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INTRODUÇÃO

Pois, para início de conversa, convido vocês para um breve exercí-
cio de imaginação. Imaginemos uma redação com umas quarenta pes-
soas. Uma equipe razoável e de tamanho relativamente comum na
divisão das múltiplas loucuras necessárias para a produção e o fecha-
mento de um jornal brasileiro diário e de médio porte.

Imaginemos essa mesma redação nos momentos quase sempre tran-
qüilos do comecinho da tarde. Na editoria de Política, o telefone já
tocou duas vezes, uma para cumprimentar por determinada reporta-
gem e outra para considerar essa mesma reportagem “uma tragédia
em termos éticos” (quem telefonou foi alguém próximo de um dos
prejudicados pela informação). Na editoria de Economia, há alguns e-
mails malcriados de servidores públicos que acusam o jornal de estar
ignorando seus supostos direitos adquiridos na cobertura do debate
sobre determinada reforma da Constituição.

Em Esportes, o diretor de um clube de futebol pediu para que um as-
sessor jurídico comunicasse ao repórter que o processaria caso insistisse
na história “absolutamente sem fundamento” na qual o jornal vem inves-
tindo. Podemos supor que a reportagem tem o fundamento necessário e
que o cartola enraivecido está brigando sem nenhuma razão. Vejamos a
editoria de Cultura. Por ali o telefone também toca com freqüência. A as-
sessora de imprensa de um grupo teatral pergunta “se houve algum pro-
blema” com uma reportagem que deveria ter saído na edição daquele dia,
o que não deixa de ser uma forma eufêmica de reclamar pela passagem
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em branco da estréia de uma produção. Espetáculo sem divulgação ou com
divulgação insuficiente é, para os produtores, sintoma de futuro prejuízo.

Mas eis que numa única editoria o telefone permanece quase mudo e
a caixa de e-mails, vazia. Ninguém escreve ou telefona para reclamar.
Quando o telefone toca a motivação é sempre pessoal. Quem está do
outro lado da linha é a mulher de um redator ou o amigo de infância do
editor. Não há protestos provocados por textos publicados. É a editoria
Internacional. Motivos para protestar ou elogiar provavelmente exis-
tem. Mas uma simples espiada nos assuntos destacados na edição da-
quele dia já explica a mudez do telefone. A Casa Branca provavelmente
não tem muita noção da existência daquele jornal brasileiro e não recla-
maria da colocação marota de um adjetivo que direcionou a interpreta-
ção de uma declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos.
Há ainda na mesma edição uma nova controvérsia entre Índia e Paquistão,
há mortos em razão de chuvas intensas na Guatemala e um atentado
“de rotina” contra a presença militar norte-americana no Iraque.

No noticiário internacional, os personagens e instituições que são
notícia praticamente não reclamam por meio de telefonemas ou cor-
reio eletrônico. Mas essa relativa falta de cobrança não chega a carac-
terizar a inexistência potencial de problemas. Os dilemas profissionais
e éticos existem. Só que eles se apresentam de uma outra maneira, que
eu resumiria por meio de alguns pontos, aos quais voltarei
demoradamente um pouco mais tarde.

Ponto número um: as reclamações sobre a inexatidão ou sobre o
viés partidário com que uma notícia é apresentada não partem dos
protagonistas, que seriam os grandes prejudicados por enganos
involuntários ou distorções propositais dos jornalistas. Existem, é claro,
consulados e embaixadas de governos estrangeiros, representantes no
Brasil de organismos internacionais. Eles por vezes apontam impreci-
sões no noticiário. Existem ainda as comunidades de brasileiros des-
cendentes de certos países ou regiões marcados por tensões e conflitos
e que se sentem no mais legítimo direito de, em sendo o caso, se queixar.
Mas são superegos tênues. O que pressupõe trabalhar com instrumen-
tos internos de controle sobre a qualidade da informação publicada.

