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o ACONTECIMENTO COMO DISCURSO
MANUEL CARLOS CHAPARRO

1.

*

Introdu~o

o direito a inforrna~ao tern complexidades que a democracia e a logica
do mercado acentuaram. 0 Artigo 19 da Declara~ao Universal dos Direitos Humanos conceitua 0 direito a inforrna~o como 0 direito de cada
cidadao procurar, receber e difundir inforrna~oes e opiniOes. Este e 0 texto:
"Todo 0 homem tem direito Ii liberdade de opiniiio e expressiio; este direito
inclui a liberdade de, sem inter{erencia, ter opinii5es e de procurar, receber e
transmitir informap5es e ideias por quaisquer meios e independentemente
de fronteiras" '.
Quando se estabelece urn principio desses, cria-se de imediato uma
exclusao gigantesca. A esmagadora maioria dos cidadaos nao tinha, em
1948, como procurar, receber e transmitir inforrna~oes, opinioes e ideias.
Mas as coisas mudaram, nao apenas porque se aperfei~oaram os
conceitos e as praticas de democracia, mas tambem porque a revolu~ao
tecno16gica, entre as mudan<;as que produziu, viabiliza a socializa<;ao
imediata e ampla dos discursos particulares. Tambem por isso vivemos hoje
num mundo falante e institucionalizado.

Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo.
A Declara~ao Universal dos Direitos do Homem foi adotada em 10 de Dezembro de
1948, proclamando os direitos civis, politicos, economicos, sociais e culturais de «todos os
membros da familia humana».
*
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Nesse mundo falante e institucionalizado, 0 que dinamiza a realidade,
e a altera, e a fon;a desorganizativa ou reorganizativa da informa~ao. Noticiar tornou-se a forma mais eficaz de agir no mundo da democracia e do
mercado. E criar acontecimentos, rechea-los de conteudo jornalistico, a
mais competente interven~ao discursiva das institui~6es. Quem controla
os acontecimentos produz os fatos, os atos, as falas, os saberes, servi~os e
produtos que nutrem irrecusavelmente os conteudos jornalisticos. E a
competencia de produzir e difundir discursos - isto e, a competencia de
dizer para agir e de agir quando se diz - enriquece a democracia, dinamiza
as tramas culturais, da sentidos novos a cidadania.
Esse e 0 cenario de uma profunda perturba~ao dos processos jornalisticos, a que podemos chamar «Revolu~ao das Fontes». As fontes se
profissionalizaram, assimilaram os conceitos, a linguagem e a 16gica do
jornalismo, capacitaram seus protagonistas, desenvolveram competencia
no uso das novas tecnologias para a valoriza~ao decisiva da dimensao
comunicativa dos acontecimentos. Governos, partidos politicos, empresas,
igrejas, ciubes, minorias organizadas, movimentos sociais, grupos culturais, sindicatos - as sujeitos institucionais se manifestam por meio de
acontecimentos planejados para serem noticia. Em decorrencia disso,
porque controlam os acontecimentos noticiaveis e noticiados, geram
tambem os conteudos jornalisticos.

2.

Revisao de conceitos

Nos conceitos da bibliografia tradicional, 0 jornalismo e entendido e
explicado como processo de media~iio, que, com certo distanciamimto
critico, observa a atualidade, a relata e/ou comenta. Mas a observa~iio
met6dica do jornalismo atual revela que essa rela~ao entre 0 jornalismo e a
atualidade mudou, e de forma radical. Os acontecimentos niio se materializam a distancia, para serem observados e relatados, mas no tempo e
no espa~o do jornalismo, e ai atingem 0 seu apice estrategico, 0 apice do
sucesso, quando sao noticiados. Favorecida e estimulada pelas tecnologias
da informacs:ao, essa estrategica de conflitos convem a democracia, a 16gica
do mercado e a ac;ao institucionalizada dos sujeitos sociais.
E uma atualidade que caloca problemas inesperados ao jornalismo,
principalmente de natureza etica. Porque the imp6e uma nova vQcac;ao, a
de ambiente eficaz para a realizac;ao dos confrontos discursivos transformadores, entre sujeitos organizados, competentes na afirmat;ao dos seus
proprios interesses.

