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-Testemunha de processo interno
sigiloso sobre juizes que vendiam
sentenças,tocado pelo TJ-SP e pelo
TRF-SP, em 1999, e que acabou
virando a OperaçãoAnaconda.
-Ameaça de processo feita por
telefone pela família do engenheiro
Vasconcellos, desparaceido e
Bagdá, relatando que ele ainda
"está vivo" eque a notícia de sua
morte, anunciada na TV Record,
que anunciou o livro,era na
verdade um "complo para vender
livros para o bispo macedo, já que
aeditora do Bispo é dele"
tah bom mestre???????

----- Original Message ----From: "xicosa"
To: "tognolli"
Sent: Wednesday, February 07,
2007 5:09 PM
Subject: processos
Caro, voce teria à mao, facil, a
lista dos gloriosos processos q
so honram asua grande historia?
grande abraço
xico
----- Original Message ----From: "Claudio"
To: "xicosa"
Sent: Thursday, February 08,
2007 5:30 PM
Subject: Re: processos

thanx e saudades!

cjt

Trabalha no site de Direito Consultor Jurídico e
escreve para as revistas Galileu, Galileu
História, Época, da Joyce e Rolling Stone.

MÍDIA, MÁFIAS E ROCK’N’ROLL
claudio j tognolli
A imprensa é um cano fumegante.
Mas singularmente glacial quando apontado
contra sua própria mente, é claro.
CJT
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bastidores
do jornalismo
e outros segredos
indispensáveis
para estudantes,
profissionais
e leitores

mestre: alguns em geral
-Processado pelo PT em 1990
por ter divulgado a 5 de março
daquele ano fotodo
sequestradores de Abilio Diniz
com camiseta do Lula entre as
armas.
-Edmundo, o animal, ameaçou
processo, junto com a CBF, por
eu ter divulgadoa fita de vídeo e
audio em que o animal conta
como a Nike escalou a
seleçãona fatídica partida com a
França. O processo foi
interrompido quando se
soube que a fita era
verdadeira. Ano: 1999.
-Processado pelo presidente do
PFL senador Jorge Borhausen,
em 2004, por terpublicado que
sua familia era investigada por
supostamente ter mandado
RS$5 bilhões para exterior,
esquema Banestado, via Banco
Araucária. Processo extinto em
agosto de 2006 pelo STJ.
-Testemunha principal no
processo de extinção da
Scuderie Le Cocq,
comandadopelo ex-procuradorgeral da República Claudio
Fontelles.
(cont.)
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abre
Toda metáfora tem um preço •

Os alemães inventaram a pólvora – e por isso os parabenizo —, mas
depois estragaram tudo ao inventarem a imprensa.
Nietzsche, Sils-Maria, Alta Engandina, junho de 1885.

Escrevo sob o rufar dos tambores do darwinismo. Temos hoje nos
EUA 40 milhões de ateus, que não saem de seus armários, como
refere o vulgo, porque podem ser perseguidos por criacionistas,
religiosos, etc. Neste 2007 o filósofo Daniel Dennett e Richard
Dawkins, o maior cão de guarda do darwinismo, lançam sua casta
de autodenominados brights, os brilhantes. Querem que Deus seja
subordinado à investigação científica. Bem, vejamos: formigas
caem de plantas e voltam a subi-las, como Sísifo. Acham que
cumprem suas vontades. Até que caem no chão e carneiros as
devoram. Pobre formiga: tinha em seu cérebro o parasita
Dricocelium dendrictum. Que vive no estômago do carneiro e a fez
perder o equilíbrio. Ela cai. É devorada. O parasita vive. A mesma
coisa para ratos. Quando o Toxoplasma gondii entra em seus
cérebros, ficam destemidos. Enfrentam gatos, sem medo. São
devorados. Sua coragem vinha do parasita, que vive no estômago
do gato. Mais uma vitória do parasita. Dennett e Dawkins vêem
que a religião é um desses parasitas: nos conduz a um caminho que
não fomos nós que escolhemos.
O arranjo protestante, que não vindicava padrecos para
intermediar a relação direta com o chamado Criador, agora vai para
a imprensa. Jornalistas estão acabando, jornais cada vez mais, porque
hoje o público quer ele mesmo editar, não mais ser editado. Nesse
11
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sentido, consumidores de notícias estão vendo, no jornalista, o
mesmo papel do padreco: para que ele, se eu mesmo posso editar
tudo? Eis todo o segredo dos blogs, do syndication (RSS), etc.
Queremos nos livrar dos protozoários que fazem o meio campo de
nossas vidas. Jornalistas, protozoários e padrecos caminham lado a
lado, neste início de século 21.
Pinky Wainer e Xico Sá achavam que esta obra, editada pelo
Bispo, deveria se chamar de início O Aquário da Demônia. A força
programática do catolicismo é de fazer rufar nos sapatos. Ou, por
outra, uma pontinha imperceptível de corrupção vai nisso. Daquela
que o Octavio Paz falava como “a primeira forma de corrupção, que
se dá na linguagem”. Vejamos: Nietzsche apontava que o vocábulo
“bom” já significou (em tempos melhores e mais longínquos) apenas
“guerreiro” – e coube aos santos padres transformar “bom” no sentido
que hoje conhecemos e que, em alguns cafarnauns, pode até
significar “bobo”. Se “guerreiro” virou “bonzinho”, o mesmo se fez
com o demônio.
Sócrates, o filósofo, dizia-se orientado pelo seu “demônio”
(daimon). No mundo grego dispúnhamos de dois vocábulos a
nomear o divino: theos, a divindade individual, e daimon, tida como
manifestação genérica do divino. Em “Trabalhos e os dias”, Hesíodo
conta: após terem acabado sua existência na idade de ouro, os machos
e costelas de Adão foram transformados por Zeus em daimones, que
aparecem como protetores dos mortais, que vigiam suas decisões.
Pois é, a bela origem de daimon e sua ressonância peculiar viraram o
que viraram: o demônio de hoje. Ou melhor: a demônia. Essa
entidade, que aqui congrega as duas significações, a grega e a católica,
é simplesmente a imprensa.

• Mas que diabo é esse?
Samuel Wainer bolou o termo “aquário” para aquele cercado
vítreo em que os decision makers das redações decidem sobre a linha
editorial e as cabeças a serem cortadas, dentro e fora do jornal. Por sua
imposição, o aquário da redação passou a ser transparente. Repórteres,
sobretudo, vêem no aquário não apenas um habitat em que velhas
baleias do jornalismo vão se recostar (para arrancar craca das costas),
mas também em que velhos tubarões vão divisar carne fresca – e onde
12
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anêmonas, como no filme de Disney, a tudo destroem e devoram
(menos os peixes-palhaços).
O Aquário de Demônia é, como se vê, toda a latitude e toda a
longitude da mídia.
Hermann Melville dedica páginas e páginas de seu Moby Dick
também a uma confusão náutica, com profundas ligações ao Aquário
de Demônia. Baleeiros, quando divisam o animal, sem nenhum
cineraísmo vão logo pensando em seu intestino. As velhas baleias,
quando devoram lulas gigantes, não conseguem lhes digerir o bico. E o
bico da lula gigante se converte, nas entranhas do animal, num tumor.
Esse câncer, esse carcinoma, se expressa numa pedra ora cinza, ora
azulada, lápis-lazúli, chamada âmbar gris. Lápis-lazúli é aqui pura
liberdade de interpretação.
Lápis-lazúli é uma das mais velhas de todas as gemas, com
uma história de uso que vem de 7.000 anos atrás. Lapis é uma rocha,
não um mineral, porque é composto de vários outros minerais. O
nome deriva do latim lapis, que significa pedra, e do persa, lazhward,
que significa azul).
O âmbar gris se forma no intestino do cachalote (Physeter
macrocephalus, Linnaeus, 1758), a única espécie que se conhece
produzir aquele material em quantidade tamanha. Um cachalote
capturado na Ilha de São Miguel, nos Açores, tinha no seu intestino
322 kg, numa única concreção.
Repórteres em geral vão buscar boas informações no meio do
inferno, em regiões intestinas do poder. Coisa boa só nasce em terreno
ruim, é essa toda a verdade do jornalismo. Alguns acham que
jornalista tem de vestir escafandro, em vez de terno e gravata, porque
tem de ir ao meio do lodo buscar a flor de lótus. Ou ao meio do
intestino buscar o âmbar gris.
É esse o espírito líquido, o daimon, que se encarna no Aquário
de Demônia.
Este livro traz relatadas experiências sólidas dessa atividade
tão líquida. Acabamos fechando com Mídia, Máfias e Rock’n’roll
porque está aí toda a prática do autor em quase 30 anos de
jornalismo, de rock e de máfias – muitas vezes a máfia era a
indústria musical, muitas vezes a máfia era a indústria de mídia.
O tripé metodológico exigido por um postulante à academia
diz que você tem de optar, ou pelo marxismo, ou pelo positivismo,
13