Ponto número dois: o redator de Política internacional é um jorna-
lista que tem pouco acesso direto às fontes que estão na origem da
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informação publicada. Há a intermediação das agências, dos comen-

taristas estrangeiros de cujas colunas o jornal é assinante, dos serviços

que fornecem fotografias e infográficos. O jornalista que toma como

matéria-prima essa montanha quase infinita de informações é, nas re-

dações, um especialista respeitado. Ele lida com uma diversidade imensa

de assuntos, com uma complexidade incrível de conflitos. É normal

que se exija dele uma qualificação diferenciada. Alguém que prioriza

em sua rotina questões do Oriente Médio precisa acompanhar a polí-

tica interna israelense, a correlação de forças entre os grupos palesti-

nos, a influência política e militar da Síria no Líbano, a disputa por

espaço político entre liberais e conservadores na República Islâmica

do Irã, a contestação da legitimidade do poder da família real saudita.

Esse panorama amplo e complexo de informações, que os telegra-

mas em geral omitem, só pode ser obtido por meio de leituras de ensai-

os publicados por estudiosos de universidades estrangeiras, e de entre-

vistas com esses especialistas. Há perto de 15 anos, esse contingente de

fontes complementares estava quase inacessível ao comum e mortal re-

dator. Hoje, a Internet permite que a um custo praticamente zero toda

essa gente seja contatada, e que todo o conhecimento que elas produ-

zem seja reunido pelo jornalista para a hierarquização da informação

entregue ao leitor. Falaremos ainda bastante disso mais adiante.

Ponto número três: é possível que para ser um bom repórter de

Política basta saber falar e redigir bem em português. Ou que o mes-

mo ocorra com um bom repórter de Economia. Mas o jornalista que

atua na área de Política internacional precisa necessariamente conhecer

perfeitamente o inglês e, de preferência, um terceiro idioma – para ter

acesso a fontes a serem entrevistadas, a bibliotecas e hemerotecas dis-

poníveis nos web sites que podem e devem ser diariamente acessados.

O QUE É UMA NOTÍCIA?

As editorias internacionais têm diariamente um mundo de notícias.
No sentido próprio e também no sentido figurado. Vejamos o que
aconteceu em determinado dia, por mim escolhido de forma aleató-
ria, sem acontecimentos de alto impacto político ou emocional como
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o seriam um grande atentado terrorista ou um terremoto com núme-
ro elevado de vítimas. Escolhi uma quinta-feira de janeiro de 2004.

Pois bem, nessa data os jornais brasileiros que investem muito em
serviços telegráficos receberam mais de 1.400 textos de agências inter-
nacionais. Não foram 1.400 notícias diferentes. Há uma certa e compre-
ensível redundância, com três ou quatro agências abordando o mesmo
assunto, ou a mesma agência atualizando duas ou três vezes o mesmo
telegrama, com o acréscimo de informações que atualizem seu enfoque.

Vejamos o que o leitor recebeu desse mundão quase infinito de letrinhas.
No dia seguinte, uma sexta-feira, O Globo resumiu seu noticiário interna-
cional em 13 títulos. O Jornal do Brasil, mais modestamente, o fez em cin-
co. O Estado de S. Paulo publicou 17, e a Folha de S. Paulo, 18. Digamos que
muitas dessas notícias tenham sido redigidas com base em mais de um
despacho de agência. É compreensível, por exemplo, que a Associated
Press e a Reuters não tenham falado com as mesmas pessoas para con-
solidar suas reportagens sobre a campanha pelas primárias no Partido
Democrata, nos Estados Unidos. É a seguir imaginável que os jornais
brasileiros acima citados tenham mesclado informações que permitiram
reunir debaixo do mesmo título assuntos com certa afinidade geográfi-
ca ou política (uma controvérsia parlamentar em Israel e uma disputa
interna dentro da Autoridade Nacional Palestina, a ANP, podem ser even-
tualmente reunidas no mesmo texto). Por fim, nessa mesma sexta-feira,
os quatro jornais em questão desprezaram as agências e utilizaram re-
portagens de correspondentes e comentários com assinaturas reputa-
das em suas respectivas áreas.

Mesmo assim, a guilhotina foi impiedosa. Na melhor das hipóteses, a
cada setenta despachos de agência, apenas um foi aproveitado. E não
foram despachos sobre economia ou artes e variedades, já que estes não
são endereçados para os terminais de redatores de internacional. As agên-
cias iniciam a transmissão de cada texto por um código que direciona au-
tomaticamente o despacho a determinado diretório da rede interna das
redações. E esse diretório será freqüentado preferencialmente pelo jor-
nalista da área. Despachos sobre economia vão parar na editoria de Eco-
nomia, despachos de Política internacional na de Política internacional.