Nos dicionarios, a significa~ao da palavra atualidade (qualidade ou
estado de atual) pouco ultrapassa a dimensao temporal. E 0 interesse do
«tempo presente». E 0 mesmo sentido the da 0 linguista Van Dijk (<<coisas
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que ocorrem agora precisamente») 2, quanta inclui a atualidade no elenco
daquilo a que chama de valores jomalisticos. Sao entendimentos pobres da
palavra, ainda que esteja na dimensao temporal da atualidade a raiz
da logica da «presentificac;:ao», neologismo a que me atrevo por falta de
melhor palavra, para falar do compromisso vital do jomalismo com 0
«hoje» e

0

«agora».

Na cultura jomalistica, 0 termo atualidade tern a complexidade da
propria vida. E de vida que se trata, e de todos os seus conflitos e contradi<;oes, quando, nos conteudos jornalisticos, se fala dos acontecimentos significativos para as pessoas, isto e, dos fatos e atos, das falas e revelac;:oes
imediata ou potencialmente desorganizativos OU reorganizativos, par seus
efeitos imediatos na realidade vivida pelas pessoas. Enquanto atributo de
definic;:ao do jomalismo, a atualidade tern, aMm da dimensiio temporal, a
dimensiio da transformafiio 3. Os acontecimentos sem essa caractenstica,
que nada transformam, nao interessam ao jomalismo, porque nao interessam ao mundo.
o que diariamente vemos nos telejomais e lemos nos jomais sao
relatos e comentarios de trIOs tipos de intervenc;:oes na atualidade: acontecimentos programados e controlados por agentes interessados; revelac;:oes
e falas planejadas e controladas por instituic;:oes ou pessoas tambem interessadas; e acontecimentos imprevistos, nao programados.
Se excluirmos os dias raros das grandes tragedias, e em estimativa
autorizada por observac;:oes que realizo com certa regularidade, 90% a 95%
do que se noticia e comenta tern origem em fontes organizadas. A sfntese
esta nas primeiras paginas. Ainda recentemente, e num dia de atividade
reduzida por parte das fontes organizadas (sabado), classifiquei e comparei
as chamadas da primeira pagina de trIOs jomais di:irios, dois portugueses e
urn brasileiro. Na soma, 28 noticias, das quais apenas tres relatavam au
falavam de acontecimentos nao programados. As outras 25 tinham fontes
organizadas na origem: 13 reproduziam revelac;:oes ou falas planejadas
por sujeitos competentes; 12 relatavam acontecimentos programados e
controlados por instituic;:oes. E todas essas notfcias estavam nas primeiras

2 VAN DIJK, Teun. La Noticia como discurso - Comprensi6n, estructura y producci6n de
fa informaci6n. Barcelona, Paid6s, 1990, p. 176.
3 Por causa do potencial transformador dos acontecimentos, a atualidade tern tambern,
no sentido joma}fstico que 0 autor atribui ao conceito, a dimensao das razi5es, que mais nao e
do que a dimensao etica. Trata-se de coisas como 0 direito a vida, a liberdade, a verdade, a
informa~ao; 0 direito a honra e a dignidade; 0 direito a casa, ao voto, a justi~a, a eduea~ao, ao
trabalho, a saude; 0 direito de faiar, de ir e vir, de siienciar, de estar s6 e de se assoeiar.
Na dimensao das razoes esta a fonte dos eriterios para atribuir significados aos acontecimentos e as transforma~5es que eles produzem ou podem produzir.
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pagmas devido ao potencial desorganizativo, organizativo ou explicativo
dos fatos e falas de que davam conta.
A revoluc;:ao das fontes integrou 0 relato jornalistico it estrategia e it
estrutura dos acontecimentos. E dai resuitam implica~oes eticas, tecnicas
e esteticas que complicam 0 entendimento, a pesquisa e a priitica do jornalismo, em rela~ao ao qual, par tais motivQs, se toma urgente uma revisao
conceitual.

3.