tognolli_ok

04.04.07

17:46

Page 14

ou pela fenomenologia. Vamos aplicar isso ao ofício da reportagem.
Usemos como exemplo o crime. Se você for medir a criminalidade
de um local apenas pelos números (policiais mortos, ladrões presos,
crescimento de ataques, liberação de verbas, etc.), estará sendo de
uma metodologia positivista. Governantes gostam de ser
positivistas, explicar o crime pelo aumento do número de ataques,
além de satanizar o bandido, digamos, pedem que se aumente o
efetivo. Os governantes gostam de aumentar e dotar verbas sem
licitação pública de serviços. Jornalistas que explicam o crime pelos
números, apenas, são também positivistas.
Se você tentar explicar o aumento ou diminuição do crime
pelas relações trabalho/capital (como diria Marx, pela práxis, vulgo
trabalho humano infinito) estará obviamente sendo marxista.
Governantes não gostam de explicar o crime por aí, porque assim é
mais difícil combatê-lo: exige um esforço social além da polícia,
botar empresários no esforço, banqueiros, fomentadores de taxas de
juros, enfim todos aqueles que o ex-governador Claudio Lembo, de
São Paulo, chamava de a “grande burguesia branca” . Nova York só
deixou de ser uma das cidades mais violentas do mundo quando a
economia dos EUA cresceu, não quando se matou mais bandidos.
Volta-e-meia nossa imprensa é marxista, porque isso cai bem junto
ao público “escrarecido”, cai bem aos militantes progressitas e
viúvas das Diretas-Já. Só por isso.
Agora, se você vai a uma cadeia entrevistar um bandido e
faz um texto de impressões, está sendo fenomenológico. Aí se
trata do “lance” direto entre você, o entrevistado e o “clima” que
pintou. Alguém poderia chamar isso de jornalismo literário, mas
na verdade quem fala algo pensou outra coisa, quem ouviu isso
capturou outra coisa. Quando relatou isso num texto
jornalístico, saiu outra coisa. E quem leu, vulgo leitor, entendeu
outra coisa. Isso é Wiitgenstein puro, ou seja, a linguagem é
incapaz de tudo exprimir. Esse lufa-lufa caleidoscópico, em que
cada um entende o que quer (e quando ler de novo, num outro
clima, outro dia, entenderá outra coisa) se chamará nesta obra de
jornalismo quântico.
Infelizmente, nossa crítica de mídia autóctone é
fenomenológica. Trata de impressões. Não há uma investigação
sobre a investigação jornalística. Esta obra pretende investigar
investigações, ser poética e fenomenológica, e também positivista,
cartesiana. Mas, sobretudo, pretende ser quântica.
14
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• Por um jornalismo quântico.
A frase que preside estas linhas é de Timothy Leary:
“A realidade é uma opinião”. Se crermos sinceramente nisso, quaisquer
críticas de mídia não deveriam levar essa definição, pois a crítica da
mídia é a crítica do homem (“conheci o homem, ele é inconsistente”,
notou Einstein). Tudo o que se critica na mídia é um fenômeno
humano, tão demasiadamente humano, que não existe crítica de mídia:
há crítica de condições tão singularmente humanas que, uma vez
amplificadas por um meio (medium), acabam virando crítica mídia.
Talvez nesse sentido o crítico mais agudo do homem, que em crítica de
mídia se chama editor, tenha sido o Nietzsche de “Além do Bem e do
Mal” terminado em 1885.
Acusamos editores de interpretar o mundo à sua maneira, o que
seria um crime, dizem os críticos de plantão. Nietzsche já apontava
esse primado dos sentidos sobre a verdade:
Talvez cinco ou seis cérebros começam a perceber que a física
também não passa de uma interpretação e adaptação subjetivas do
mundo (à nossa imagem, é bom lembrar), e não uma explicação, mas na
medida em que a física se apóia nessa crença nos sentidos, mais valor lhe
é atribuído e por muito tempo assim seguirá, porque será considerada
como uma explicação. Tem a seu favor olhos e dedos, a aparência visível
e palpável. Numa época de gosto predominantemente plebeu, isso possui
um efeito mágico, persuasivo e convincente, pois segue instintivamente o
cânon de verdades do sensualismo eternamente popular”. (ABM, 27)
Acusamos leitores de lerem mal um jornal mal editado.
Nietzsche prossegue:
“É penoso e difícil para o ouvido ouvir algo novo; ouvimos mal
uma música estranha. Ao ouvirmos uma outra língua, tentamos
involuntariamente adaptar os sons ouvidos a palavras que nos sejam
familiares. O que é novo encontra também os nossos sentidos com uma
posição hostil e contrária; de um modo geral, já nos processos ‘mais
simples’ da sensualidade dominam afetos como medo, amor, ódio,
incluindo os afetos passivos de preguiça. Assim como hoje um leitor não
lê todas as palavras (e muito menos as sílabas) de uma página – pelo
contrário, escolhe, ao acaso, cerca de cinco entre vinte, ‘adivinhando’ o
sentido que provavelmente corresponde a elas –, do mesmo modo não
vemos uma árvore exata e completamente, detalhando as suas folhas,
ramos, cor e forma. É muito mais fácil para nós imaginar algo parecido
15
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com uma árvore. Mesmo no meio das vivências mais estranhas
procedemos dessa maneira: inventamos a maior parte da vivência e
dificilmente somos levados a não contemplar, como ‘inventores’, qualquer
acontecimento. Tudo isso quer dizer: estamos fundamentalmente e desde
sempre habituados a mentir. Ou, para me expressar em termos mais
virtuosos e hipócritas, enfim, mais agradáveis: somos muito mais artistas
do que julgamos”. (ABM, 119)
Acusamos donos de mídia de editar seu produto somente no que
tange aos seus instintos de sobrevivência empresarial. Voltemos a
Nietzsche: “Admitindo que nada seja ‘dado’ como real, a não ser o
nosso mundo de desejos e paixões, que não possamos descer ou
ascender a nenhuma ‘realidade’ que não a dos nossos instintos, pois
pensar é apenas uma inter-relação desses instintos (ABM, 54)”; “O
texto que desapareceu sob a interpretação” (ABM, 56); “Não há
fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral desses
fenômenos”. (ABM, 99)
Nietzsche é o pai do jornalismo quântico, que se segue.
O físico dinamarquês Niels Bohr defendia que todas as
características envolvidas num fenômeno deveriam constar como
análise desse fenômeno, a título de sermos imparciais. Trocando em
miúdos: quando você coloca um termômetro para medir a temperatura da água, o termômetro, que está frio, altera a temperatura da
água quente, quando nela inserido. Ou seja: a temperatura em que
estava o termômetro, que mede a temperatura da água, deve constar
nas anotações do experimento. Por outra: buscando uma remota
“objetividade” é no mínimo interessante descrever características do
objeto que analisa o fenômeno.
Como falar em “objetividade jornalística”, nesses termos? Está
claro, desde o começo do século 20, pelo menos, que não existe
objetividade. O ato de observar alguém altera esse alguém: observador
altera observado. Qualquer beletrista de física sabe que em 1927, aos
26 anos de idade, o físico alemão Werner Karl Heisenberg, nascido
em Wurzburg, publicou em Zeitscrift fur Physik seu artigo “Sobre o
conteúdo perceptivo da cinemática e da mecânica quântica teórica”.
Ali descrevia: para detectar a posição de um elétron circulante em um
átomo, é necessário que seja iluminado. Mas essa iluminação,
radiante, emite partículas, que se chocam com o elétron e alteram a
sua posição. Portanto, as características do objeto que analisa o
fenômeno alteram o fenômeno.
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A idéia do Princípio da Incerteza deixou claro que vivemos
num mundo não mensurável. Já que a Física Quântica provou que
os elétrons podem se manifestar ora como onda, ora como
partícula, nossa Natureza passou a ser, em essência, incerta. As
coisas podem ser ao mesmo tempo elas e seu contrário, reza essa
ideologia científica.
Surge daí a primeira estrofe da Carmina Burana, de Karl Orff,
a dizer que “O acaso impera sobre o mundo”. Brota daí o espírito da
psicanálise, do cubismo, do dadaísmo, do surrealismo. Talvez a
maior virtude de Picasso tenha sido dizer “danem-se como as coisas
são, o que importa é como eu as vejo”. Eis aí todo o mal do
jornalismo: as tevês, rádios, sites, jornais, revistas, vendem que o
jeito particular como cada um vê o mundo é o jeito que o mundo é.
“Dane-se o jeito como as coisas não são, o que importa é o jeito como
nós dizemos que elas são”.
A contracultura, o new journalism, parecem ter bebido daí: o
que importa são as minhas impressões, conquanto que eu deixe
claro que são minhas impressões. Talvez o maior pecado da mídia,
ainda, seja não deixar claro isso. Alguém chamou isso de
editorialização.
É óbvio que o Princípio da Incerteza, que gerou a teoria do
caos, não era tão puro e ímpio assim. Foi Niels Bohr quem trouxe
para o ocidente o símbolo do Tao. Vindicava que, se o universo é
caótico, só nos resta a “não-ação”. Deixar as coisas fluírem, cada um
viver o seu barato, a sua chávena.
Michael Billington, estudioso de ideologia nas ciências,
postula que esse pensamento, com base no Tao, busca as palavras
taoístas que significam a “não-ação”, ou wu wei em chinês.
Trocando em miúdos: já que a Natureza seria, em seu substrato,
basicamente caótica, só nos resta unicamente a meditação, a nãoação, já que esses pólos antagônicos se complementam por si sós.
Billington aponta que esse pensamento científico-filosófico gerou
toda uma trama comportamental, que passa pela música e pelas
artes, postulantes hoje da não-ação.
Estão aí as variantes: pensamento holístico, feng shui, “boas
energias”. Billington vai mais além: por trás do pensamento
irracional e vindicante do caos e do “ser moderno”, está um convite à
não-ação. E, portanto, ao laissez-faire do mercado neoliberal. Ou,
como diria Adam Smith: a mão invisível do mercado cuida de tudo.
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É óbvio que a enxurrada de revistas de fluídos, energias, holismo,
etc., usou da contracultura do Tao para criar uma nova moda: a do
“fique na sua e mantenha as energias em equilíbrio”. Tanto os falsos
imparciais, como Veja, digamos, quanto os falsos liberticidas, como as
publicações energéticas, noto, são conservadores em essência.
Foi a idéia de expor criticamente essa clareza de propósitos na
mídia que chamamos aqui, filosoficamente, de jornalismo quântico.
Esse é o espírito que preside a obra.
Este livro foi pensado anos a fio. Nasceu, pouco a pouco, do ato
de o autor nivelar seu destino, todas as manhãs, com aquilo que se
convencionou chamar notícia. Afinal, notícia nada mais é do que dar
uma verticalidade (colunas), uma horizontalidade (títulos, paginação)
e uma filosofia (edição) aos fatos que caleidoscopicamente,
mercurialmente, são dispostos no mundo.
Ao longo das páginas que se seguem, tenta-se penetrar no
núcleo duro que separa o mundo real do mundo virtual, que é aquele
disposto nas páginas, nas telas, nas ondas do rádio. É uma
virtualidade moral, essa de que tratamos. Ou, por outra: como a
mídia pratica em suas relações de poder, para automanutenção,
pecados e pecadilhos tão condenáveis como aqueles que ela critica
diariamente. Alguém disse que se perdoa o pecador, mas jamais o
pregador. Nesse sentido, o hiato entre o que a mídia condena nos
outros e o que ela mesma pratica a torna imperdoável e moralmente
indefensável, como notava Janet Malcolm.
Estruturalistas gostam de ver a todo momento o que há “por trás”
da notícia. Este não será o viés deste livro. A proposição é bem outra:
mostrar a cabala a ser revelada na própria epiderme da notícia, não no
seu âmago. Por isso, vez ou outra, o livro se referirá a Walter
Benjamin: uma tentativa coquete de, a cada leitura, decifrar novos
significados, não propor um significado perene, como vindicam
estruturalistas bissextos.
A leitura epidérmica da mídia revela, sim, práticas. Práticas que,
no calor dos fechamentos, raramente remontam a uma ideologia. Essa
mesma prática, essa práxis, já descartou as demais “práticas” que não
podem ser empregadas. Sobre o que não se pode falar, nota
Wittgenstein, deve-se calar.
É assim, por exemplo, que se deve ver a cobertura das eleições.
Não se externará a opinião da mídia, tão clara e geograficamente
delimitada, nos editoriais. Tampouco essa opinião estará tão clara
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numa suposta omissão na cobertura diária. A editorialização se dá,
sempre, na profundidade com que se faz essa ou aquela abordagem.
Todos cobrem basicamente tudo. Toda a pauta é abordada. Mas as
investigações, sobretudo em épocas eleitorais, só se aprofundará por
sobre o tema partidário caro aos interesses de cada publisher. O jornal
X gosta do PSDB. Aprofunda sua cobertura sobre a roubalheira no PT.
E deixa que seu concorrente, o jornal Y, que odeia o PSDB e o PT
porque ama o PFL, ataque o PSDB. Para depois repercutir a denúncia
do concorrente. Ou seja: damos tudo, sim, mas deixemos que nossos
amigos de ocasião sejam destronados pelo meu concorrente. Ainda
bem que essa heterogeneidade ocorre, dirão. Mas não foi sempre assim.
Para este livro, editores de grandes jornais falaram, sobretudo
quando instados sobre a cobertura também das eleições. Alguns
truques: fale mal de todos, sobretudo usando frases que os demais
candidatos usaram para atacar seus concorrentes. Mas aprofunde
investigações tão somente contra aqueles que você não gosta. O leitor
agradecerá uma investigação bem feita. E raramente se perguntará por
que você não investigou o outro candidato. Até porque você, como
editor, repercutirá com alguma dignidade (vulgo espaço) denúncias
que uma outra mídia fez contra o candidato que você não quer (ou não
pode) atacar.

• A ilusão das estatísticas
Economistas, meteorologistas, comentaristas de futebol, erram
mais do que ninguém porque tentam ponderar o imponderável: os
sistemas abertos. Seres humanos, tempo, partidas de futebol,
mercados, são sistemas abertos. Interagem. Daí sua imponderabilidade. Em outro livro, a “Falácia Genética”, apontamos que, numa
pesquisa de quase dez anos, 98% das notícias sobre a biologia referem
que a resposta final está nos genes. Como se fôssemos sistemas
fechados, tal qual computadores, e nossos genes fossem chips. A febre
continua, dois anos após a publicação do livro. Vejamos o que a BBC
de Londres publicou em maio de 2006 em seu sítio:
“FELICIDADE PODE SER MEDIDA, AFIRMAM CIENTISTAS
A felicidade não é apenas um conceito vago, mas algo tangível e
resultante de atividade cerebral que pode ser vista e até medida, de
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acordo com neurologistas entrevistados para o programa A Fórmula da
Felicidade, exibido pela BBC na Grã-Bretanha.
De acordo com Morten L. Kringelbach, especialista da
Universidade de Oxford, a parte neurológica da felicidade e do bem-estar
ainda está engatinhando. Até agora, o foco da pesquisa têm sido dois
‘parentes distantes’ da felicidade: o prazer e o desejo.
Em estudos realizados na década de 1950, os psicólogos James
Olds e Peter Milner, da Universidade McGill, no Canadá,
descobriram que ratos de laboratório puxavam alavancas
repetidamente para receber pequenos choques elétricos por meio de
eletrodos implantados em seus cérebros.
Quando esse estímulo era produzido em certas áreas do cérebro,
os ratos puxavam a alavanca até 2 mil vezes por hora. Na verdade, eles
suspendiam quase todo o comportamento normal, inclusive a
alimentação, o consumo de água e a prática do sexo. Essas
constatações sugerem que Olds e Milner descobriram os centros de
prazer do cérebro, que se localizariam perto de regiões que são
atingidas pelo mal de Parkinson.
A principal substância que auxilia a sinalização nervosa nessas
regiões é a dopamina. Por isso, ela foi chamada de ‘substância do
prazer’ do cérebro.
Estudos realizados por Robert Heath, da Universidade de
Tulane, nos Estados Unidos, com seres humanos, durante a década de
1960, tentaram aproveitar essas descobertas em experiências que
envolviam pacientes com problemas mentais e eram polêmicas do
ponto de vista ético.
Os eletrodos também chegaram a ser utilizados em pessoas
para tentar ‘curar’ a homossexualidade, mas esse tipo de pesquisa
acabou suspenso.
Embora os pesquisadores também tenham observado o uso
compulsivo da alavanca em alguns pacientes, não está claro a partir
dos relatos subjetivos desses pacientes que os eletrodos tenham
realmente causado prazer.
Estudos recentes de Kent Berridge, da Universidade de Michigan,
nos Estados Unidos, indicam que os eletrodos podem ter ativado as
regiões anatômicas envolvidas no desejo, não no prazer.
Ao investigar o sistema de recompensa em ratos, Berridge
constatou que eles têm expressões faciais de prazer e desagrado em
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relação ao sabor de alimentos. Alimentos adocicados fazem com que eles
lambam os lábios, assim como bebês; comidas amargas os levam a curvar
os lábios. Quando Berridge manipulou os níveis de dopamina, constatou
que suas expressões não apresentaram alteração.
Berridge propõe uma distinção entre desejo e prazer (querer e
gostar) a partir das duas regiões do cérebro e das substâncias
neuroquímicas que mediam esses dois estados subjetivos. O sistema de
dopamina parece codificar o desejo, enquanto o sistema opióide, que
contém os nossos próprios compostos naturais semelhantes à morfina, é
mais próximo ao prazer.
Mas está claro que o quadro é diferente entre ratos e seres
humanos. O prazer e o desejo são emoções complexas nos seres humanos.
A região do cérebro chamada córtex orbitofrontal é central para as
pesquisas atuais. Esta é uma região que se desenvolveu mais
recentemente em humanos e tem conexões, tanto com os sistemas de
dopamina, como de opióides.
Com o exame de imagens do sistema neurológico, é possível
constatar que o córtex orbitofrontal contém regiões que se
relacionam com relatos subjetivos de prazer. Um estado de
contentamento e indiferença, uma espécie de prazer sem desejo,
talvez seja equivalente a algum tipo de contemplação que os budistas
buscam através da meditação.
Se esta é a melhor descrição de felicidade, é possível que os
neurologistas possam, um dia, encontrar formas de ajudar a induzir
esse estado.
Seria possível, então, ter uma sociedade em que a felicidade geral
poderia ser realmente maximizada, assim como queria, no século 18, o
filósofo, Jeremy Bentham. Mas a questão se essa sociedade seria
desejável e prazerosa ainda não”.
A ilusão das estatísticas é descrita no livro homônimo de JeanLouis Besson. Para ele, estatística é como o zoom da fotografia:
deviado à ampliação, um detalhe condensa a significação. Besson
chama a atenção para a sinédoque que tanto habita as estatísticas:
“A retórica estatística está carregada dessas sinédoques, pelas quais
a parte substitui o todo. No discurso cotidiano, todo mundo sabe decifrar
as figuras de estilo correntes: se falo em aumentar o número de cabeças
do meu rebanho, não significa que irei colocar cabeças de gado no pasto.
E ninguém pensará que essa é a minha intenção. Se peço a mão de uma
moça, a quero por inteiro. Em compensação, quando o número de mortes
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nas estradas durante o fim de semana da Páscoa é identificado com a
insegurança nas estradas, a figura de estilo se torna figura de
pensamento e até mesmo figura de ação: se glorificará do fato de ter
melhorado a segurança nas estradas, dado que o número de mortes não
aumentou. Da mesma forma, a alta dos índices de preços é uma figura
da inflação e o aumento do PIB uma figura de crescimento. Dessa forma,
a paisagem da informação estatística se acha muito distante do esquema
de uma base de dados. Isso parece mais com os primeiros mapas do
mundo: representações aproximadas, terra incógnita e lugares
simbólicos. A cosmogonia triunfa sobre a cosmografia”.
Poucas vezes o vaso racha e alguns métodos ou anti-métodos das
pesquisas eleitorais chegam a público. Nas eleições presidenciais de
1989, a Folha de S.Paulo, por exemplo, foi o único jornal a ter
noticiado que Leonel Brizola e Lula não haviam empatado
tecnicamente, e que Lula era quem iria disputar com Collor o segundo
turno. O jornal O Globo noticiou que, na undécima hora, mediante
uma vantagem de apenas 150 mil votos, a Folha “decidira” que essa
pequena vantagem de boca de urna legitimaria a manchete dizendo
que Lula e Collor estavam no segundo turno. A informação do Globo
viera de um repórter recém-contratado pelo jornal, que então
recentemente abandonara a Folha. Uma secretária da diretoria da
Folha relatara ao repórter de O Globo os detalhes da reunião que
decidira a manchete botando Lula no segundo turno.