Nenhuma outra editoria de jornal põe no lixo uma quantidade tão
incrível de informações. O que é também uma maneira de dizer que
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nenhuma outra editoria precisa utilizar critérios tão refinados e qualifi-
cados de seleção. Há alguns anos, muita gente discorreria com certa
leviandade sobre a “censura” praticada pelo jornalista, por conta pró-
pria ou para agradar ao dono do jornal. Não é bem assim. Censura é
um termo muito forte e, no caso, inapropriado. A seletividade implica
hierarquizar para escolher, deletar ou jogar no cesto de lixo eletrônico
coisas que sejam circunstancialmente menos importantes.

Ninguém estará “censurando” caso deixe de publicar uma declara-
ção do presidente do Egito sobre a importância cultural do islamismo
entre os árabes (algo que é meio óbvio). Não haveria tampouco censura
se eu deixasse de lado um telegrama com a entrevista que o embaixador
da Colômbia na Venezuela deu a determinada agência de notícias, na
qual abordou problemas bilaterais que pouco interessam ao Brasil. Seria
também o caso de um discurso do ditador Fidel Castro, caso ele aborde
pela 347a vez determinado tema que faz parte da agenda oficial cubana.

Até declarações de um personagem em geral importante, como o pre-
sidente dos Estados Unidos, podem ir tranqüilamente para o lixo e não ser
aproveitadas em determinada edição. Digamos que não estaremos “cen-
surando” se ele, o presidente, engajado como candidato em uma campa-
nha eleitoral interna, criticar seus adversários em torno de questões como
reembolso de despesas médicas ou programas para populações norte-ame-
ricanas de mais baixa renda. Pode ser (e, cautelosamente, eu faço a ressalva
novamente) que o problema tenha uma pertinência muito pequena na es-
cala de interesses mundiais, uma escala de interesses que a editoria de Polí-
tica deve construir para em seguida selecionar os principais assuntos do dia.

De qualquer modo, isso nos leva a perguntar a nós mesmos o que
vem a ser uma notícia. Uma resposta jocosa e quase anedótica foi dada
há muitos e muitos anos por um finado magnata norte-americano da
mídia, William Randolph Hearst. Ele disse que notícia “é aquilo que al-
guém quer que você pare de publicar”. Não existe nenhuma teoria que
possa definir o que venha a ser notícia, uma teoria que forneça uma res-
posta consensual, aceita pela comunidade mundial de jornalistas. E isso
pela simples razão de que jornalismo não é uma ciência baseada em pres-
supostos e princípios que se articulem em um rígido corpo de doutrina.

Repito: jornalismo não é ciência, e por isso não existem critérios
científicos para a definição do que venha a ser uma notícia que precisa
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ser publicada ou o que venha a ser uma notícia que não fará falta no
noticiário em caso de não-publicação. Se tomarmos trezentos jornais
mundiais com padrão de qualidade comparável, teremos assuntos in-
ternacionais que serão abordados por quase todos e outros assuntos
que serão valorizados somente por um ou outro.

Existem algumas definições perfeitamente idiotas do que venha a ser
notícia. Uma delas, presente em três a cada três manuais norte-america-
nos de jornalismo do século passado, levava a sério e tomava ao pé da
letra duas frases espirituosas que seu autor, Charles Anderson Dana (1819-
1897), do New York Sun, certamente pronunciou de brincadeira. Muitos
de vocês talvez se lembrem: se o cachorro mordeu o homem, não é no-
tícia, mas se o homem mordeu o cachorro, aí então a notícia existe. Ora,
um homem que morda um cachorro pode estar passando fome ou es-
tar sujeito a distúrbios psiquiátricos que nada têm de jornalísticos. E essa
história de morder cachorro é de uma inutilidade comovente quando se
trata, por exemplo, de ler um relatório da AIEA (Agência Internacional de
Energia Atômica, que pertence às Nações Unidas) e decifrar nas entreli-
nhas da linguagem diplomática se, afinal, a Coréia do Norte é ou não
suspeita de enriquecer urânio com finalidades militares.