Intera~oes

complicadas

A verdade e que os jornalistas das reda~oes deixaram de ser os unicos
a pensar na edi~ao do dia seguinte. 0 projeto da pr6xima edi~ao tornou-se
uma cria~ao partilhada entre os profissionais que, nas reda~oes, tern a atribui~ao e a responsabilidade de decidir 0 que publicar, como publicar, e
aqueles que, atuando nas instituic;:oes produtoras de acontecimentos, municiam de conteudos e ideias os pontos estrategicos das redac;:oes, com informac;:oes jornalisticamente ordenadas, propostas de pauta, fotografias,
materiais de suporte ou de consuita, e ate textos prontos, de artigos que, no
dia seguinte, talvez recheiem as chamadas piiginas de opiniao. Nessas intera<;:oes, a Internet passou a ter uso intensivo, bastante competente, acelerando fiuxos, direcionando-os seletivamente, tanto para a distribui<;:ao
controlada de informa<;:oes quanto para 0 acesso aos acervos guardados em
sites e em bases de dados.
S6 em Sao Paulo, calcula-se que pelo menos dois mil jornalistas trabalhem em fontes, e disso vivam. Esse e 0 ciilculo prudente do pr6prio Sindicato dos Jornalistas. No Estado, as empresas prestadoras de servi<;:os de
assessoria de imprensa, regularmente constituidas, jii passam de 400,
dando trabalho a cerca de 800 jornalistas. As grandes empresas industriais
e comerciais, todas possuem seus departamentos de comunica~ao, e dentro
deles, areas especializadas em assessoria de imprensa. 0 mesma acontece
no servi<;o publico. No micleo central do Governo e em todas as secretarias
de Estado existem assessorias de imprensa, em alguns casas com equipes
de tres, quatro, cinco jornalistas. 0 mesma acontece na Prefeitura de

Sao Paulo e nas secretarias municipais. No Interior de Sao Paulo, pelo
menos 120 das principais prefeituras tern 0 seu assessor de imprensa ou de
comunica<;ao. Ha as grandes e medias empresas publicas, todas com assessorias de comunica<;ao, e as casas legislativas, com dezenas de assessores
de imprensa (cada deputado estadual e cada vereador paulistano tern 0
seu). Nessa listagem entram os ciubes, as entidades sindicais, as associa\;oes mais diversas que produzem acontecimentos e os divulgam profissionalmente, entre elas numerosas ONGs.
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Existem numeros disponiveis com razoavel nivel de precisao. Com base
em dados primarios do Ministerio do Trabalho, de 1995, a subse9ao do
DIEESE (Departamento Intersindical de Estatistica e Estudos Socio-Econ6micos) no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de
Sao Paulo produziu urn informe estatistico sobre a distribui9ao dos jornalistas com carteira profissional assinada, no mercado de trabalho. Eis os
resultados:
-No Brasil, de 18.825 jornalistas com carteira assinada, 6.858 trabalhavam fora das reda96es. Ou seja, 36,4%, propor9ao equivalente it dos
profissionais que trabalhavam em reda<;5es no segmento de jornais.
- Em Sao Paulo, a percentagem dos jornalistas com rela<;5es de
trabalho fora das reda<;5es era de 32,1%. Em numeros absolutos, isso
representa 1.884 jornalistas trabalhando fora das reda<;5es, para urn
total de 5.876 profissionais registrados.
Em resumo, urn ter90 dos jornalistas profissionais atuam em assessorias de imprensa, tendo nesse trabalho a principal atividade pro fissional - e
nao entram no caIculo os que tern a assessoria de imprensa como segundo
emprego e as que se tornaram empresarios no ramo ou nele atuam como
autonomos.
o trabalho diario desses profissionais reflete-se, inevitavelmente, nas
edi<;5es dos telejornais de cada dia enos jornais impressos do dia seguinte.
Saem deles os conteudos que recheiam os relatos jornalisticos.

4.