O e-mail é mensagem •
Notícia é laranja: amadurece mesmo depois de colhida. Por isso,
os que talvez mereçam a necessidade de interpretar o mundo dos fatos
devam ser justamente aqueles a quem a interpretação se sobrepõe,
como um portento, a quaisquer plácidas contemplações do jornalismo.
Afinal, esse promontório chamado notícia é totalitário: nele, o agora é
o ápice do tempo. Consuma o agora e encontre a sensação deliciosa de
ter encontrado algo inegavelmente real. Muita verbosidade e
digressões, recheadas da esmagadora realidade, conduzem-nos àquele
vulto indistinto para o qual somos vivos tão somente quando
consumimos notícias fresquinhas.
Aos acostumados com a variada imensidão da vida, o
jornalismo tudo trará, até mesmo auto-punição pública, as
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correções levemente desdenhosas. O jornalismo absorve (tenta
absorver) todas as formas de representação do real, inclusive a
crítica a ele mesmo. Uma gaze transparente e radiante cobre a
mídia: chama-se entrelinhas. Estas, o leitor não encontrará na
mídia. Quiçá, poderá encontrá-las, bem didáticas, apenas quando
daquela surda detonação que é uma revista, uma TV, pondo a nu os
podres de sua concorrência. Raramente o pote racha e a água podre
surge, como um detergente, para alertar o leitor de que algo havia,
não por detrás (como vindicavam os frankfurtinianos) mas no
meio da notícia.
A idéia da rapidez, postulada pela Internet, foi aos poucos
dando a noção de que, na era da velocidade, as ideologias estavam
mortas. E que agora os professores universitários eram rebeldes
sem causa e, ideologicamente, pobres de marré-marré.
Mc Luhan hoje está errado. O meio não é a mensagem: agora
o e-mail é a mensagem. Lentamente, os blogs, um novo deles criado
a cada minuto, em todo o mundo, são os arautos de que agora o email é a mensagem.
Sobre isso, em 18 de junho de 2006, Luis Nassif escreveu na
Folha:
“No início dos anos 90, a inacreditável entrevista de Pedro
Collor para a revista Veja inaugurou a era de maior poder da mídia,
desde o início dos anos 50. Descobriu-se a notícia-espetáculo, os fatos
inverossímeis baseados em fontes suspeitas, mas que atendiam à sede
de show. Denúncias graves não foram apuradas, denúncias vazias
viraram manchete, forçou-se a barra, mas o presidente caiu. Ainda
que à custa de um pequeno Fiat Elba.
Seguiu-se um longo período de denúncias inverossímeis, ou
interessadas. Criou-se até essa obra-prima do jornalismo ficcional, o
“roteiro Frankestein”, que consiste em juntar pedaços de notícias
verdadeiras, porém irrelevantes, e compor um roteiro com denúncias
graves, porém falsas.
Ao longo dos anos 90, esse tipo de jornalismo gerou peças de
ficção famosas, como a capa de Veja sobre Chico Lopes -segundo a
qual o lobista amigo de Lopes, ele e o banco que pagava as
informações, se comunicavam por meio de três celulares e o
banqueiro Salvatore Cacciolla obtinha as informações por meio do
“grampo” dos aparelhos. No dia da mudança de câmbio, o “grampo”
falhou, por isso Cacciolla quebrou.
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Agora, está-se em plena era da globalização e da internet, com
dois fenômenos concomitantes, com implicações relevantes para o
futuro das democracias. O primeiro, os amplos fluxos migratórios
para os países centrais, gerando um novo tipo de cidadão-eleitor, as
minorias étnicas, cada vez mais atuantes.
O segundo, a internet, trazendo em um primeiro momento
enorme balbúrdia de informações e, principalmente, de opiniões,
catarses, espetáculo. Agora, quando esse tipo de recurso freqüenta
intermitentemente a internet, as caixas de e-mails, os blogs, os
comentários nos blogs, quando o exercício vazio da indignação pode
se expressar de várias maneiras, o papel fundamental da grande
mídia é o de estabelecer parâmetros.
É esse o diferencial: o aval à informação. Muito mais do que em
qualquer outra época, há a necessidade do rigor da apuração,
justamente porque existe uma overdose de notícias, boatos e opiniões
exigindo o avalista.
Pergunto: estamos preparados para isso? A cobertura dos
escândalos do mensalão e pós-mensalão deixa uma enorme dúvida
no ar. Havia uma betoneira de denúncias a serem apuradas. Em vez
disso, quando esgotou a fase inicial das denúncias, recorreu-se a
uma overdose de denúncias sem comprovação, somada a uma
incapacidade ampla de ir atrás de pistas consistentes, de entender a
complexidade dos grandes golpes, de separar o escândalo de
episódios triviais. Em alguns órgãos, juntou-se uma dose de
agressividade, desrespeito e preconceito sem paralelo até na
campanha do impeachment.
Chega-se ao final de um ciclo, que começou com a campanha
do impeachment, que derrubou um presidente, e termina com a do
mensalão, que não foi capaz de abalar a popularidade de outro
presidente.
O exercício do jornalismo precisa ser urgentemente repensado.
E não se trata de um problema de forma. É de fundo, de conteúdo”.
Não por acaso, no mesmo dia, Carlos Heitor Cony disparou:
“A pesquisa mais recente, divulgada na última semana, tem
sido interpretada de diversos modos e intenções. O crescimento da
popularidade de Lula e da aceitação de seu governo não deixa de
provocar um exame de consciência nos profissionais da mídia,
alguns deles acreditando que a imprensa, em geral, é o quarto poder.
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Um poder que nada pode além de fazer muita marola, que nem
sempre chega a molhar os rochedos da corrupção e da bagunça
administrativa a que, infelizmente, estamos habituados. Por meses –
quase um ano, não tenho certeza –, a mídia escancarou as mazelas do
governo em diferentes setores, todos eles revelando que, de alguma forma
ou de todas as formas, o presidente sabia dos esquemas em que seus
auxiliares e amigos mais chegados chafurdavam.
E dele não partiu outra atitude se não a de aceitar a carta de
demissão que os envolvidos lhe mandavam e que tinham como resposta
uma declaração de afeto e confiança. Um deles, depois de tudo o que
houve, foi chamado de irmão.
Na realidade, Lula deitou e rolou para as CPIs que foram
instauradas e em que foi acusado de cumplicidade com a corrupção. Na
hora H, seu nome foi poupado dos relatórios finais, mas não da
cobertura que a mídia lhe dedicou. E se não deu bola para CPIs, muito
menos bola deu para editoriais, articulistas, cronistas, colunistas e todos
os que ocuparam os vários veículos de comunicação do país e do exterior.
Seria o caso, repito, de um exame de consciência, de uma
reavaliação dos meios e da própria função do tal quarto poder, poder que
não atinge o povo. A alegação de que o povo não lê jornais nem revistas
não procede. O povão vê televisão, ouve rádio. E continua acreditando
em Lula e abençoando-o com seu voto”.

• O preço da metáfora
Estamos numa noite fria e calculista, de chuva horizontal. O sítio
já era sugestivo pelo nome: “Estrada das Lágrimas”. Bem ao lado do 95º
Distrito Policial, não muito longe da Via Anchieta, em São Paulo.
Nivelam seus destinos, ali, PMs intimoratos e um delegado de barriga
pontuda, que lhe sai por debaixo do colete à prova de balas. Descem do
carro este repórter, mais o finado Guilherme Bentana, da TV Record,
e o ubíquo Karl Penhaul, da CNN – que mora na Colômbia, nasceu no
interior da Inglaterra e acaba de chegar de Bagdá. Delegado e PMs se
assustam com Karl, que é careca ao osso e tem uma aparência de
hooligan. O delegado não esperou para estudar o rosto de Karl e logo
mostrou ser homem de gatilho fácil, mas nada que um “boa noite” não
tivesse desarmado, deveras.
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Há cinco anos recebi em casa Kirk Semple, do New York Times,
ora em Bagdá, que veio cobrir o PCC. Bastou uma entrevista de Kirk
com o então homem forte do PCC, Geleião, para que este lhe
encomendasse a morte. Kirk seria assassinado na porta de seu hotel,
nas proximidades da Rua Sílvia, na zona sul de São Paulo. Marcola
encomendou a morte de Kirk a Geleião, alegando que o gringo "era
da CIA". A morte era encomendada num fax, interceptado pelo
promotor Márcio Sérgio Christino, o primeiro a encarar o PCC.
Kirk me telefonou de Bagdá e pediu para que ciceroneasse Karl
Penhaul. Guilherme Bentana conduziu Karl aos desvãos do crime.
Franqueou acesso para Karl falar com narcotraficantes. Mostrou-lhe
a “tiragem” do Deic. A CNN citou Bentana em cadeia mundial. A
Record mostrou Karl nas favelas com Bentana. Não sei como: Karl
Penhaul trouxe um número de telefone que lhe franqueou acesso a
uma voz que era “mesmo” a de Marcola. Mas a voz que um dos
melhores jornalistas do Brasil, o Roberto Cabrini, mostrou na TV
Bandeirantes como sendo a de Marcola em entrevista exclusiva, não
“batia” com aquela ouvida por outros jornalistas, como Karl
Penhaul. A pergunta é: quantos Marcolas estão falando por aí?
Roberto Cabrini, uma grife glamurosa do jornalismo, sempre
confiabilíssimo, deve uma explicação cosmética, quase gramatical:
por que em sua entrevista não faz uso de vocativos. Por que não
chama Marcola pelo nome em nenhum instante. Já disseram que
seria porque Marcola não gosta desse apelido; gosta mesmo é de ser
chamado “M1”. Uai, por que Cabrini não usou o “M1” no ar?
Estamos naqueles momentos em que vale tudo. Tudo mesmo. A
revista Veja, por exemplo, passou quase dois anos atacando o
competente e agressivo Leonardo Attuch, da IstoÉ Dinheiro, que a
processa agora devido a supostas “relações espúrias” que o jornalista
manteria pela sua proximidade com Daniel Dantas, do Banco
Opportunity. O não menos competente e não menos agressivo
Marcio Aith, o homem que deu o furo dos grampos da Kroll,
contratada por Dantas, revela em Veja que fez uso do mesmo Dantas
para obter a lista com nomes de políticos, como o presidente Lula,
que mantinham contas em dólar no exterior.
No fundo é a mesma desfaçatez excogitada, a saber: o “meu
Marcola” é mais veraz que o “seu Marcola”, e você será bandido só
quando você falar com Daniel Dantas, porque, quando for minha
vez de falar com Dantas, o que faço merece o nome de “furaço”. Mas
estamos no ponto em que todo o publicado já virou uma abstração –
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e quem lembra das coisas volta e meia é lembrado dentro daquilo que
Max Weber chamava de “pestilência metodológica”.
Salientamos, há muito tempo, a existência de uma “Operação
Gutenberg”, ainda em segredo de Justiça, em que se apurava suposta
venda de reportagens, jamais obviamente publicadas. A existência
dessa operação foi levada a conhecimento de um punhado de
jornalistas de mercado, e de repórteres bissextos, exatamente em 10
de setembro de 2004, quando a Abin abriu suas portas para a
imprensa. Desde então, também bissextamente, Veja vindicava
genuflexamente da PF a ultimação dessa operação.
Se esta Operação Gutenberg continuar (e continua), que sejam
postos nela não só a IstoÉ, mas também agora a Veja “de Daniel
Dantas” e a CartaCapital “de Demarco e Jerreissati”, como
costumam se referir uns aos outros os repórteres dessas publicações
litigantes, não só na busca de furos, mas sobretudo agora litigantes ad
hominem. Um Argumentum ad hominem – “argumento contra a
pessoa” – é falácia lógica identificada quando alguém responde a
algum argumento com uma crítica a quem fez argumentou; ou seja,
não se questiona o argumento, mas sim quem o fez.
Susan Sontag, quando ficou com câncer, escreveu A Doença
como Metáfora, seguido de A Aids como Metáfora. Revelava que os
crentes das metáforas acreditam que o câncer poderia ser fruto de
“mal olhado”, “sistema nervoso”, “má alimentação”, e buscam
tratamentos alternativos, “energéticos”, “espirituais”, mesmo
holísticos, que acabam os conduzindo ao túmulo.
A metáfora tem um preço. Esse preço é a eterna vigilância, nota
Richard Lewontin, geneticista de Harvard. O que isso tem a ver com
Daniel Dantas e PCC? Tudo.
Naquelas noites frias e calculistas de chuva horizontal, quando
este repórter mais Karl Penhaul, da CNN, mais Guilherme Bentana,
da Record, fomos ver o PCC de perto nas favelas, e de perto os
policiais que tentavam conter os ataques, com seus parcos coletes. A
cidade estava dividida numa grande metáfora: de um lado, os homens
do bem, de outro, os homens do mal. Obviamente, cada um via as
coisas como podia ver (Stefan Zweig via no mapa do Brasil o formato
de uma harpa lírica e Lima Barreto via o desenho de um presunto).
Mas o que sobrou foi a metáfora de dois exércitos litigantes: era a
cidade dividida, era a São Paulo milenarista e milenarizada,
sobretudo pela mídia.
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O que agora se tenta mostrar é que certamente não há pessoas
de bem no PCC, mas que certamente há pessoas do mal dentro das
forças do bem, vulgo polícia. A mídia só vai se superar quando
revelar a fundo os reais motivos que levaram o PCC ao ataque
terrorista: corrupção policial, torturas. Vamos pagar o preço caro da
metáfora bipolar. E pior: vamos ter de lidar com a ideologização
política do episódio. Já no primeiro sábado de ataques, em maio de
2006, um site tucano explicava que os ataques terroristas haviam sido
gerados pela contaminação do preso mal tratado pela “falta de ética
do PT ladrão no poder”.
O filósofo Martin Heidegger gostava de separar o medo da
angústia. Medo se erige sobre um objeto real, palpável, literal ou
mesmo figurativo. Angústia se erige sobre o nada. Num primeiro
momento de terror, governantes mostram os objetos do medo: fotos de
terroristas, armas apreendidas, sangue. Num segundo momento, some
a figura do terrorista e só sobra a sua prática: terrorismo. É aí que entra
a angústia: ela se erige sobre o nada. A invasão do Iraque foi a
exploração da angústia em cima de relatórios falsos. Usa-se a prática na
exploração da angústia. Usa-se o ator na exploração do medo. O uso
político dos ataques do PCC começará a ocorrer quando passarmos a
enxergar PCCs em todos os cantos, mesmo que eles não existam.
Foi por isso que o filme A Bruxa de Blair fez tanto sucesso:
não havia tubarão, Jason ou assassinos. Era o nada que exercia o
terror. Nesse sentido, o medo está para a angústia assim como a
nostalgia está para a melancolia. O nostálgico pensa “que saudades
de minha namorada”. O melancólico indaga “como seria bom ter
uma namorada”. Cabe à mídia regular e impedir isso: que nosso
medo de objetos reais não seja transformado, política e
ideologicamente, em angústia do nada.
Foi em 1989 que o presidente Bush pai foi à TV e mostrou, no
Salão Oval da Casa Branca, aos repórteres, uma pedra de crack que
havia sido “confiscada dias atrás por agentes da DEA num parque ao
lado da Casa Branca”. Repórteres do Washington Post mostraram a
farsa: a pedido de Bush, agentes do DEA se dirigiram ao Lafayette Park
para tentar achar o crack. Não acharam. Tiveram de comprar por 2,4
mil dólares em um parque muito longe dali. Culpar o crack pela crise
social e criminal, gerada pela reaganomics então tão recente, era a saída
encontrada pela política neoliberal de Bush pai.
“Drogas servem para aliviar a culpa coletiva. Como sociólogo,
considero o pânico associado ao crack da década de 1980 uma variante
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de uma tradição americana. Em diferentes momentos de nossa
história, as manchetes a respeito das drogas serviram para afugentar da
consciência moral do país uma determinada classe de cidadãos
maltratados”, diz o sociólogo Barry Glassner, guru espiritual do
cineasta Michael Moore.
Continua Glassner:
“Por um momento, consideremos o ocorrido no início da década
de 1870 em São Francisco. Os trabalhadores chineses, indispensáveis
na construção da estrada de ferro transcontinental durante a década
anterior, tornaram-se supérfluos na opinião de grande parte da
população branca. Devido à depressão econômica e aos 20 mil
imigrantes chineses desempregados, os políticos, os jornalistas e os
líderes sindicais apontaram as casas de ópio como uma prova da
devassidão dos chineses. Em consequência, propuseram afastá-los de
seus empregos e proibir a imigração. Na realidade, as casas de ópio,
como os pubs ingleses, eram agradáveis lugares de encontro, onde os
homens partilhavam histórias e poucos freqüentadores se dedicavam
ao consumo de ópio”.
Isso não é novidade. No século 19, por exemplo, o Times
londrino satanizava em suas manchetes o bacilo de Koch, sem discutir
as condições sociais, paupérrimas, que levavam à contração da
tuberculose. Mas, em plena revolução industrial, crianças de até quatro
anos de idade trabalhavam em lanifícios por até 16 horas diárias,
recebendo salários completamente indignos. Nesse grupo, a esperança
de vida é inferior aos 40 anos. É nesse quadro social que brota a
tuberculose. Mas, para o Times, a culpa estava no bacilo de Koch.
Cabe à mídia tomar cuidado com as metáforas que vai aceitar
consumir.
Este livro é um alerta sobre o preço que pagamos pelo
turbilhão, pela correria, pelas metáforas enviesadas. Aliás, foi no
final de junho que laudo do Instituto de Criminalística concluiu que
não é de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola,
considerado líder da facção criminosa Primeiro Comando da
Capital (PCC) a voz veiculada em entrevista pela TV Bandeirantes,
na madrugada de 18 de maio de 2006. Em nota oficial divulgada por
sua assessoria de imprensa, a Band se defendeu, alegando que o
laudo não é definitivo.
“O laudo do Instituto de Criminalística sobre o trabalho de
investigação jornalística feito pela Band está longe de ser a última
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palavra sobre o assunto. Tão logo teve acesso à perícia, a Band a
encaminhou para análise crítica do renomado professor Ricardo
Molina, uma das maiores autoridades sobre o assunto no país. O
advogado criminalista Cid Vieira de Souza Filho, patrono da Band
no caso, afirma: ´Esse laudo elaborado pelo Instituto de
Criminalística é imprestável porque não apresenta qualquer
evidência de ordem técnica que permita uma conclusão a respeito do
material analisado. No momento oportuno a Band vai demonstrar as
falhas do laudo do Instituto de Criminalística´. A autoridade policial
que preside o inquérito tem conhecimento de que Roberto Cabrini
está na cobertura da Copa na Alemanha e que tão logo retorne,
prestará os devidos esclarecimentos.”
Mas mídia é isso aí. Rudiger Safranski, em sua biografia do
filósofo Martin Heidegger, alerta que história é cratera de vulcão:
ela não acontece, ela irrompe. “Por isso é preciso estar a postos com
a rapidez de interpretações, para não ficar soterrado, pois quem
ama o momento não pode se preocupar demais com sua segurança”.
Quem quiser ler a mídia, terá de entendê-la como algo
produzido ao calor do minuto, como aquele espírito de Weimar
(Hermann Bloch, Walter Benjamin, Ernst Junger), em que a
ruptura do segundo é quem comanda o tempo, não aquela torrente
contínua, o rio de Heráclito tão narrado por Borges.
Este livro, nascido a partir de reflexões feitas por quatro anos
para o Observatório de Imprensa e América On Line, é uma
dissecação da coleção de alguns desses segundos em amostragem.