Há ainda algo de que todos nós desconfiamos, sejamos ou não jornalis-
tas, mas que raramente confirmamos por meio de um levantamento siste-
mático. A saber: nem tudo o que é notícia aparece no noticiário internacional.
O noticiário não constrói um retrato do mundo com determinado grau de
exatidão. Muita coisa que será vista no futuro como de capital importância
histórica é diariamente deixada de lado. E, ao mesmo tempo, certos temas
sem importância histórica nenhuma acabam virando notícia porque inter-
pelam a mitologia de nosso mundo cotidiano. Um dos exemplos dessa
mitologia consistia, há alguns anos, em atribuir importância à agenda mun-
dana da princesa Diana, ex-mulher do príncipe herdeiro do trono britânico.

Prometo voltar a esses pontos. Mas, por enquanto, lembraria que uma
ONG (organização não-governamental) de origem francesa chamada Mé-
dicos Sem Fronteira divulgou, no começo de 2004, pelo sexto ano conse-
cutivo, uma relação de dez grandes tragédias humanitárias que a mídia
norte-americana cobriu muito mal ou praticamente ignorou. Havia os re-
fugiados na fronteira entre o Chade e o Sudão, os conflitos na Tchetchênia,
na Colômbia e no Burundi, a guerra civil no Congo e na Costa do Marfim.
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A MSF citou também o levantamento de Andrew Tyndall sobre os gran-

des programas de informação da TV norte-americana. Dos 14.635 minu-

tos de noticiário monitorados em 2003, só 30,2 minutos – ou 0,2% daquilo

que foi levado ao ar – foram dedicados às tragédias humanitárias que a MSF

colocou em destaque por suas dimensões, pelo número de pessoas atingi-

das. Eu desconheço estudo semelhante sobre o noticiário internacional no

Brasil. Mas, com certeza, o desconhecimento voluntário ou involuntário

dessas tragédias humanitárias também ocorre aqui em larga escala.

MORTOS DE PRIMEIRA CLASSE

Sem que eu queira esboçar um manual rastaqüera de critérios
jornalísticos, diria apenas que há um mínimo denominador comum

nos critérios que levam a valorizar um número muitíssimo reduzido

de temas. Guerras são, em princípio, importantes, embora algumas

tenham visibilidade maior que as outras (a intervenção dos Estados

Unidos no Iraque é mais visível que a Guerra Civil na República De-

mocrática do Congo, ex-Zaire, por exemplo). Eleições em países vizi-

nhos ao Brasil ou influentes em termos mundiais são importantes tam-

bém, como Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Bolívia, Reino

Unido, Venezuela, França ou Rússia. Epidemias, com seus efeitos hu-

manos, demográficos e econômicos estão sempre na pauta. Há ainda

essa imprevisibilidade que comove e que são as inesperadas tragédias.

Sugiro que nos detenhamos por alguns momentos nas tragédias. Caiu

um avião de passageiros fora do Brasil. É notícia para a editoria Interna-

cional. Sempre me perguntei que razão levava um passageiro ou tripu-

lante que morreu em um avião acidentado a se tornar mais importante

que um outro passageiro ou tripulante, segundo os critérios esquisitos

do jornalismo, já que entram em jogo fatores que vão do glamour do

avião que se espatifou ao local em que ocorreu o acidente e ainda à

nacionalidade das vítimas.

Aqui vai o resultado de um pequeno exercício que fiz. Ele toma

por base o ano de 2000, quando caíram nove aviões civis de grande

porte. Comparei o número de mortos com o número de palavras

utilizadas por três grandes jornais brasileiros (Folha, O Globo e o Estadão)
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para noticiar a ocorrência da tragédia e em suas possíveis suítes. Su-
ponhamos que para os jornais o acidente mais importante será aque-
le em que morreu mais gente. Em princípio – e botem princípio
nisso – o notíciário deveria dedicar uma quantidade maior de pala-
vras a um acidente em que morreram muitas pessoas e uma quanti-
dade menor de palavras a um acidente em que morreram poucas.
Não é, porém, o que acontece.