Revela<;oes confinnadoras

Para desvendar a intimidade das rela<;5es das fontes organizadas com
o jornalismo, e conhecer os procedimentos e as negocia95es que inserem 0
relata jornalfstico na estrategia e na estrutura do acontecimento, desenvolvo ha trees anos urn projeto de pesquisa que recebe a ajuda da FAPESPFunda<;ao de Amparo it Pesquisa do Estado de Sao Paulo.
Na vertente empirica desse projeto, fez-se 0 acompanhamento de
quatro acontecimentos e a disseca<;ao da sua intencionalidade discursiva.
Foram os seguintes:
- A Marcha dos Sem-Terra a Brasilia, durante a qual, de 17 de Fevereiro
a 17 de Abril de 1997, cerca de 1.500 camponeses militantes do Movimento caminharam para Brasilia, na mais importante jornada de luta
popular pela reforma agraria. A marcha iniciou-se em tres regi5es
diferentes, colocando longas e disciplinadas caravanas em estradas
importantes, em caminhadas convergentes para a capital do pais.
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As tres colunas encontraram-se a poucos quil6metros do destino, e "sua espera, em Brasilia, havia pelo menos mais 30 mil manifestantes
vinculados a institui~6es sindicais e a partidos oposiocionistas, dando
volume massivo ao apice do acontecimento, na Pra~a dos Tres
Poderes. Com essa Marcha, 0 Movimento dos Sem-Terra marcou na
opinW.o publica a transi~iio para a sua segunda fase, a da luta politica
pela Reforma Agraria, deixando para tms a fuse inicial, a da luta
corporativa por terra para camponeses que dela necessitavam.

- As Greves de Fome, promovidas pelos sequestradores do empresario
Abilio Diniz, como forma de luta por tratamento penal de criminosos
politicos, para, assim, terem reduzidas as suas penas. 0 sequestro
aconteceu entre os dias 11 e 17 de Dezembro de 1989 e foi resolvido
pela policia, que prendeu todos os sequestradores. Embora pertencessem a movimentos clandestinos da esquerda latino-americana e
tivessem feito

0

sequestro com

0

fim de obter recursos financeiros

para a guerrilha salvadorenha, os sequestradores foram julgados e
condenados como criminosos comuns, 0 que lhes agravou a pena.
Para corrigir 0 que consideravam uma injusti~a e alcan~arem a liberdade, iniciaram a primeira greve de fome a 16 de Abril de 1998, e a
sustentaram durante quinze dias. Foi um grande sucesso enquanto
ato politico, gra~as "- divulga~iio alcan~ada, mas fracassou sob 0
ponto de vista dos resultados penais. Por isso, iniciaram outra greve
a 16 de Novembro e a mantiveram durante mes e meio, produzindo,
desta vez, desdobramentos politicos e diplomaticos que for~aram 0
governo brasileiro a encontrar solu~6es para os pleitos dos presos.

- Lan{'amento comercial do longametragem Central do Brasil. Em Fevereiro de 1998, 0 filme ganhou 0 Festival de Bedim, nas categorias
«melhor filme» e «melhor atriz» (Fernanda Montenegro). Logo em
seguida, ganhou 0 Globo do Ouro e, depois, foi lan~ado nos circuitos
comerciais do mercado brasileiro. No embalo do sucesso, Central do
Brasil concorreu (sem ganhar) ao Oscar na categoria «Melbor filme
estrangeiro» e Fernanda Montenegro foi uma das indicadas ao
galardao, na categoria (Melhor atriz».