Claudio Tognolli
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cap. 1
Sobre como perder fontes e amigos •

Dois casos: PC Farias e Documento em Word
Notícia é como laranja: amadurece depois de colhida. Essa maturação,
mesmo sendo técnica e eticamente irrepreensível, sempre gerará
problemas. Rupturas. Perdas de fontes e de amigos. Ou pior ainda:
perda do amigo-fonte.
Falar da proximidade do jornalista com suas fontes é um dos
tabus da profissão. Aprendi a duras penas que, quando a fonte se torna
amiga, ela deve saber (mesmo que apenas tecnicamente) que tudo o
que disser, se tiver interesse público você vai mandar para a frente,
publicar. Se não há relação pessoal com a fonte, esse rigor é
dispensável: no máximo você perde uma fonte. Mas perder uma fonte
e amigo ao mesmo tempo é dolorido. Fisicamente dolorido.
Já aconteceu comigo nos anos 90. Já aconteceu em 2004. Neste
capítulo, perco um amigo caríssimo e uma fonte genial.
Nos anos 90, exatamente 97, fui levar um amigo-fonte a jantar
numa churrascaria em São Paulo, dr. Nelson Massini, o maior médico
legista do Brasil, que esclareceu o caso do nazista Josef Mengele, entre
outros. Após uns tantos ou quantos drinques compartilhados para
medir as horas vãs, Massini me conta: havia sido acionado pelo
delegado Pedro Berwanger para reabrir o caso do assassinato de PC
Farias, ex-tesoureiro de Collor, ocorrido a 23 de junho de 1996 na
praia do Guaxuma. Fiquei quieto ao ouvir o rombaço que era aquela
história. Afetei tranqüilidade. Dissimulei não ter interesse. Mas, assim
que pude, saí correndo prum orelhão próximo e mandei a história pro
Leão Serva, editor-chefe do Jornal da Tarde. Foi nosso furaço no outro
dia. Massini disse que eu havia traído uma amizade, porque aquela era
uma conversa de botequim. Só depois de muitos anos é que ele voltou
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a ser meu amigo. Jurei que dali para adiante tornaria claro, para as
fontes-amigos, que o que falassem, se tivesse interesse público, eu iria
meter bala. Mesmo que tudo tivesse sido colhido na mansuetude duma
conversa de boteco. Não adiantou.
Não adiantou porque em setembro de 2004 perdi outro amigofonte. Desta vez, o procurador mais famoso do Brasil, Luiz Francisco
Fernandes de Souza. Conheci-o em 1995, quando fui procurado na
Rádio CBN por Guilherme Duque Estrada. Veio do Norte do Brasil
para São Paulo ameaçado de morte, por ter denunciado desmandos e
ilegalidades no Acre, incluindo o ex-governador Orleir Cameli e o
bandido Hildebrando Paschoal. Duque Estrada me apresentou a Luiz
Francisco. Tive a honra de levar o procurador à revista Caros Amigos,
cuja editora lançou seu livro Socialismo, uma Utopia Cristã. Eu e Luiz
fomos processados pelo senador Jorge Bornhausen (PFL-SC) em
decorrência de uma entrevista de Luiz, em que contava a este repórter
como e porque investigava as contas bancárias da família Bornhausen.
Em agosto de 2004, Luiz Francisco me remete uma denúncia,
para publicarmos na íntegra no Consultor Jurídico. Era contra o
banqueiro Daniel Dantas, então do Opportunity. Repassei ao editorchefe, Márcio Chaer. Parafraseando Benjamin, Chaer viu naquilo
uma chave sem fechadura: o arquivo word era nomeado assim:
“ufa.ufa.ufa”. Chaer achou estranho. Clicou em “propriedades”. Viu que
a denúncia de Luiz Francisco não fora feita em seu computador. Chaer
alegou que o procurador havia recebido aquela denúncia prontinha da
silva de uma das partes interessadas.
O procurador me ligou, aos berros, alegando que o material fora
passado só e tão somente para mim. Na confiança. Meus argumentos
foram que toda vez que você passa um material para alguém, ele se
aliena de você e entra num processo produtivo, jornalístico, válido,
técnica e moralmente, desde que não seja adulterado. E que nada fora
adulterado no arquivo original remetido pelo procurador. Perdi a
amizade de Luiz Francisco. E em nenhum momento proibi Márcio
Chaer de publicar o material: a denúncia original de Luiz Francisco
alienou-se ao repórter, e depois se alienou ao editor Chaer. Aleguei ao
procurador que ele produzira aquilo que em inteligência se chama logic
bomb: um artefato que explode ou é acionado muito depois de seu
criador ter deixado o local. Luiz jamais aceitou isso e até agora me
considera um profissional anti-ético. Eis o que a Conjur publicou e que
fique para o escrutínio do leitor:
“Arquivo de petição de Luiz Francisco foi gerado em empresa.
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O segredo de um bom procurador da República está em suas fontes
e na rapidez com que produz suas denúncias. O procurador Luiz
Francisco de Souza reúne essas qualidades.
Mas na última quinta-feira (2/9) surgiu uma dúvida a respeito da
alta produtividade do mais famoso integrante do Ministério Público no
país. Uma Ação de Improbidade Administrativa combinada com Ação
Civil Pública, apresentada por ele um dia antes, apresentou uma
esquisitice.
O arquivo em que foi digitada a ação não tem origem na
Procuradoria, onde Luiz Francisco trabalha, mas no computador de um
empresário que é parte interessada na causa em questão. O autor do
arquivo seria o advogado do empresário, Marcelo Ellias.
O procurador rechaça, com veemência, que tenha apresentado
uma ação que não seja de sua autoria, mas não explicou porque ao se
checar a origem do arquivo, verificando suas propriedades, o computador
registrado é da Nexxy Capital Ltda., empresa de propriedade de Luiz
Roberto Demarco.
A ação é contra 18 pessoas e empresas, mas o alvo principal é o
administrador de fundos de investimentos Daniel Dantas. Demarco é
seu desafeto, adversário e inimigo.
‘Eu e só eu sou o autor intelectual desta ação em que trabalho há
mais de três anos’, garante Luiz Francisco. “Tenho aqui todos os
documentos, todas as minutas que comprovam que o autor da
representação sou eu’.”
O arquivo da petição foi enviado pela secretária do procurador
ao site Consultor Jurídico. O nome do arquivo chamou a atenção por
conter a expressão “Ufa Ufa Ufa”. O inusitado provocou a curiosidade.
Todo arquivo do editor de textos Word contém os dados básicos de sua
criação, como a empresa em que está registrado o computador, o
usuário da máquina, a data de criação do arquivo e até mesmo quando
se deu a sua última impressão. Uma rápida checagem mostrou que a
data de criação do arquivo, ou o dia em que fora gravado no
computador da Procuradoria, foi a terça-feira (31/8). A petição tem
data de 1º de setembro.
A primeira hipótese apresentada pelo site a Luiz Francisco foi a
de que ele poderia ter recebido um arquivo da Nexxy, apagado o
conteúdo anterior e redigido nela sua petição. O procurador repeliu a
possibilidade. Mais adiante, suscitou o fato de os computadores da
Procuradoria serem máquinas apreendidas pela Receita, como a sugerir
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que o equipamento de seu uso pudesse ter sido antes da empresa. Luiz
Francisco fez outras considerações. “Parte de meu trabalho é digitada no
computador de minha secretária e costumo usar o computador de minha
casa também”. Mas ele mesmo descartou a hipótese de um desses
computadores pertencer ou ter pertencido a outrem.
Em outros telefonemas feitos para a redação da Consultor
Jurídico, o procurador cogitaria de outras possibilidades, como a de ter
usado um disquete que lhe foi emprestado há tempos por Marcelo
Ellias, quando este advogava para a Caixa de Previdência do Banco do
Brasil (Previ). Essa possibilidade, contudo, não parece combinar com a
data de criação do arquivo, 31 de agosto.
Em pelo menos três vezes, Luiz Francisco invocou como prova
da sua absoluta correção, o fato de ser socialista e de ser sua tarefa
“destruir o capital, como escrevi em meu livro”. O Opportunity seria a
incorporação do que há de mais nocivo na humanidade. E revelou que
para livrar o país desse problema tem lançado mão de todos os
recursos. “Já fui à CVM, à CPI do Banestado, à Advocacia-Geral da
União, ao Senado, à Controladoria-Geral da União e vou onde puder ir
para cumprir a minha missão”.
Depois de mandar a ação, Luiz Francisco afirmou que a
publicação da mesma não estava autorizada e que o envio serviu
apenas para que se produzisse uma notícia a respeito. “Vou tirar até o
último tostão de vocês se o site publicar essa história”, avisou ele. “Não
pra mim, que não quero dinheiro, mas para um asilo de cegos”,
acrescentou, completando que a “a partir de agora as portas do
Ministério Público estarão fechadas para vocês”.
A reportagem procurou o empresário Luiz Roberto Demarco e
seu advogado, Marcelo Ellias, mas nenhum dos dois respondeu aos
pedidos e recados deixados pela revista. Ao primeiro por meio de sua
secretária, Magna. Ao segundo, pelo celular.