O acidente mais “fraco” para os três jornais brasileiros em questão
aconteceu em Luanda, capital de Angola. O avião, coitado, era um
velho Antonov de fabricação russa. Morreram 39 pessoas. Eram to-
das angolanas, exceto os quatro tripulantes, de nacionalidade ucraniana.
Era um vôo doméstico. A Folha noticiou o episódio com 225 palavras
– ou 5,7 palavras por morto. O Globo o fez com 288 palavras – ou 7,4
palavras por morto. Quanto a  O Estado de S. Paulo, foram 444 pala-
vras – ou 11,4 palavras, também para cada passageiro ou tripulante
que morreu.

No extremo oposto de nosso exercício comparativo, eis que nos de-
paramos com a notícia da primeira e única queda de um Concorde na
longa história comercial, já encerrada, do supersônico de fabricação fran-
co-britânica. O avião, da Air France, caiu em Gonesse, nas imediações
de Paris, e transportava turistas alemães. Morreram 113 passageiros e
tripulantes. O acidente foi noticiado durante oito edições consecutivas
pelos grandes jornais do mundo inteiro. Com relação aos três jornais
brasileiros, a Folha, para cada morto, publicou 39 palavras. No Globo,
foram 27 palavras, e no Estadão, 25.

Trocando em miúdos, se fosse para levar em conta apenas a propor-
ção de espaço de noticiário para cada passageiro ou tripulante que mor-
reu nesses dois acidentes, a Folha deu para um morto do Concorde quase
sete vezes mais espaço do que para cada morto do Antonov. O Globo deu
3,6 vezes mais, e o Estadão, 2,2 vezes. Haveria uma explicação um tanto
cínica para essa diferença, comum aos três jornais aqui comparados e
com certeza também presente em centenas de outros jornais de todo o
mundo. Essa explicação nos levaria a afirmar mais ou menos o seguinte:
queda de avião pobre em país pobre é menos notícia que a queda de
avião rico em país rico. O que é infelizmente verdade. Mas não é toda
a verdade e não explica toda a “discriminação” presente no noticiário.
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Há também a acessibilidade geográfica ao fato jornalístico. Na França,
bastou deslocar equipes de fotógrafos e repórteres das agências baseados
em Paris para que em meia hora eles se encontrassem no local em que o
Concorde caiu. Em Luanda, não há sucursais das grandes agências inter-
nacionais. Elas têm no máximo stringers (jornalistas que só escrevem quan-
do acionados pela sede) ou correspondentes. E estes, na impossibilidade
de aproximar-se do local do acidente do Antonov, limitaram-se a repro-
duzir informações e declarações do governo angolano.

O critério da acessibilidade do fato jornalístico pode ser conferido
por um terceiro acidente aéreo de 2000. Foi o do Boeing 747, da
Singapore Airlines, que caiu perto de Taiwan, essa ilha chinesa em que
há uma borbulhante atividade jornalística de razoável qualidade. Mor-
reram no acidente 81 pessoas. A Folha deu 2.073 palavras, O Globo,
818, e o Estadão, 1.205. Em termos de palavras publicadas por morto,
a Folha registra 25, O Globo, 10, e O Estado de S. Paulo, 14. A cobertura
do acidente também foi enriquecida por fotografias enviadas pelas
agências Reuters e pela AFP (Agence France Presse).

A acessibilidade da tragédia a ser noticiada está também na raiz de
algo curioso. Dou um exemplo verdadeiro e quase caricatural. A Repú-
blica Popular da China registra intensa atividade sísmica, mas a mídia é
relativamente discreta sobre vítimas de terremoto no país. Em 28 de julho
de 1976, um dos mais mortíferos terremotos da história chinesa vitimou
a cidade de Tangshan. Morreram 250 mil pessoas. Isso mesmo: 250 mil
pessoas! São três Maracanãs cheios de cadáveres. A verdadeira dimen-
são da tragédia foi conhecida aos poucos, com o passar das semanas e
dos meses. Não que, na China, a região atingida fosse de difícil acesso
para as equipes encarregadas da cobertura. Tangshan, aliás, fica a apenas
pouco mais de 110 quilômetros de Pequim. O que acontece, no entanto,
é que o governo chinês não permitia na época, e ainda hoje só o permite
com severas limitações, que jornalistas estrangeiros circulassem livremente
por seu imenso território. É uma forma muito comum e vulgar de cen-
sura, que também leva a informação a tornar-se menos acessível.