-Bill Gates, tema de enredo de escola de samba. No Carnaval paulistano
de 1999, a escola de samba Unidos do Peruche adotou a hist6ria de
Bill Gates como enredo do seu desfile, sem revelar ao publico que
negocia~6es produziram esse acordo. Pela notoriedade do personagem, mas, principalmente, pelo inusitado da escolha, foi um dos
aspectos do Carnaval mais comentados na midia, com evidencia
particular nas reportagens de televisiio durante os desfiles. E (talvez
pela primeira vez) 0 Carnaval foi assunto relevante nos jornais de
economia.
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o trabalho de campo esta concluido. As sinteses estatisticas tambem.
Fazemos agora 0 cruzamento das evidencias obtidas com a base te6rica
escolhida (revisiio dos conceitos de atualidade, estudos de efemerologia,
teoria do acontecimento e teoria do discurso na sua vertente pragmatica),
para a obten~iio de conclusoes significativas. Niio ha ainda, portanto, resultados finais a antecipar; nem isso poderia ser feito antes da conclusiio
do trabalho.
Mas alguns dados podem ser revelados, e eles confirmam claramente
a competente e deliberada intera~iio das fontes organizadas com os processos de produ~iio do jomalismo.
Em rela~iio a cada acontecimento, foram feitos levantarnentos quantitativos e qualitativos de textos publicados. Foram tambem entrevistados
profissionais intervenientes nas fontes e nas reda~oes, inclusive para a revela~iio das estrategias e razoes de cada lado, bern como dos entendimentos.
Como recortes de demonstra~iio, pin~o alguns dados de dois dos acontecimentos e trechos de declara~oes recolhidas de dois dos intervenientes.
*
Sobre a estrategia de divulga~iio do Movimento dos Sem-Terra, disse 0
pedagogo Neuri Rosseto, que a epoca (Junho de 1997), era 0 coordenador
nacional de comunica~iio do MST:
«(... ) 0 MST age no campo mas discursa para a cidade. N6s niio acreditamos que sozinhos possamos veneer a luta pela reforma agraria. Ou a gente
consegue envolver toda a sociedade nessa luta, ou nao teremos exita. (. .. ) Por Urn
Zanga tempo, das nossas a90es no campo niio chegava notfcia a cidade. S6 recentemente, desde hd dais ou tres anos, 0 MST comefou a ganhar espa~o na

imprensa. Quando a imprensa silencia, ela nos isola. Mas a gente aprendeu a
lidar com a 16gica do jornalismo ... ))
(... )
«A comunicafao desempenha urn papel muito importante, e de milo dupla.
Enquanto forma de isoiamento, tilo perigoso quanta a silencio da imprensa a
nosso respeito Ii 0 afastamento e a {alta de interesse da nossa gente pelo que aeonteee nas cidades. Um eonflito que mio e noticiado nao produz problemas para 0
governo, e se nao produz problemas, nao obtem eonquistas, porque 0 governo s6
age sob pressao, e para isso precisamos do apoio da sociedade. Ora, se nao eonseguimos manter a sociedade informada, como podemos esperar 0 seu apoio? Por
outro lado, a nossa gente, no quotidiano da luta, precisa estar a par do que aconteee no pais, e descobrira relafao da nossa luta com os problemas nacionais. ( .. J
Se 0 trabalhador rural aehar que the basta a conquista do pedafo de terra, e que
depois disso nada mais interessa, ate 0 pedafo de terra ele acabarti perdendo.»
(... )
«0 que gera noticia e debate sao os {atos politicos. N6s nunea trabalhamos
com a hip6tese de trans{onnar em objetivo a conquista de espafo na imprensa.
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Nao queremos noticiario insuflado. (... ) Claro que buscamos competencia para
lidar com a infonna9ao. Mas consideramos que a divulga9ao nao pode ser um
objetivo. (. .. ) 0 sucesso que nos interessa e 0 das a90es, nao 0 da divulg~iio. A
divulga9ao e decorrencia. (... ) Tambem na marcha a Brasaia, a divulga9ao foi
consequ.encia, nao objetivo.»

*
A consequencia, em mlmeros, considerando-se, apenas, os dois jornais
pesquisados (Folha de S. Paulo e 0 Estado de S. Paulo): 354 pe\Oas jomalisticas publicadas, entre reportagens, noticias, entrevistas, editoriais, artigos
assinados, comentanos e notas em colunas (cobrindo 13 dias no inicio e 13
dias no final da Marcha, que durou dois meses). A mancha impressa total
foi de 120.432 cm2, 0 equivalente a 67 paginas de jomal.