• Cenas insólitas
Em um primeiro momento, Luiz Francisco convidou a
reportagem para verificar se, em seu computador, haveria algum
vestígio de arquivo produzido fora da Procuradoria.
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Ao ser procurado, em Brasília, pelo correspondente da revista
Consultor Jurídico, Vicente Dianezi, o procurador adotou uma atitude
incomum e inédita em sua história. Não permitiu a entrada em sua sala.
Pela primeira vez, recusou-se a receber um jornalista em seu
gabinete. Afinal, os anais da imprensa registram atos do procurador como
o de ter pegado emprestado o gravador do jornalista Andrei Meirelles
para gravar, através da divisória do gabinete contíguo, sua rumorosa
conversa com o senador Antonio Carlos Magalhães, quatro anos atrás.
“Só converso com jornalistas investigativos e não sei quem são
vocês”, disse pelo telefone ao ramal da portaria. Acrescentou que
poderia nos receber na quarta-feira, dia 8, quando apresentaria toda a
documentação daqueles últimos três anos do caso Previ/Opportunitty.
Foi-lhe solicitado, então, que apenas enviasse para o saguão a cópia de
qualquer outra petição gravada na fonte tipográfica estrangelo edessa, a
mesma da ação civil. Essa fonte, pouco usada, costuma ser encontrada
em empresas de informática, como a Nexxy.
Como não tinha a fonte em seu computador, mandou por
intermédio de sua assistente a cópia de um ofício, datado de 1999, mas
a fonte era arial. Dirigiu-se, então, ao saguão. Recusou-se a estender a
mão ao jornalista. Muito alterado, foi dizendo que sua luta era pelos
direitos humanos, pelos pobres e contra o capital. O procurador falava
alto, borrifava saliva e, envolvendo toda essa emoção, cuspiu a
obturação que passou procurar no chão, do alto de seus cerca de 1m80
de altura.
“Ninguém vai macular a minha imagem. Se tentarem isso, vou à
Justiça buscar tostão por tostão e darei para o hospital da hanseníase”.
De pouco adiantou explicar que a única intenção era a de encontrar
uma explicação para aquela fonte de texto incomum nas petições
oficiais. “Talvez seja coisa do Marcelo Ellias que sempre vem aqui. Ele
pode ter trazido um disquete”. Indagado sobre a freqüencia com que se
avista com Marcelo Ellias, recusou-se a responder. Ele esteve aqui este
ano? “Sim, esteve”. Quando foi a última vez? Nada respondeu. Disse
apenas que Ellias era advogado da Previ.
Mais raivoso ainda disse que recebeu a informação “uma semana
antes” de que o Consultor Jurídico era “patrocinado pelo Grupo
Opportunity”. “Estou investigando”, acrescentou.” Não são vocês que
vão macular a minha imagem. Eu vivo do minguado salário que recebo
aqui”. E dirigiu-se ao elevador, retirando-se, falando alto: “Não tenho
nada com a Nexxy Capital. Eu sou contra o capital”.
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• Buscando um corpo de 1 milhão em Bagdá
As próximas linhas gerarão a perda de mais uma fonte e de mais
um amigo. Essa história mereceria um prefácio em cursiva maior. Há
nela pormenores que devem ser somados quando o autor nivelou seu
destino, pela primeira em três vezes, com o solo haitiano. Falo do início
dos anos 90, quando do golpe que derrubou o presidente “padre-depasseata” Jean Bertrand Aristide, que cobri pela Folha de S.Paulo. De
tudo aquilo, sobraram memórias talvez intermináveis e certamente
incompreensíveis (afinal, lá vão caleidoscópias de 16 anos).
Sobrou uma memória que está enterrada no autor como um
sapão de macumba: fui salvo duma patrulha tonton macoute (daquelas
reminiscentes da dinastia Doc, toton macoute quer dizer bicho-papão)
porque, logo passada a sentenciosa fronteira de Jimani (República
Dominicana) com o Haiti, os encantos orientais de Nicole Anne
Collet, minha primeira ex, arrancaram sonoros “Chinoise, chinoise”
dos tontons. Foi Nicole, no seu melhor francês, seguida de mim, no
meu pior castelhano, quem inventou a história de que eu era amigo do
Rei Pelé. Foram descrições quase fenomenológicas de minha
“amizade” com Pelé, alicerçadas no esplendor que é a idéia das
pequenas mentiras – a que socialmente chamamos “inconfidências”.
Uma dessas ternas imprecisões me salvou deles: queriam saber se era
verdade que o Rei Pelé amava crianças. Contei uma mentira sobre
outra mentira: referi que sim. A isso os filósofos certamente
chamariam de um safado devir.
Voltei perigosamente ao Haiti mais duas vezes. A última em 17
de setembro de 1994, quando da invasão das tropas dos EUA. Fiquei
hospedado na embaixada brasileira, sob os cuidados do secretário José
Soares, hoje na Indonésia. Dividia um quarto com Vidal Cavalcanti, o
genial fotógrafo do Estadão. Jornalistas pagavam, ainda a restolhos de
toton macoutes, US$ 500,00 para entrar no país. Quando da minha
primeira saída, dez dias após a invasão dos EUA, abandonaram o país,
no mesmo carro, Túlio Milman, do Zero Hora, e Osmar Freitas
Junior, da IstoÉ. Voltei sozinho para o Haiti. Os dois ficaram na
República Dominicana. Quando entrei de novo, passando pelos tonton
macoutes, lembraram-se de que nós três havíamos passado pelos seus
postos num carro consular que José Soares mandara nos trazer.
Referiam que Túlio e Osmar não haviam pagado os US$ 500,00,
quando entraram, e que eu deveria pagar por eles. Dei meus US$
500,00. Três me cercaram. Não tinha os dentes muito bons. Um me deu
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uma levíssima coronhada na boca. Doeu pouco. Inchou a boca. Mas
demorou meses para que a gengiva como que expelisse os dois dentes
da frente. O Haiti me legou próteses fixas.
O acaso, se acontece duas vezes, deixa de ser aterrador, notou
Borges. Não há acaso, nós é que desconhecemos o princípio da
causalidade, dispara Jorge Luís Borges novamente. O Haiti é
minucioso de misticismo. Pare-se por aí. Wade Davis, botânico de
Yale, já explicou em A Serpente e o Arco-Íris que toda a mística haitiana
é explicada por pura química e venenos. Vudu vem da linguagem
africana Fon: voo significa introspecção. Dôo significa “o
desconhecido”. O mago negro haitiano, bokor, é um químico intuitivo.
Seus spelbounds, hexes e jinxes, vulgo maldições, são calcadas em pura
química (“seems to me its chemistry”, assim explica o mundo o letrista
do Rush, Neil Peart). O pó podre chamado coup poudre, aspergido nos
amaldiçoados, indiretamente pelos bonequinhos contaminados
jogados no ambiente que essas pessoas habitam, é feito juntando a
pierre tonnerre, um pedaço de pedra enterrado por um ano, em terreno
ácido e putrefato. Juntam-se a isso ossos e crânio humanos, pó de osso,
o peixe tóxico crapaud de mer, uma cobra do mar, polychate worm,
olho vegetal, pedaços de uma planta tóxica chamada tcha tcha, meia
dúzia de frutas tóxicas, pois gratter, duas lagartas, o sapo tóxico bufo
marinus, tarântulas e insetos. A fórmula é dada pelo bretão Michael
White em seu livro Weird Science .

• Mais uma morte e escutas em Lula
Voltemos ao extrato: o acaso, se acontece duas vezes, deixa de ser
aterrador, notou Borges. Não há acaso, nós é que desconhecemos o
princípio da causalidade, dispara Jorge Luís Borges novamente. Falo
do suicídio do general brasileiro Urano Bacellar, comandante das
forças da ONU no Haiti, que se meteu balaço em janeiro de 2006.
Os vastos portões do misticismo haitiano têm sido alargados pela
sombra de um mito obscuro. Mas vudu é química. Nem eu acredito
nisso, agora. Por causa de uma frincha histórica, não creio mais em
Michael White nem em Wade Davies. Explico-me: sem termos
conversado um com o outro naquele dia, eu e Vidal Cavalcanti, que
dividíamos o mesmo quarto na embaixada brasileira no Haiti,
resolvemos rapar careca. Quando José Soares nos viu, parece que seus
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olhos se inundaram de lágrimas. “Vocês estão brincando comigo? Ele
também fez isso antes de ser encontrado morto aqui, rapou careca no
dia de sua morte”.
Só descobri quem era o falecido em janeiro de 2006, quando da
morte de Urano Bacellar. Uma resposta que o Itamaraty guarda a sete
chaves. Outra maior autoridade brasileira no Haiti também se matou
nos anos 90. Não foi um embaixador, mas sim o encarregado de
negócios, que era segundo secretário. Seu nome era Paulo Mendes de
Carvalho. Nasceu em Santos, em 1956, formou-se em Medicina pela
USP e ingressou na carreira em 1986.
José Soares apresentou-me a um seu amigo de infância e compadre
do presidente Lula, o advogado Roberto Teixeira. Esta história quase
chegará a Bagdá. Mas antes passa por Francisco Carlos Garisto.
Garisto é fundador da Federação Nacional dos Policiais Federais.
Foi segurança do Papa João Paulo Segundo, do Príncipe Charles e de
três presidentes dos EUA. Esteve infiltrado nos maiores cartéis
colombianos da cocaína. Não é nem foi homem de gatilho fácil. É hábil
na costura política, e ainda mais nas palavras. Minha proximidade de
Garisto fez dele um dos melhores amigos. Foi Garisto quem disparoume a dica de que Lula, nas eleições, vinha sendo monitorado pelos
arapongas da Abin.
Naquela época, o comentário, jamais confirmado, era que FHC e
José Serra haviam mandado o então chefão da Abin, general Alberto
Cardoso (conhecido entre os arapongas como “o Cardoso que manda”,
num trocadilho em relação a FHC), grampear Lula. Dizia-se que era
uma máquina diabólica, que custava US$ 20 mil em Miami, aquela
direcionada a grampear o “apê” de Lula no ABC. Teria sido a mesma
empregada por Pedro Pedrossian para grampear o Zeca do PT.
Contamos na revista Consultor Jurídico, 4 de julho de 2002
“As escutas feitas em telefones de integrantes do Partido dos
Trabalhadores pela Abin e pela Polícia Federal ocorrem por meio
de um aparelho contrabandeado que custa cerca de US$ 20 mil. O
aparelho teria a capacidade de grampear 10 telefones de uma
única vez. Também mostra em que cidade está o usuário por meio
do código telefônico. Na semana passada, o deputado Pedro
Pedrossian (MS) teria dito para um agente que tem um aparelho
desse. Com o dispositivo, o deputado teria grampeado seu
adversário, o governador Zeca do PT. De acordo com o agente, o
deputado comentou aos risos que “com um aparelho como esse se
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pode até matar alguém” já que ele facilita a localização da
“vítima”. As escutas têm sido feitas também pelo delegado José
Massillon Bernardes, segundo o agente. O delegado era do Dops e
foi integrado na Polícia Civil por Romeu Tuma. Destacou-se nos
anos 85, 86, 87 e 88 por ter estourado a máfia de fraudadores do
INPS, então encabeçada por Milton Camanho Milréu. De acordo
com a fonte, as escutas estariam sendo feitas em dois andares do
antigo prédio do Deic, da Polícia Civil, no Centro de São Paulo. A
escuta estaria instalada no sétimo andar (Deic) e no sexto
(Denarc). O Ministério Público afirmou que “os elementos
existentes indicavam a possível ocorrência de desvio ou abuso
praticado pela PF”.
Levei Garisto para ser capa da revista Caros Amigos, em março
de 2000. Ele sempre acreditou que um certo Comando Delta definia
as eleições. Garisto foi o primeiro a falar em Comando Delta, antes
que virasse letra da banda Planet Hemp: “O Tuma, houve um tempo em
que era uma figura pública intocável. Todo mundo acha que ele era o
cão chupando manga e até acham que ele teve 5 milhões de votos pro
Senado. Costumo falar que o Tuma é um fenômeno da mídia, porque
ele tinha um grupo que, qualquer apreensãozinha, ele já tinha os
contatos. Ele tinha um projeto para a presidência da República, ou
ainda tem. Era o projeto PR, Papa Romeu, eles têm escrito isso em
dossiê, o Comando Delta é que interfere. Se o Comando Delta sair na
revista, cai a casa toda”.
Sempre falando numa admirável riqueza de cores, Garisto é
singularmente um homem sem meias-palavras.
“O Comando Delta é a fábrica de presidentes, é o que comanda o
sistema brasileiro, que fez a reunião para escolher o Fernando Henrique,
que já deve estar fazendo reunião para convidar outro. Ah, esse comando
é florido! Não vou entrar nessa, que essa eu não posso. Tem de médico a
político, tem de tudoaco a tudo. Eles se reúnem e não existe uma coisa
planejada. O camarada, por exemplo, é dono de uma escola e está
faturando milhões. Se entrar o Lula: ‘Aí ele vai me ferrar, estou ganhando
100 milhões por ano’. ‘Garisto insistia que aí você tem o sistema
bancário, por exemplo, e os caras faturando um bi por ano. Você pega o
último balanço do banco e ele passa a ser o primeiro — estou dando dica
pra caramba. Aí você vê um cara desses correr risco de entrar um maluco
qualquer na presidência da República; não é aquele conluio de
conspiração para matar o Kennedy, mas é aquela coisa que você se
organiza para manter o status quo: ‘Vem cá, meu irmão, o que vamos
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fazer?’ E eles chamam de Comando Delta: ‘Não está na hora de reunir o
Comando, não?’ Então, eles chamam um, chamam o outro, se reúnem.
Não tem secretário, nem presidente, não é conspiração, é informal,
cuidam dos interesses deles com as armas que têm: grana! É prépalaciano. E depois levam o resultado.”

• Depois, referia Garisto:
“Então, você reúne a empreiteira que faturou não sei quantos
milhões, o banqueiro que ganha não sei quantos milhões, e aí você tem
que eleger uma pessoa para comandar os trabalhos, como na maçonaria
tem o grão-mestre, aquelas coisas. Tem de tudo. Hoje, você está
conversando, amanhã os caras estão entregando. Uma vez dei uma
entrevista na televisão e falei: ‘O Comando Delta acaba escolhendo um
presidente aí’. Só falei isso e a entrevistadora, na hora: ‘Quem é o
Comando Delta?’ Eu: ‘As pessoas ‘de bem’ do país, pessoas que
comandam a economia, o mercado’. Rapaz, deu um bode desgraçado!
Ela me ligou depois de dois dias e disse: ‘Garisto, o que tem de gente
ligando, querendo saber do Comando Delta’. Falei: ‘Isso é coisa do Chuck
Norris, Comando Delta 2, 3, pára com isso! Tô fora, porque eles são
muito fortes’. São unidos, ricos e inteligentes. Aquela operação toda feita
no seqüestro do Diniz, organizado, bonitinho, vocês da mídia são os
donos dela através do representante maior de vocês — daqui a pouco
estou falando o nome, que já ganhou a segunda tartaruga agora. Ele
ganhou a segunda tartaruga porque a outra morreu”. (risos)
Já vinham bem dessa época as histórias de que a Agência
Brasileira de Inteligência, a Abin, diziam as fofocas palacianas, havia
trabalhado sob as ordens do então candidato à presidência José Serra,
e referiam ainda as fofocas, do futuro diretor da PF, caso Serra virasse
presidente da República: o delegado federal Marcelo Itagiba, até
fevereiro de 2006 secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
Uma coisa é certa: a Abin grampeou Roseana Sarney e seu marido
Jorge Murad no começo de 2002, detonando com uma mesa de
dólares, antes mesmo do início da campanha, uma candidata que
crescia nas pesquisas e ameaçava o tucanato.
Em 7 de agosto de 2003, houve uma solução para o caso Lunus.
O recurso do Ministério Público Federal contra decisão favorável à
empresa Lunus Serviços e Participações, da senadora Roseana Sarney
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(PFL-MA) e de seu marido Jorge Murad, foi arquivado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça. A decisão do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região havia declarado nula a determinação
judicial que decretou a busca e apreensão de documentos da empresa.
O Ministério Público Federal entrou com uma reclamação
porque a decisão do TRF-1 teria desrespeitado a autoridade da Corte
Especial do STJ, que decretou a validade da prova colhida no inquérito
judicial.
Em outra ação impetrada pelo MPF, a reclamação nº 1.127, o STJ
definiu a sua competência para processar e julgar a então governadora
maranhense Roseana Sarney em relação aos fatos que resultaram na
apreensão de documentos e R$ 1,34 milhão no escritório da empresa
Lunus, em São Luís (MA).
Na ocasião, o relator da matéria, ministro Ruy Rosado de
Aguiar, explicou que, como “a pessoa da governadora” poderia ser
atingida diretamente, o caso era mesmo de transferir a direção da
atividade instrutória ao Superior Tribunal de Justiça, mas não o de
destruir o que já havia sido investigado.
Posteriormente, Ruy Rosado determinou que os documentos
apreendidos na Lunus fossem remetidos para o diretor do Foro da
Justiça Federal de Palmas (TO) por intermédio da Polícia Federal. O
ministro determinou também que o gerente da Caixa Econômica
Federal de São Luís (MA) fosse informado de que o numerário lá
depositado ficaria à disposição do juízo federal de Palmas, onde
tramitaria o inquérito. A decisão se deu porque, ao se afastar do
governo do Estado, Roseana perdeu o direito ao foro especial.
Ao analisar a nova reclamação, Ruy Rosado indeferiu a liminar e
pediu mais informações. Para o ministro, naquele julgamento (da
reclamação 1.127), enfrentou-se requerimento da governadora, que
solicitava fossem desde logo anulados os atos praticados pela
autoridade judiciária local, incompetente para tanto. O argumento não
foi aceito e a investigação prosseguiu quando o inquérito retornou ao
juízo de origem.
“Como se vê, a decisão anterior do STJ, quanto à invalidade, foi no
sentido de que o deslocamento da competência para este tribunal não
significava a nulidade dos atos investigativos já praticados, mas em
nenhum momento foram eles examinados quanto a outros aspectos
legais, nem afirmada a sua legitimidade”, entendeu o ministro. Ruy
Rosado destacou que a matéria não foi objeto de julgamento do STJ e
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que o TRF-1 teria, portanto, ampla liberdade para o exercício da sua
jurisdição quando o STJ apreciou e deferiu o mandado de segurança.
Pois bem, Garisto me contava o que estariam fazendo contra
Lula, ilegalmente, em termos de escutas: o mesmo que fizeram com os
Sarney/Murad. Eu repassava as informações de Garisto para Roberto
Teixeira, que me foi apresentado pelo José Soares do Haiti. Roberto
Teixeira repassava as informações para o genial delegado de polícia
Mauro Marcelo Lima e Silva, formado no FBI, com conexões em
todas as polícias do mundo. Mauro Marcelo havia resolvido o
sequestro de um sobrinho de Roberto Teixeira, que o levou para o PT.
Foi Mauro Marcelo quem protegeu o então candidato Lula dos
grampos, instalando em seu apartamento as medidas de contragrampo, coisa que aprendeu como ninguém no FBI.

