
Ombudsmans discutem como jornais devem usar a internet  
 
Velocidade na divulgação traz riscos para a confiabilidade das informações 
 
Para atrair um público mais jovem, o diário holandês "Volkskrant" permitiu, no final de 2005, 
que qualquer pessoa pudesse criar um blog na internet com a chancela do jornal. Embora leve 
o nome do diário, não há qualquer aviso no blog informando que o seu conteúdo não é de 
responsabilidade do jornal. 
 
Um dos blogs patrocinados pelo "Volkskrant" publica uma foto e comentários quase diários do 
primeiro-ministro holandês, Jan Peter Balkenende, descrevendo suas opiniões ou suas férias. O 
problema é que o verdadeiro "dono" do blog não é o primeiro-ministro. 
 
"Abrimos a caixa de Pandora", disse ontem Thom Meens, ombudsman do "Volkskrant", que 
luta contra o jornal para modificar a decisão. "É uma situação horrível." Meens cita o caso de 
seu jornal como um "não-exemplo" de como a internet pode ser usada na atividade 
jornalística. 
 
O jornalismo na internet foi um dos principais temas debatidos no primeiro dia da 26ª 
Conferência Anual da ONO (Organization of News Ombudsmen, ou Organização de 
Ombudsmans de Notícias), promovida em São Paulo e organizada pela Folha -o jornal prefere 
aportuguesar o plural de "ombudsman" porque a palavra é de origem sueca, e não inglesa. 
 
Ombudsmans de 12 países participam até quarta-feira do encontro, fechado ao público e 
realizado pela primeira vez em um país da América Latina. 
 
No painel "Ética Jornalística na Era de Internet", Edward Wasserman, professor de Ética 
Jornalística da Washington and Lee University, dos Estados Unidos, discutiu, com exemplos 
teóricos e práticos, as implicações da velocidade e abrangência da internet. 
 
Desafios 
 
O jornalismo eletrônico coloca uma série de desafios e oportunidades para a atividade. O 
fundamental, porém, seria preservar padrões éticos e de confiabilidade no jornalismo, hoje 
ameaçados pela velocidade e "voracidade" da internet. Wasserman elencou uma série de 
pontos que trazem "novos desafios à ética convencional na prática do jornalismo". 
 
Uma das implicações é a "distribuição instantânea" de informações, o que levanta questões 
sobre se uma notícia "está pronta ou não", do ponto de vista de sua veracidade, para ser 
publicada. 
 
Essa preocupação leva a outros dois pontos: o acesso "universal" a todas as informações que 
são colocadas na rede, precisas ou incorretas, e sua durabilidade. 
 
Acessadas por meio de programas de busca, informações não-precisas podem se perpetuar na 
rede e gerar novos erros. Para Wasserman, ainda não existem mecanismos seguros de 
correção ou meios de evitar a disseminação de informações imprecisas. 
 
A abrangência da internet, segundo ele, gera "desafios e oportunidades". Wasserman destacou 
o fato de jornalistas terem em mãos hoje um "poderoso instrumento" de propagação de 
informações, como os blogs, sem depender necessariamente de uma grande empresa 
jornalística. 
 
Wasserman lembrou o caso do blog norte-americano de Matt Drudge. Ele vazou em primeira 
mão que a revista "Newsweek" teria escrito e não publicado reportagem sobre o caso entre o 
ex-presidente Bill Clinton e a estagiária Monica Lewinsky. O escândalo chegou a ameaçar 
Clinton de impeachment, em 1999. 
 
América Latina 



Em outro painel, Germán Rey, ex-ombudsman do diário colombiano "El Tiempo" e professor da 
Universidad de los Andes, discorreu para seus cerca de 40 colegas de 12 diferentes países 
sobre a situação do jornalismo na América Latina -um dos temas centrais desta conferência da 
ONO. 
 
Alguns participantes do encontro já haviam demonstrado surpresa com os baixos níveis de 
circulação dos jornais impressos latino-americanos se comparados aos de países mais 
avançados. 
 
Rey afirmou que os 213 milhões de pobres na América Latina e um PIB per capita médio quase 
10 vezes inferior na comparação com os EUA explicam esse quadro, assim como a 
predominância da TV e do rádio como meios de comunicação de massa na região. 
 
Leia mais 
 
Abuso do "off the records" é criticado  
 
O apelo a informantes que não deixam ou não podem deixar seus nomes serem publicados 
pelos jornalistas afeta a credibilidade do jornalismo. O "off the records", expressão em inglês e 
jargão jornalístico para as informações fornecidas por fontes não reveladas para o leitor, deve 
sofrer alguma forma de restrição por parte das empresas de mídia. 
 
Foi basicamente essa a conclusão da palestra de Manning Pynn, ombudsman do jornal "The 
Orlando Sentinel", da cidade norte-americana de Orlando, Flórida, e do debate que ele 
suscitou, em São Paulo, durante a 26ª Conferência Anual da ONO. 
 
A questão é tão problemática nos Estados Unidos, disse Pynn, que ainda há duas semanas ela 
foi objeto de relatório de 97 páginas na reunião anual da Anse (sigla em inglês para a 
Associação Americana de Editores de Jornais). 
 
Pynn citou pesquisa feita com pouco mais de 400 jornais americanos, na qual um quarto deles 
afirmou que em nenhuma circunstância publicava informações sem identificar a respectiva 
fonte. Outra pesquisa demonstrou que reportagens atribuídas genericamente a um informante 
não identificado era considerada "muito arriscada" por 68% dos leitores americanos mais 
jovens. 
 
Jornais como o "New York Times", o "Washington Post" e o "Los Angeles Times", disse ainda 
Pynn, regulamentam o uso do "off the records". Jornais menores, como o "The Orlando 
Sentinel", tendem a aceitá-lo em despachos das agências - sobretudo quando tratam de 
política interna americana e são provenientes da capital, Washington. 
 
Jeffrey Dvorkin, ombudsman da NPR (Rádio Pública Nacional americana), mediador do debate, 
citou o caso ocorrido nos anos 90, em que, com base numa denúncia anônima, a rede pública 
de televisão canadense, a CBS, noticiou que tropas canadenses haviam maltratado 
adolescentes na Somália. Foi, no entanto, uma iniciativa arriscada, disse ele. 
 
"O uso do "off" é excessivo no Brasil", disse o ombudsman da Folha, Marcelo Beraba. O 
excesso é constatado sobretudo em Brasília, nas reportagens políticas e econômicas. "Isso 
corrói a credibilidade dos jornais", afirmou. 
 
Fórum Folha 
 
Ao fim da conferência dos ombudsmans, amanhã, a Folha realizará o Fórum Folha de 
Jornalismo, aberto ao público que se inscreveu para assistir às mesas-redondas. As inscrições 
eram gratuitas, mas já estão esgotadas. 
 
O fórum, a ser aberto por Otavio Frias Filho, diretor de Redação da Folha, terá quatro debates 
com a participação de especialistas estrangeiros da mídia dos Estados Unidos, do Reino Unido, 
da Argentina e da Venezuela, entre outros.  



O primeiro painel, na quarta à tarde, será sobre "Transparência e Qualidade Jornalística". O 
segundo, em seguida, abordará "Poder e Jornalismo na América Latina". 
 
A terceira mesa-redonda, na quinta, discutirá "Jornalismo e Democracia". A última, também na 
quinta-feira, terá como tema "Os Limites da Reportagem". 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 9 maio 2006, Brasil, p. A8. 