*

o jomalista Breno Altmann funcionou como assessor de imprensa dos
sequestradores presos, fun\Oao propositalmente ofuscada pela condi\Oao de
«porta-voz publico» do Comite pela Liberta\Oao dos Presos Politicos Internacionalistas, representa\Oao politica que tambem desempenhava e pela
qual fazia questao de ser identificado.
Da longa entrevista que concordou conceder ap6s a primeira greve
de fome, para falar dela, recortam-se para este trabalho as seguintes
revela\06es:
* Sobre a estrategia do acontecimento, para a divulga\Oao jomalistica:
«A prime ira batalha foi a de conquistar a opinilio publica da esque:rda, para
caracterizar que os sequestradores de Abflio Diniz eram presos politicos e,
portanto, gente no nosso album de fam11ia e que por isso deveriam ser defendidos
incondicionalmente pelos militantes de esquerda. Ate' entiio, uma parte da
opini.t1o publica de esquerda acreditava que eles eram delinquentes comuns,
criminosos sociais. (... ) Em seguida, havia uma segunda etapa, ainda anterior d
greve, na qual se deveria caracterizar 0 tratamento dado aos presos como infrator
dos direitos humanos. Havia uma farsa jurldica a denunciar, porque eles foram
condenados a penas nuiximas sendo reus primarios, e tiveram uma sentenfa
coletiva, 0 que einconstitucional. (. .. ) Quanto d opiniao publica em geral, estava
dentro do seguinte desenho, para que 0 caso entrasse na agenda politica do pais:
primeiro, conquistar a opini.t1o publica da esquerda; depois, no alargamento da
aftio, conquistar as pessoas sensiveis aos temas dos direitos humanos; par fim,
terlamos de fazer 0 embate publico em favor da libertaftio dos presos, e a instrumenta foi a greve de fome. »
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* Sobre

0

agendamento da greve pela imprensa:

«(... ) 0 processo comefOu com uma reportagem na revista Atetlfiio, que eu

dirigia. A partir dela se eria urn nucleo de esquerda com razoavel experiencia, e
comefa-se a organizar urn trahalho de solidariedade que envolveu a esquerda, a
igreja e setores de esquerda. (... ) No que se refere a imprensa, houve urn trabalho
de conquistar espa90 na grande imprensa do pais, valorizando-se 0 interesse
jomalistico do caso. A imprensa 'underground' jd se tinha engajado; era preciso
engajar a 'imprensa branca'. (... ) Era 0 trabalho mais simples do mundo...
Procurar quem dirige as reda90es, conversar com eles, motiva-los para 0 interesse
jornalistico do caso. Conversavamos com 0 diTeror da reda(:ao, 0 redatoT chefe, a
editor chere. (, .. J Nao adianta conversar com 0 rep6rter ou 0 editor operacional;
nao sai. Oferec{amos a possibilidade de conversar com os presos na cadeia, de
entre-vista-Ios. Sempre procuramos que a imprensa tivesse uma relafao direta
com eles, pelo mecanismo da entrevista. (... ) Buscava-se espafo para que 0
assunto Fosse colocado pela boca dos presos. [sso ainda na segunda etapa ...
(... ) Quem tomou a decisao de partir para a terceira etapa (agreve de fome) foram
os presos. Tem que se levar em conta que eles nao sao um produto e n6s a agencia
que autoriza 0 Zanramento do produto. Rigorosamente, quem desempenha 0
papel decis6rio em ultima instancia, 0 tempo todo, sao os presos, que sao pessoas
de alto nivel poUtico-cultural.»
(... )

«Em Marfo, ja se sabendo que a greve comefaria dia 16 de Abril, criamos
um Comite, uma organizafao publica de solidariedade aos presos. No dia 16 de
Marro, um mes antes do comefo da greve, os presos lanfam uma 'Carta aos
Brasileiros', lida na inaugurafao do Comite. (... ) Sempre soubemos que a greve
de fome seria vitoriosa ou nao, em funfaO do resultado da divulgafaO. Mas ainda
nao era hora de um trabalho de difusao na grande imprensa. Qualquer vazamento atrapalharia a greve. (... ) S6 houve vazamento quando a gente decidiu
vazar a ameara de greve, no dia 2 de Abril, a vespera da urna reuniao da Cupula
latino-americana (... ), para fazer tremer 0 governo brasileiro. (... ) Ai, a gente
comera somente a operar com a Folha Procurei CI6vis Rossi, 0 jornalista de
hist6ri.a mais integra, pedindo um tratamento correto.
(... )