• Engenheiro morto em Bagdá
Em maio de 2005 Mauro Marcelo, amigo pessoal, me pediu que
fosse para Bagdá, numa missão humanitária, mas sigilosa: tentar
encontrar o corpo do engenheiro João José de Vasconcellos Jr. da
empreiteira Odebrecht, seqüestrado e morto no Iraque. A história
merece, antes, alguns apostos temporais
Em janeiro de 2006, quando se completou um ano do
desaparecimento do engenheiro, o colunista Cláudio Humberto Rosa
e Silva, ex-assessor de imprensa do presidente Collor, publicou:
“O serviço secreto italiano ajuda o Brasil a negociar o repatriamento
dos restos mortais do engenheiro João José de Vasconcellos Jr. seqüestrado
e morto há um ano no Iraque. Os italianos promoveram encontros secretos
de grupos iraquianos com diplomatas brasileiros e representantes da
construtora Odebrecht (onde João José trabalhava) e da Agência Brasileira
de Inteligência. Mas, até agora, as negociações resultaram frustradas. O
serviço secreto da Itália ofereceu ajuda ao então ministro José Dirceu, que
visitava Roma no início de 2005. Eficientes, os italianos obtiveram a
libertação da jornalista Giuliana Sgrena, também seqüestrada no Iraque.
João José foi seqüestrado em 19 de janeiro em Beiji, quando se dirigia ao
aeroporto de Bagdá para retornar ao Brasil. Esta coluna revelou em 26 de
março que, ferido no abdômen, ele sangrou até morrer, no cativeiro.”
Em 18 de janeiro de 2006, o serviço brasileiro da BBC de Londres
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noticiou que “na opinião da irmã do funcionário da construtora
Norberto Odebrecht, Isabel Vasconcelos, Lula não teve a consideração que
deveria ter tido por um brasileiro desaparecido no Iraque”.
Disse a irmã: “Acho que o presidente esqueceu que era um
brasileiro que estava lá fora. Nós pedimos, desde o início, que o presidente
fizesse um apelo público e ele não fez.”
Isabel ressaltou à BBC que “todos os líderes de países que tiveram
cidadãos seqüestrados no Iraque, como Austrália, China, França e Itália,
vieram imediatamente a público para pedir que eles fossem libertados”.
“Acho que o presidente Lula tem uma dificuldade muito grande de
se manifestar quando deve. Que povo vai se preocupar com um país no
qual o próprio presidente se cala na hora em que deveria falar?” disse.
E completava que “se o presidente tivesse feito um apelo de imediato,
talvez houvesse algum resultado. Mas no início do processo, o governo
disse que era a Odebrecht que tinha de negociar. Pedimos para o
presidente nos receber, vários líderes políticos pediram, mas ele não
marcou nenhuma audiência com a família.”

• Abin, PCC, Bagdá
Para arredondar a história do engenheiro, há que se voltar um
pouquinho. Há quatro anos o hoje professor da Harvard, James
Cavallaro, e a chairwoman de sua ONG Justiça Global, Sandra
Carvalho, a mais ativa investigadora e pesquisadora de direitos
humanos do Brasil, pediram-me que desse apoio logístico a um repórter
do Boston Globe, Kirk Semple. Ele veio a São Paulo naqueles dias de um
céu de nunca acabar e falava naquele calor um castelhano tangueado,
parecendo se comprazer com a modorra que é concreto a 40 graus. Às
vezes parecia que Kirk, responsável por cobrir as Farc na Colômbia,
usava um castelhano que já não se ouve mais, ciciante e imperecível.
Kirk veio a São Paulo investigar o PCC, Primeiro Comando da
Capital, para a revista dominical do The New York Times. Estamos em
2002. Os 16 chefes do segundo escalão do PCC, que recebiam ordens de
José Márcio Felício, o Geleião, e Cesar Augusto Roris da Silva, o
Cesinha, foram retirados de presídios do Estado e trazidos para São Paulo.
Todos haviam sido denunciados por Geleião, que decidiu se
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voltar contra o PCC, depois de fazer um acordo com a polícia e com
o Ministério Público Estadual (MPE) para diminuir seu tempo na
cadeia e permitir a libertação de sua mulher, Petronília Maria de
Carvalho Felício.
Petronília estava presa desde outubro daquele ano. Ela indicou
onde estava um carro com 30 quilos de explosivos que seriam
utilizados no atentado ao prédio da Bolsa de Valores de São Paulo.
Petronília fora encarregada por Geleião de dar início a uma série de
atentados para mostrar a força do PCC.
A advogada Ana Olivatto Herbas Camacho, ex-mulher de
Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, em outubro de 2002,
supostamente a mando de Geleião, o PCC passou a meter os pés
pelas mãos. Marcola deu sinal que iria matar o Geleião. E ele passou
a colaborar com a polícia.
Antes disso, intermediei o contato entre Kirk Semple e o
promotor Márcio Sérgio Christino, primeira autoridade a ter
investigado o PCC, num tempo em que a denúncia permaneceu, na
cabeça de magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo, como um
atributo da ilimitada mente das fofocas. Demorou até que o PCC
fizesse seu primeiro ataque para que Márcio Sérgio Christino fosse
ouvido na toada que vinha denunciando há muito tempo. O
contraveneno do MP demorou porque os togados demoraram a crer.
Kirk Semple esteve na cadeia. Tomou depoimento de um
punhado de líderes máximos do PCC. Tanto bastou para que eu
recebesse telefonema sentencioso de Márcio Sérgio Christino,
referindo que interceptara um fax de líder do PCC, pedindo que a
facção criminosa matasse Kirk Semple na porta do hotel em que estava
hospedado, na rua Sílvia, Jardim Paulista. Levei Kirk ao aeroporto.
Márcio Christino guarda o fax do PCC até hoje, como aquelas miúdas
sabedorias do mal que só encontramos em museus do crime.
Kirk Semple esteve hospedado em casa no começo de 2005,
junto de Steve Doodley, do The Miami Herald , vindo da Colômbia
porque seu jornal acreditava que o novo Papa seria brasileiro. Em
maio de 2005, com a amizade estreitada com os gringos, fui pedirlhes socorro. Kirk e Doodley falaram com amigos gringos e
trouxeram pareceres taxativamente honestos: quem vai para o
Triângulo Sunita sem proteção armada, ou morre ou é seqüestrado.
O parecer dos dois gringos era que não fosse para essa região nem a
pau. A consulta aos gringos tinha um motivo.
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Mauro Marcelo, diretor da Abin, me pediu que fosse a
Brasília, em seu gabinete na Agência Brasileira de Inteligência.
Queria que eu fosse rastrear o local em que estava o corpo do
engenheiro da Odebrecht.
Do gabinete de Mauro Marcelo, passei para aquela sala contígua,
com um espelho enorme, sobre o qual Mauro Marcelo pôs o alerta
“sorria, você não está sendo filmado”. Sentaram-se dois agentes
engravatados, bem informados, hieráticos como mordomos ingleses.
Traziam aquele sotaque carioca que para paulistas urbanóides soa
ciciante e argentino. Eis o que ouvi:
“O engenheiro da Odebrecht morreu dois dias depois de seu carro
ter sido atacado, naquela região do triângulo Sunita, uns 200
quilômetros acima de Bagdá. Deve ter levado mais de 30 tiros e morreu
de hemorragia. Sabemos que quem negocia o corpo dele fala apenas com
uma ONG chamada Iraq Institute For Peace”.
Perguntei o que era “negociar corpos”.
“O Iraque virou um mercado de tapetes persas também para
seres humanos. Às vezes, eles enterraram corpos debaixo de Passats
velhos, no jardim de uma casa. Quem vai procurar um corpo debaixo
de um carro velho? O último preço que tivemos é que queriam pelo
corpo do engenheiro US$ 30 mil. Mas aquele vídeo que passou na TV
Al-Jazeera, em que o jogador Ronaldinho pede a libertação do
engenheiro, inflacionou o preço. Agora querem US$ 1 milhão pelo
corpo”.

• Perguntei o que poderia fazer. Ele:
“Consta que você fala outros idiomas, tem experiência em
coberturas internacionais e milita em direitos humanos. Você deve ir
primeiro na TV Al-Jazeera, tentar saber quem entregou a eles aquela fita
com as imagens do ataque que vitimou o engenheiro. Depois, você vai
para Bagdá, tentar falar com o pessoal do Iraq Institute For Peace. Você
tem de ter certeza biológica de que aquele é o corpo. Temos contatos na
Arábia Saudita que podem te ajudar nisso”.
Passei então para o gigante gabinete de Mauro Marcelo, que já
fora dos generais Golbery e Figueiredo. Há na parede um mapa47
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múndi que parece ser tão grande a ponto de abarcar ele mesmo toda a
real extensão do mundo. Mauro Marcelo mediu distâncias. Com um
olhar prometéico, me disse que o presidente Lula havia-lhe dito que
estava disposto a “tirar esse cadáver das costas do governo brasileiro” .
Caberia a mim ir até lá, verificar o biologismo comprobatório de
que aquele era o corpo do engenheiro brasileiro. O resto, a Abin faria.
O governo iria pagar US$ 1 milhão pelo corpo, desde que aquele fosse
mesmo o corpo.
Contei essa história apenas para meus dois melhores amigos:
Márcio Chaer, dono do site Consultor Jurídico, e para meu velho
amigo de ECA Marcelo Rubens Paiva. Obviamente, eu não receberia
pelo trabalho, como um mercenário. Ganharia o furo. A Abin pagaria
as custas da viagem. Cheguei a relatar cartas de afastamento de meus
cinco empregos: Consultor Jurídico, USP, Fiam, Rádio Jovem Pan e
AOL. Relatei uma carta que entregaria a Marcelo Rubens Paiva, na
qual contava tudo, caso algo acontecesse comigo lá.
Fiz uso da velha amizade com os jornalistas dos EUA para me
garantir em Bagdá. Vieram algumas versões jamais comprovadas,
como esta: a Al Qaeda de Bin Laden teria sido informada de que a
Odebrecht teria contribuído para a campanha a de Jeb Bush, irmão do
presidente George W. Bush, para o governo da Flórida. Em troca,
referia o boato, o vice-presidente Dick Cheney daria poços de
petróleo para a Odebrecht trabalhar no Iraque. O engenheiro teria
sido morto num erro na operação, que era um seqüestro para tomar
dinheiro da Odebrecht.
Marcelo Rubens Paiva, escritor e jornalista cujo pai, deputado
Rubens Paiva desapareceu nas mãos do regime em 20 de janeiro de 1971,
foi quem mais passou a me tornar claro como ele e sua família haviam
sofrido quase 30 anos até obterem um atestado de óbito do pai. Estas
linhas são uma satisfação à família do engenheiro. Não fui para Bagdá
porque, no entender de Kirk Semple, agora em Bagdá, eu morreria ao ir
para o triângulo sunita sem seguranças. A Abin não quis me dar seguro,
nem seguranças. Se morresse, não teria um atestado de que aquilo era
uma missão humanitária para o governo. Mas cheguei a tirar passaporte
novo: eu viajaria para Bagdá em 20 de maio de 2005. Mauro Marcelo
quis, sim, trazer o corpo. O governo fez disso a tour de force da Abin em
2005. Mensalões e cuecões à parte, o governo se esforçou. Mas com a
saída de Mauro Marcelo da Abin o caso murchou à irrelevância. Os mais
recentes passos da Abin iam no sentido de contratar-se um mercenário
para buscar o corpo, aqueles chamados por lá de soldiers of fortune.
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Em 15 de março, o repórter Rodrigo Rangel da IstoÉ avançou
no assunto:
“Governo sabe que engenheiro da Odebrecht morreu no Iraque
dois dias após o seqüestro e negocia resgate para trazer de volta ao Brasil
seus restos mortais Por Rodrigo Rangel lá se foram mais de 400 dias,
desde o seqüestro do engenheiro brasileiro João José Vasconcellos, no
Iraque, e até hoje não há informação oficial sobre o seu destino. A
verdade é que o governo Lula sabe o que aconteceu e está envolvido
diretamente numa dura negociação. Baseado em relatórios secretos da
Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Planalto não tem dúvida de
que o engenheiro, funcionário da Construtora Norberto Odebrecht, está
morto. A partir da constatação, a Abin e o Itamaraty ficaram com a
missão de resgatar o corpo e trazê-lo para o Brasil. A missão já tem
nome: Operação Retorno. E nela muito dinheiro está em jogo. O governo
foi avisado de que os rebeldes iraquianos que seqüestraram o engenheiro
queriam US$ 1 milhão para entregar seus restos mortais. As negociações
começaram e, neste momento, o valor está em US$ 150 mil.
A operação de resgate é comandada, sob máximo sigilo, pelo
general Jorge Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete Institucional
da Presidência. O primeiro pedido de resgate se deu no ano passado.
Azmi Mirza, embaixador da Jordânia no Brasil de 1993 a 1999,
procurou o Itamaraty para avisar que tinha o caminho para liberar o
corpo de Vasconcellos. Para isso, no entanto, precisava pagar US$ 1
milhão aos rebeldes. Para comprovar o que dizia, Mirza viajou a
Brasília e fez chegar ao chanceler Celso Amorim a carteira de
mergulhador do engenheiro, até aqui o único documento que apareceu
desde o seqüestro. Um detalhe, porém, levou Brasília a desconfiar do exembaixador. Primeiro, ele queria o dinheiro na mão para, só depois,
indicar a localização do cadáver. Retomadas as negociações por outras
vias, o valor do resgate foi caindo. Chegou a US$ 450 mil e, agora, a US$
150 mil.
Em abril, o então diretor da Abin, delegado Mauro Marcelo de
Lima e Silva, chamou o jornalista paulista Cláudio Tognolli para uma
conversa em Brasília. Tognolli ouviu a proposta da missão: ir a Bagdá,
com tudo pago pela Abin, para procurar a organização nãogovernamental Iraq Institute for Peace e tentar concluir a operação.
‘Disseram que quem negocia o corpo fala apenas com essa entidade e que
eu, como atuo na área de direitos humanos, poderia obter resultado’,
conta. Tognolli ainda teria que se cercar de cuidados para não trazer o
corpo errado. “Temos contatos na Arábia Saudita que podem te ajudar
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nisso”, disseram os arapongas ao jornalista. Amostras do DNA dos
familiares de Vasconcellos foram colhidas para comparações.
O governo e a Odebrecht garantiriam o pagamento do resgate. O
jornalista tirou novo passaporte e marcou a viagem. Só desistiu porque a
Abin não concordou em pagar um seguro de vida. O presidente Lula
chegou a autorizar a decolagem do Sucatão até Bagdá a fim de buscar o
corpo de Vasconcellos.
O engenheiro foi seqüestrado em 19 de janeiro de 2005 no norte do
Iraque, num ataque ao comboio que o levava até o aeroporto. A Abin
assegura que ele foi baleado e morreu dois dias depois. O sigilo absoluto
sobre os desdobramentos das negociações tem, entre outros, um motivo
forte: confirmada oficialmente a morte de Vasconcellos, a construtora
teria que pagar um seguro milionário à família do engenheiro”.
Quem refletira filosoficamente havia sido Paiva, em sua coluna
sabatina no Estadão, no final do mês de fevereiro de 2006:

