses 
do amadurecimento político. O complexo de inferioridade, que faz da crítica um vício cultural, e a 
visão, sem dúvida de origem sebastianista, de que a nação está dividida entre heróis e vilões, 
precisando portanto de salvadores da pátria. Cedo ou tarde, o jogo de pressões naturais à 
democracia levará a mídia a cultivar mais suas virtudes do que seus defeitos, a privilegiar 
prioritariamente a informação e abrir mão dos atrativos do show.  
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