«Nossa ideia era ter infonnados os quatro grandes jornais (Folha, Estado,
Jornal do Brasil e 0 Globo), para dar a noticia no domingo, 15 de Abril, vespera
do infcio da greve. Avisamos que ia ter greve e combinamos de todos sairem com
a noticia no domingo. Ai, 0 Estadao fura. Resolveu dar a noticia sdbado, na capa.
Mas eu fui informado por alguem da redafiio, avisei os outros jornais e a Folha
ainda consegue entrar com a noticia no sabado. Nesse momento, a greve comefa
a ser 0 principal assunto do pais.»

* Sabre as relar;6es com a imprensa, durante a greve:
«0 contato era diario, pennanente. E todos os dias, as 14 horas, havia uma entrevista coletiva, para infonnar 0 boletim medico e outras coisa. Isso acontecia na
(rente da cadeia, ora a masculina, ora a feminina, nunca em recinto fechado. (. .. )
Havia 0 cuidado de garantir prestigio e condifoes emocionais adequadas para 0
momento da divulgafao dos boletins medicos, porque era ali que estava 0 vetor
hurnanistico a passar para a opiniiio publica. (... ) Criou-se 0 ritual de um horario
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{lXO

para a informa9iio diaria do boletim, e uma forma quase solene para 0 passar

a imprensa. Para fazer a imprensa ir a cadeia, a gente nunca passava 0 boletim
medico por telefone.{... } N6s govenulvamos a imprensa, porque eramos fonte
unica.»

(... J
«Agora estamos na quarta etapa, que e a preparQfiio da nova greve de fome,
porque 0 govemo niio cumpriu 0 acordo.»

*
Como resultado da estrategia de divulga~iio, a primeira greve de fome
dos sequestradores de Abilio Diniz, durante 0 perfodo em que se desenrolou, conseguiu nos dois jomais diarios pesquisados urn total de 61.883
cm2 de area impressa, 0 equivalente 34 paginas, com 194 pe~as jomalisticas
publicadas, na grande maioria reportagens, mas tambem editoriais, artigos
assinados. noticias e notas ou comentarios em colunas.

5.

Conclusiio - Perspectiva dos valores

Em vez de contar as antigas hist6rias que serviam ao diletantismo, 0
jomalismo de hoje viabiliza interven~6es interessadas na atualidade, a~6es
que alteram 0 mundo real e presente das pessoas. 1sso 0 coloca em crise,
porque a estrategia comunicativa dos acontecimentos invade de propaganda 0 discurso jomalistico. Ha que fazer uma rediscussiio te6rica do
jomalismo, para que se aclarem as no~6es sobre 0 seu novo pape! nas
sociedades democraticas.
Por sua credibilidade, que a todos interessa preservar, 0 jomalismo e a
linguagem mais eficaz para 0 sucesso das macrointerlocu~6es e macro intera~6es deste mundo institucionalizado. Urn mundo falante, produtor de
uma atualidade marcada pe!os conflitos, mas balizada eticamente pela
perspectiva etica, ou seja, a perspectiva dos valores e direitos humanos
dos projetos democraticos, entre os quais 0 direito it informa~iio e 0 dever
de informar.
Aos compromissos com esses valores estiio tambem obrigadas as fontes
institucionais, ja que fazem parte dos processos jomalfsticos como produtoras deliberadas de acontecimentos e conteudos. Os empresarios e os
executivos do mundo dos neg6cios, os politicos e os outros responsaveis
pe!a coisa publica, as lideran~as dos movimentos sociais e cuiturais, os
produtores de conhecimento, os lfderes e mentores religiosos, os poderosos,
os transgressores culturais e quantos mais tenham desenvolvido a compeWncia e conquistado a legitimidade de produzir discursos para a socializa~iio no ambiente jomalistico '- todos estiio diante do dever de ze!ar pe!a
credibilidade do jomalismo, indispensave! ao sucesso dos processos sociais.
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