• O resgate do engenheiro Vasconcellos
“Integrantes dos grupos Brigadas Mujahedin e Exército Ansar
Al-Sunna seqüestram o engenheiro brasileiro João José de
Vasconcellos Jr., da construtora Odebrecht, em 19 de janeiro de 2005
no norte do Iraque. Atacaram o comboio que o levava até o aeroporto.
Morreram dois seguranças. Testemunhas afirmaram que o engenheiro
fora arrancado ferido do carro. Três dias depois, a TV Al-Jazeera exibe
um vídeo com documentos de Vasconcellos. O fato de o próprio
engenheiro, casado há 25 anos com a psicóloga Tereza Vasconcellos,
com quem teve três filhos (Rodrigo, de 26 anos, Tatiana, de 24, e
Gustavo, de 17) não aparecer no vídeo causou suspeitas.
Há um ano a família de Juiz de Fora está sem notícias. Pediu
um encontro com Lula nos primeiros dias do desaparecimento
através do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e Hélio Costa,
ministro das Comunicações. Não foi recebida. Reclama que em
outros países o envolvimento de chefes políticos com o seqüestro de
compatriotas é maior.
Há uma razão para Lula não receber. Ele não quer ser o portador
da má notícia. Lula, o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores,
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Celso Amorim, a construtora Odebrecht e a Abin (Agência Brasileira de
Inteligência) sabem que o engenheiro morreu e chegaram a negociar pelo
corpo US$ 1 milhão. Oficialmente, o Itamaraty, num comunicado,
afirma que nas iniciativas do governo foram tomadas cautela e discrição,
que ele tem agido com “firmeza e determinação na busca de um desfecho
para o caso” e tomou providências: a ampliação da rede de contatos, o
envio de diplomatas, a ampliação de gestões pelas representações do
Brasil no Oriente Médio e nos países que enfrentaram situações similares,
“contatos de alto nível”, como o telefonema do presidente Lula ao
presidente da Síria, Bachar Assad, e apelos humanitários.
Um dos emissários convocados para negociar o corpo do brasileiro
é um dos meus melhores amigos, o jornalista Cláudio Júlio Tognolli.
Tognolli, amigo de Mauro Marcelo, ex-diretor da Abin, me contou o
que aconteceu com o engenheiro e anunciou a viagem secreta ao Iraque,
relatou um encontro na Abin e pediu para eu tornar pública a sua
missão, caso algo acontecesse.
Pedi para informarmos os Vasconcellos. E que se ele não pudesse,
eu o faria. E revi minha mãe nos primeiros anos do desaparecimento do
meu pai, também engenheiro, revi o seu quarto intacto, a cama de casal,
o armário sempre organizado com ternos passados, ela sem notícias,
desconfiada da morte, mas recebendo informações truncadas do governo
brasileiro: que ele não estava no DOI/Codi, depois, que nunca fora preso,
depois, que tinha fugido e sido resgatado por “companheiros terroristas”
numa ação espetacular, enquanto meu avô era achacado por oficiais do
Exército, que prometiam soltar seu filho por uma quantia depositada.
Fontes o viram em prisões no Xingu, Noronha. Só anos mais tarde,
amigos jornalistas contaram o que tinha acontecido, segundo escutaram
em Brasília: ele fora morto dois dias depois da prisão. Só 25 anos depois,
em 1996, o governo brasileiro reconheceu a sua morte.
(...) A Abin não garantia seguro nem seguranças a Tognolli. Se ele
morresse, não teria um atestado de que agira numa missão para o
governo. Ele viajaria a Bagdá em 20 de maio de 2005. “Com a saída de
Mauro Marcelo da Abin, nos primeiros meses da crise do mensalão, o
caso murchou à irrelevância”, escreveu.
Problemas. Rupturas. Perdas de fontes e de amigos. Ou pior
ainda: perda do amigo-fonte.
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cap. 2
O Jornalismo de Celebridades •

Eviscerar os porquês de comportamentos pontuais da imprensa
requer processos que jamais passariam pela boa sociologia. Já que
afirmar que é verídico é, agora, uma convenção de todo relato
fantástico (como notou o filósofo), busque-se justamente extratos da
mitologia das redações para entender o que se passa na cabeça dessas
redações. Se cremos sincera essa petição de princípios, tem uma
validade que desdoura diretores de redação o extrato que segue: conta
o jornalista e escritor Renato Pompeu que há apenas uma diferença
entre o jornalismo que se faz hoje e o jornalismo que se fazia 30 anos
atrás. “Antigamente, você ia vender uma história ao diretor de redação
e ele dizia: ‘vamos publicar, porque ninguém está falando nisso’.
“Agora, prossegue Pompeu, ‘você procura um diretor de redação,
oferece uma história e ele te responde: não vamos dar isso porque
ninguém está falando nisso’.”
Aporias à parte, o que estamos assistindo é uma imprudente
massificação da figura do mito. O jornalismo contracultural, nascido
no off-Broadway, se comprazia em ser pendular: era a reportagem
golpeada pelos primeiros sóis da marginalidade, que se imiscuía no
oblíquo e que, volta e meia, mitificava certos ícones justamente pelo
fato de eles jamais terem sido mitificados. Era assim que um dos
maiores editores de artes e espetáculos que este país já teve, o finado
Casimiro Xavier de Mendonça, atravessava finais e finais de semana,
Brasil afora, para investigar, sob Veja, quem eram os ícones ainda não
mitificados da cultura popular brasileira, sobretudo das artes plásticas.
O inapreciável dom da imprensa sempre foi justamente navegar
nesse off-Broadway. As pontuais substituições, nas empresas de
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comunicação, de diretores ligados ao mundo da cultura por diretores
ligados ao mundo da economia nivelou por baixo a valoração: assim,
trocamos o popular pelo popularesco, lentamente.

• Velha e repassada
No mundo cult ou papo-cabeça de quem sempre pensou nossa
mídia autóctone, sobretudo nas universidades, era imperioso e fatal
que se estudasse aquele medo que nutria Theodor Wiesengrund
Adorno: o homem que há 60 anos disparava que “das moderne ist
wirklich unmodern geworden” (o moderno ficou fora de moda) temia
que fossem implodidas as barreiras entre a arte popular e a arte culta.
O apagamento de barreiras seria uma das catástrofes que poderia
acontecer com a cultura.
Pois bem, nossa mídia apagou e diligentemente tem apagado
fronteiras que, francamente falando, deveriam ter sido mantidas
estanques. Lentamente, é o que vemos, o estatuto da cidadania virou
estatuto do consumidor, e ali, nos cadernos de Cidades e todo o Brasil,
o espaço tradicionalmente dedicado aos problemas da cidadania foi
perdendo força para os problemas do consumismo. O que era
cidadania consuetudinária virou consumo com garantias de devolução.
A tribuna valorativa dos problemas do cidadão virou um grande
Procon. Se foram apagadas as fronteiras entre o que era ser
consumidor e o que era ser cidadão, também implodiram-se as
barreiras coquetemente conquistadas e erigidas, que impunham alguns
limites, ainda que também valorativos, entre o que era “boa arte” e o
que era arte de péssima qualidade – portanto, devotada ao consumo.
Quando falamos massa, há que se passar pelo conceito de Ortega
y Gasset, ou seja, tudo que é de baixa qualidade, pelas concepções da
sociedade mecanizada de um Friedrich George Juenger, pela turba
burocratizada, como viam Georg Simmel, Max Weber e Karl
Manhnheim, e até pela burra uniformidade denunciada por gente
como Emil Lederer e Hannah Arendt.
Nesse processo, vemos agora a massificação do mito, o que não
deixa de ser uma das piores perdas para a mídia, em geral, e para o
jornalismo, em particular. A saber: mitifica-se tudo e todos. Numa
rapidez em que o agora é o ápice do tempo e que torna velha e
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repassada a frase dos 15 minutos disparada por Andy Warhol: ou,
como notava Baudelaire, uma das feições mais insinuantes desse
mundo “moderno” era a presença do eterno no instante.
A conexão desses pensamentos com os fenômenos da mídia
ganha mais profundidade quando a mídia de massa resolve falar sobre
ela mesma, a exemplo do perfil de diretor de redação traçado por
Renato Pompeu no início deste artigo.

• Buracos negros
Uma dessas raridades, quando a mídia massiva fala sobre seus
postulados, consta da página 18 de Em Revista, número 3, publicação da
Associação Nacional dos Editores de Revistas. A reportagem se chama
“Revistas de celebridades: espelhos de nossa sociedade”. E o lead da
repórter Sueli Mello é este:
“Dentro de alguns anos, os sociólogos que quiserem contar como era
o Brasil ou uma determinada parte da sociedade do Brasil terão uma
boa fonte para pesquisa. Consumidas pelos mais diversos públicos,
independentemente de faixa etária ou classificação econômica, essas
publicações, além de proporcionar entretenimento, informação e
satisfazer a curiosidade humana a respeito da vida de quem faz
sucesso, funcionam como uma espécie de espelho de dupla face, no
qual os famosos se refletem e os não famosos se miram, captando
cada detalhe do modo de ser dessas personalidades para imitá-los
dentro de suas limitações”.
Nada de novo no front. Trabalhar com modelos não é coisa nova:
Tito Lívio vendia a torto e a direito os modelos a serem imitados pelos
jovens romanos e Plutarco chegou mesmo a escrever Vidas dos
Homens Ilustres. Paul Valery, em 1932, falando sobre Goethe, referia
que ele “representa para nós, senhores humanos, uma das nossas
melhores tentativas para nos tornarmos semelhantes aos deuses”.
A reportagem da revista da Associação Nacional dos Editores de
Revistas avança, revelando que, “na realidade, as revistas de
celebridades são associadas pelo consumidor a situações de descanso”. A
mesma reportagem traz uma alusão ao pensamento de Roberto Civita,
para quem “a última revista que eu leio à noite é a Caras, porque aí eu
vou dormir sem nenhum problema em minha cabeça”. (sic)
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Chegamos, talvez, no ponto mais fundamental desse fenômeno das
revistas ditas de celebridades: a supressão do tempo. Revistas sobre
celebridades trabalham, juntando a evicção do relógio com mitos já
repassados: a fortuna inexpugnável, a beleza inquebrantável (ainda que à
custa de consentidamente confessadas declarações sobre botox et
caterva). Mas certamente o congelamento do relógio é o mais insinuante.
Isso porque a aura dos mitos é sempre revestida da supressão do
tempo. Ou melhor: de um resgate do Grande Tempo, quando viveram
os mitos perfeitos; ou ainda na previsão de um Grande Tempo em que
o tempo, como o conhecemos (repleto dos óxidos da rotina e das
fricções do dia-a-dia), será suprimido. O melhor guia nessa
interpretação talvez seja ainda um texto de 1953, escrito por Mircea
Eliade, e constante da obra Mythes, Rêves et Misteres (Éditions
Gallimard, Paris, 1957). Ali, ele escreveu:
“É evidente que certas festas do mundo moderno, profanas na
aparência, conservam ainda a sua estrutura e função mítica: as
comemorações do Ano Novo, ou os festejos que se seguem ao
nascimento de uma criança, à construção de uma casa ou mesmo à
instalação num novo apartamento, denunciam a necessidade,
obscuramente sentida, de um recomeço absoluto, isto é, de uma
regeneração total. Seja qual for a distância entre essas comemorações
profanas e o seu arquétipo mítico – a periodicidade da Criação – não
é menos evidente que o homem moderno sente ainda a necessidade
de reatualizar periodicamente tais cenários, por mais dessacralizados
que se tenham tornado. Não se põe a questão de avaliar a que ponto
o homem moderno ainda está consciente das implicações mitológicas
dos seus festejos; um só fato interessa: é que eles ainda têm uma certa
ressonância, obscura mas profunda, em todo o seu ser”.
Da mesma obra de Mircea Eliade, infelizmente jamais adotada
em cursos de Comunicação e Jornalismo, estão elencados os mitos da
supressão do tempo ou resgate e previsão do Grande Tempo em que
não há fricção. Nesse sentido, a fricção da qual nenhum de nós poderá
fugir ao longo de nossas vidas (como tão bem postulavam, por
exemplo, Norberto Bobbio e Ortega y Gasset) encontra um fim nos
mitos de uma sociedade mais justa, seja a salvação pelo comunismo
(Marx) ou pelo Reino Igualitário dos Céus (Cristo) – de resto,
sociedades escatológicas, do futuro, sem tempo que as corrompa.
As revistas sobre celebridades são, nesse sentido, os buracos
negros da mídia: a tudo absorvem, até a própria noção de tempo. Por
isso tanto nos atraem. São, na verdade, dobras temporais (time warps).
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• Ardis da mídia
O mito da mídia das celebridades requer sempre o prenúncio de
uma vida nova, um incipit vita nova, e a isso os reality shows já
prestaram atenção: inscreva-se no concurso e concorra ao ingresso no
mundo das celebridades, onde a fricção não existe!
Já que todo signo da mídia é ambivalente, de vez em quando é
bom mostrar que o outro lado da vida, a vida realpolitik do povão, pode
também suceder ao mundo do faz-de-conta das mega-estrelas. Foi por
isso que, mesmo à custa de um erro de jornalismo quase criminoso,
Época colocou em sua capa Ana Maria Braga dizendo que suspeitava
ser vítima de erro médico. Foi por isso que a morte de Ayrton Senna
alavancou tanto as vendas da mídia de celebridades: era um raro
prenúncio de que o diabolo ex machina também baixa na encruzilhada
das esquinas em que os jet-setters têm as suas coberturas e castelos.
Aliás, no mesmo artigo da revista da Associação Nacional dos
Editores de Revistas, lemos o seguinte extrato didático, em que fala
à repórter Sueli Mello o diretor-superintendente de Caras,
Edgardo Martolio:
“Nós estávamos encontrando essa fórmula de adaptação local,
quando aconteceu o acidente com o Senna. Foi quando nós
vendemos 1 milhão de exemplares. E, com base nisso, começamos
a vender mais porque Senna dividiu a história de Caras”.
O mito da mídia viverá ainda muito disso. Mas, quando o Zé
Povinho ganha o status de celebridade mítica, porque foi visto
fazendo sexo debaixo dos edredons nos Big Brothers da vida, alguns
ajustes têm de ser refeitos, caso contrário o modelo se esgota. Não é
para menos que a Rede Globo anunciou há algum tempo que
colocaria megaestrelas mundiais, como Paul McCartney, nas
novelas. Já que o mito tradicional agora freqüenta a mesma telinha
que o Zé Povinho recentemente alçado a mito pelo atalho dos reality
shows, temos que criar algo que ultrapasse a estratosfera. Afinal, o
mito não pode ser dessacralizado.
Redramatizando o mundo e desdramatizando o tempo, a mídia
prossegue em seus ardis: afinal, the show must go on.
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cap. 3
Fusões e fim até das aspas: mesmificação •