A acessibilidade, portanto, não é um fator apenas geográfico. É tam-
bém um fator político. A ONG Repórteres Sem Fronteira listava no início
de 2004 uma relação de 35 países em que a liberdade de informação so-
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fria limitações pesadas. O mapa da liberdade de imprensa assim obtido

corresponde, de certo modo, ao mapa dos lugares em que é bem mais

problemática a obtenção de uma informação para consumo externo.

Além de perigosos liberticidas, os tiranos são também seres ridícu-

los. Lembrem que o ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, achou

que favoreceria a imagem internacional de seu regime se fechasse suas

fronteiras às equipes da BBC. Expulsou os que lá se encontravam e não

deixou que outros entrassem. Nem por isso Mugabe tornou-se me-

nos desastrado em sua política de expulsão de agricultores brancos e

na conseqüente desorganização do abastecimento de alimentos. O

Zimbábue, país com água abundante e terras férteis, conheceu nesse

estágio da ditadura a amargura da fome.

QUEM SOMOS?

Por fim, um lembrete. Não creio que alguém possa saber com

alguma precisão quantos jornalistas brasileiros trabalham com política

internacional. Não temos nem sequer pistas seguras. Dados do gover-

no federal indicam que, em 2002, eram impressos no Brasil 523 jor-

nais diários, com uma tiragem de sete milhões de exemplares. E tam-

bém eram editadas 257 revistas, de periodicidade variável e tiragem

de 16,2 milhões de exemplares anuais. Não há dados sobre quantas

dessas publicações têm seções fixas de Política internacional. Consultei

a ANJ (Associação Nacional de Jornais). Ela não tem levantamentos

sobre o conteúdo informativo dos jornais de 132 empresas a ela asso-

ciadas. Os dados relativos a emissoras de rádio e TV são também bas-

tante vagos. O mesmo vale para a Internet.

As agências de notícias não revelam quantos são os seus clientes.

Mesmo que o fizessem, no entanto, haveria uma quantidade incomen-

surável de pequenos órgãos que, legal ou espertamente, abastecem-se

de informações estrangeiras nos web sites de acesso geral. Tudo isso para

dizer que não temos uma quantificação precisa sobre nossos colegas de

jornalismo que trabalham em nosso ramo. O que, no fundo, não me

impede de pensar neles no momento da elaboração deste livro. Possi-

velmente, todos eles teriam lições para nos dar. A mim e também a vocês.
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QUEM SOU

E agora, para finalizar rapidamente esta introdução, uma explica-

ção. Se dou tantos palpites com relação ao jornalismo internacional é

porque ele esteve presente em boa parte de minha carreira de redação.

Eu tinha 21 anos quando, numa tarde de julho de 1969, fui convidado

a fazer um teste na Folha de S. Paulo. Acontecia naquele dia algo de

jornalisticamente – e historicamente – muito, muito importante. O

homem pisava pela primeira vez na Lua. Foi com certeza a notícia da

pauta internacional de maior importância na década de 1960. Nos

meses seguintes, fui redator de Mundo na Folha. A editoria Mundo, à

época, ainda se chamava Exterior. Cada redação utiliza uma palavra

para designar essas equipes. Fala-se também em Inter, forma mais

cômoda e curta de Internacional.

Em pouco menos de cinco anos, eu me tornaria correspondente da

Folha em Paris. Ocupei essa função por quase oito anos. E, de volta ao

Brasil, fui por dois anos editor de Exterior, ou Mundo, ou Inter. Desde

então, sou repórter da Secretaria de Redação, que vem a ser um tipo de

repórter mais velho e mais experiente a quem o jornal confia tarefas

mais trabalhosas ou delicadas. Boa parte de minhas pautas foi cumprida

em viagens para cobrir tragédias ou eleições. Outro dia, fiz as contas: já

estive em 37 países. Mas também sou freqüentemente encarregado de,

sentado diante de meu computador, fechar o texto sobre determinado

assunto cuja matéria-prima é fornecida pelas agências internacionais.

Não me considero um especialista. Especialização é algo próprio à

área acadêmica. Sou um curioso, um profissional apaixonadamente

engajado nos temas mundiais. É o que, a meu ver, me qualifica para

opinar. E para convidar vocês a pensar junto comigo e, sobretudo,

para compartilhar com vocês as muitas dúvidas que ainda funcionam

como combustível para esse meu antigo campo de interesse.