Fusões visam não só ditar a mesmice do conteúdo, mas da forma
também. A jornalista carioca Ana Tereza Condé Pereira defendeu nos
EUA, em dezembro passado, dissertação de mestrado sobre o impacto
das fusões de mídia na qualidade da notícia, sobretudo nas coberturas
internacionais. O trabalho, que lhe conferiu o título de mestre em
Administração Pública na Universidade Bowling Green, esmiúça com
perícia os meandros dessas fusões.
“Essa tese examina empiricamente o impacto das fusões dos
meios de comunicação na quantidade e na qualidade da cobertura dos
noticiários internacionais. A ênfase na mudança no número dos
escritórios internacionais e sua localização, além da demissão de
funcionários e o uso de recursos secundários ao invés de primários
após as fusões, são as variáveis desse estudo”, diz Ana Tereza.
Ela explica que “teorias de integração vertical, monopólios,
oligopólios e de recursos humanos são utilizadas para examinar os
efeitos das fusões dos meios de comunicação. A integração vertical
afeta a indústria dos meios de comunicação ao criar grandes
conglomerados, limitando a competição entre os meios. Teorias de
monopólios e oligopólios sugerem que, devido à redução na
competição entre os meios de comunicação, tais fusões podem afetar
negativamente a quantidade e a qualidade da cobertura dos noticiários
internacionais. Teorias de recursos humanos ajudam a entender a
mudança que ocorre entre os funcionários após as fusões”.
Para Ana Tereza, “utilizando recursos secundários de pesquisa e
entrevistas, essa tese conclui que as fusões fizeram com que esses recursos
fossem remanejados, principalmente os recursos humanos, utilizados na
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cobertura dos noticiários internacionais. Esse remanejamento de
recursos faz com que haja uma redução na quantidade e na qualidade da
cobertura dos noticiários internacionais”.
De uma linhagem que tem jornalismo na veia – seu avô, João
Condé, foi um dos expoentes do jornalismo cultural brasileiro –, Ana
Tereza Condé Pereira me disse o seguinte, no começo de 2003, pouco
antes da guerra dos EUA contra o Iraque:
Cláudio Tognolli – Como você foi para nos EUA?
Ana Tereza Condé Pereira – Nasci e fui criada no Rio de Janeiro.
Terminei o segundo grau na Escola Nossa Senhora da Misericórdia
e vim para os Estados Unidos. A escola em que estudei é uma escola
americana, católica, que mantém um programa de intercâmbio
educacional com a Bowling Green State University, em Ohio. Os
alunos do curso de educação vão para o Rio de Janeiro fazer estágio na
escola e os alunos brasileiros têm a oportunidade de concorrer a bolsas
de estudo em Bowling Green. Em abril de 1996, recebi a notícia de que
havia recebido uma das bolsas. A bolsa incluía toda a parte acadêmica,
com exceção do alojamento, alimentação e material didático. Com 17
anos de idade, arrumei as malas e fui à luta. Mesmo sendo filha única,
meus pais apoiaram minha decisão de ir estudar no exterior. Meu pai é
coronel reformado do exército – com 16 anos ele saiu de casa e
embarcou em um navio para Porto Alegre, para seguir carreira militar.
Minha mãe é bibliotecária aposentada e, assim como eu, também
herdou de meu avô João Condé a paixão pela literatura.
Aproveitei a bolsa de estudo para cursar jornalismo e artes
cênicas. Minha primeira opção foi pelo jornalismo. Eu sempre soube
que queria ser jornalista pela convivência que tive com o meu avô João
Condé, jornalista, marchand e adido cultural do Brasil em Lisboa. Meu
avô foi fundador do Jornal de Letras, no Rio, junto com seus irmãos
José e Elysio, e desde pequena eu ouvia histórias sobre Carlos
Drummond de Andrade, Jorge Amado, Murilo Mendes, Raquel de
Queirós, Manuel Bandeira, entre outros, que eram colaboradores do
Jornal de Letras. As histórias que eu ouvi em minha infância ainda hoje
me fascinam e me servem de exemplo do que é ser jornalista e das
responsabilidades inerentes à profissão.
O curso de jornalismo de Bowling Green State University exige
dos alunos um estágio em um dos meios de comunicação da
universidade e dois estágios fora da universidade. Eu já havia feito
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estágio na estação de TV da universidade e exercia a função de
repórter e editora do caderno de entretenimento do jornal, The BG
News. Em 1998, fui estagiar na TV Globo Nordeste. Durante o estágio,
tive a oportunidade de acompanhar os repórteres Helter Duarte, que
depois virou apresentador do RJ-TV, e Fernando Rêgo Barros em
matérias relacionadas à privatização das empresas de telefonia e
falsificação de medicamentos.
No verão de 1999, fiz o meu segundo estágio na rede de
televisão americana ABC News. Durante esse período, acompanhei
repórteres e produtores à Casa Branca, Departamento de Estado e
participei da cobertura da queda do avião do John F. Kennedy Jr.
Ao término do estágio, consegui um outro na estação afiliada à ABC
News em Ohio, onde passei a trabalhar nos fins de semana enquanto
cursava o último ano de faculdade. Formei-me em maio de 2000,
com um bacharelado em Ciências Jornalísticas, especialização em
ciências políticas e bacharelado em Artes Cênicas com
especialização em alemão e espanhol. Duas semanas depois já estava
empregada em Washington DC na rede ABC News, onde havia feito
o meu estágio. Durante o início de carreira tive oportunidade de
trabalhar com os melhores jornalistas americanos na cobertura de
matérias como a explosão do navio Americano USS Cole, no Iêmen,
as investigações contra a Ford e os pneus Firestone, as eleições
presidenciais de 2000 e a posse do presidente George W. Bush. Em
junho de 2002, retornei ao Brasil para trabalhar com o Centro
Internacional para Jornalistas como tradutora/consultora durante a
conferência “Mídia e Liberdade de Expressão nas Américas”. Após a
conferência, retornei a Bowling Green para iniciar mestrado em
Administração Pública e Relações Internacionais.
De onde surgiu a idéia da tese?
– A idéia sobre o tema “O impacto dos conglomerados de imprensa
na qualidade e na quantidade dos noticiários internacionais” surgiu da
experiência de meu trabalho na ABC News, emissora que é uma das
várias empresas pertencentes ao Grupo Disney. Em maio de 2000, a
Disney iniciou negociações com a AOL/Time Warner e com o Grupo
Viacom para uma possível fusão entre as suas organizações de imprensa
– ABC News, CNN e CBS News. A fusão entre essas organizações nunca
se concretizou, porque não houve consenso sobre quem teria o controle
editorial das matérias. Todavia, durante o período de negociações, vários
funcionários da ABC News receberam incentivos para deixarem a
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empresa ou foram demitidos. Como conseqüência, a carga horária de
trabalho dos que permaneceram na empresa praticamente dobrou, pois
as vagas abertas com as demissões não foram preenchidas. Isso afetou a
quantidade e a qualidade dos noticiários internacionais.
Por que escolheu a fusão AOL Time Warner como estudo de caso?
Os fatores que me levaram a escolher os meus estudos de caso –
Cap Cities/ABC News, Disney/ABC News, Time Warner/Turner
Broadcasting System e AOL/Time Warner – e estabelecer uma análise
comparativa entre eles foram:
1) A seqüência temporal das fusões involvendo a ABC News e a Time
Warner e a valorização dessas fusões:
** Cap Cities/ABC News ( 3/1/1986 – US$ 3,5 bilhões)
** Walt Disney/ABC News (9/2/1996 – US$ 10 bilhões)
** Time Warner/Turner Broadcasting System (11/10/1996 –
US$ 7,6 bilhões)
** AOL/Time Warner (10/1/2000 – US$ 135 bilhões)
2) A redução dos recursos utilizados na cobertura dos noticiários
internacionais após as fusões, incluindo recursos humanos, escritórios
internacionais e a utilização de recursos secundários em vez de
primários na apuração das notícias.
Fale do caso Ted Turner e Time Warner.
O império televisivo do Ted Turner teve início no final dos anos
60, quando ele comprou a estação de TV WJRJ, em Atlanta. Desde
então, mudanças nas leis de TV a cabo facilitaram pequenas fusões que
colaboraram com o crescimento da Turner Broadcasting System,
culminando com a fundação da rede CNN, em 1981. Dez anos depois,
a CNN inovou o conceito de jornalismo internacional ao proporcionar
a cobertura em tempo real, através de tecnologia via satélite, da Guerra
do Golfo. Em 1996, com o intuito de promover a competição entre os
canais a cabo, a Suprema Corte americana autorizou a fusão entre a
Time Warner e a Turner Broadcasting System. No período em que
ocorreu essa fusão, no valor de US$ 7,6 bilhões, foi estimado que a
renda anual das duas empresas ficaria em torno de US$ 18 bilhões,
formando assim a maior empresa de comunicação do mundo.
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As fusões ocorridas nos EUA estão prejudicando o noticiário?
De que forma?
As fusões que vêm ocorrendo entre os meios de comunicação
nos Estados Unidos tiveram início nos anos 70. Vários fatores
contribuíram para a concentração desses meios, entre eles o
desenvolvimento tecnológico e a desregulamentação das leis de
radiodifusão e de televisão a cabo. Em relação à cobertura
internacional por meios televisivos, o que se vê é o aumento de
recursos secundários na apuração das notícias. Por exemplo: devido
aos custos, é raro hoje em dia uma organização de imprensa enviar
uma equipe para fazer uma matéria internacional. Nesse caso, é
preferível comprar imagens de um free lancer ou de uma rede de
notícias como Associated Press Television News (APTN) ou a agência
Reuters. Nos últimos meses, esse cenário vem se modificando com o
aumento da ameaça de guerra entre os Estados Unidos e o Iraque.
Face a essas fusões, podemos dizer que a mídia dos EUA está menos
imparcial?
Já houve casos de parcialidade e censura na mídia americana
devido a essas fusões. Há alguns anos, o programa 20/20, da rede ABC
News, estava fazendo uma matéria sobre a segurança nos parques de
diversões. Como a reportagem incluía a Disneyworld, a matéria não foi
ao ar – a ABC News pertence ao Grupo Disney. Caso semelhante
ocorreu com a NBC News, que pertence à General Electric. Eu não
diria que a mídia americana está menos imparcial devido a essas
fusões, muito pelo contrário. Acredito que haja imparcialidade na
divulgação das matérias. Todavia, a mídia de um modo geral – e não só
a americana – parece estar muito menos crítica.

• Réquiem
Essa unificação acaba também com a beleza mais sutil do
Novo Jornalismo: as aspas que concediam uma feição diversa a cada
entrevistado.
Karl Jaspers costumava dizer que quando se perguntava, em
Heidelberg, sobre quais eram os nomes dos quatro evangelistas, a
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resposta que vinha era: “Mateus, Marcos, Bloch e Lukács”. Pois é
vinda do velho evangelista do marxismo, o magiar Gyorgy Lukács,
a talvez mais pertinente análise estética do século. O que fica de uma
época, referia, é a forma, e não o conteúdo. Comentando A Alma e
as Formas, de Lukács (1991), escreveu o finado e refinado José
Guilherme Merquior:
“Forma por sua vez significa a marca estética de tais significados
enquanto opções existenciais, de modo que as obras literárias se
tornam símbolos de gestos morais. A forma junta os fragmentos da
vida em estruturas de significado moral (Sinngebilde)”.
Mas o que isso tem a ver com a crítica de mídia? Tudo, e mais um
pouco. O leitor de jornais, e de revistas sobretudo, estará lembrado que
as frases entre aspas, em que o entrevistado mostra a que veio, parecem
ter sido faladas no mesmo estilo da escrita de todo o resto da
publicação. Quem fala à Veja, por exemplo, aparece nas páginas como
um rematado doutor naquele estilo de escrever. Quem falava ao finado
jornal Notícias Populares, por exemplo, fosse ministro, padre,
açougueiro ou doutor, aparecia com as “deixas” iguais ao estilo populofastidioso da publicação.
Nossa mídia – como a de todo o mundo – é pródiga em adequar
a feição mais insinuante das pessoas (seus tremores verbais, cacoetes
etc.) à forma ou estilo de linguagem do meio. Ministro gaguejou na
hora de explicar problemas com o FMI? A tropeçada não vai aparecer.
Nem na TV. (Segundo Freud, o ato falho é o único que realizamos com
extremo sucesso.)
Tudo fica asséptico, hospitalar. A ordem é limar as variantes da
forma de cada um à ortodoxia formal que é a frase entre aspas. Isso não
está em Lukács, tão-somente: estará também na obra Os Níveis da Fala,
do professor Dino Pretti – um genial estudo sobre as falas
características dos personagens dos romances brasileiros clássicos,
sobretudo os do bruxo do Cosme Velho.

• Ctrl C + Ctrl V
O problema não é novo: em 1923, uma cidadã chamada
Gertrude Stein quis publicar o seu romance Three Lives. Ali, uma
escrava negra, de nome Melanchta, aparecia repetindo a mesma frase,
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com variações na ordem dos vocábulos, por cinco páginas seguidas. O
editor censurou. Isso acabou rendendo para Stein um belíssimo estudo
sobre a ecolalia, afecção nervosa que leva as pessoas, como num eco, a
repetirem a mesma frase, com alterações na ordem das palavras.
Toda essa questão não é meramente estética: é importante para o
leitor, ouvinte ou telespectador saberem que o ministro abaixou o tom
de voz, ou tremeu nas bases, quando ia explicar um assunto delicado.
Porque, se crermos sincera essa linha de raciocínio, a forma falará mais
do que o conteúdo. Quem não se lembra de o ministro Bresser Pereira
querer explicar, sob Sarney, e gaguejante, uma inflação impagável, nos
dois sentidos do termo, com pérolas como “não há inflação no Brasil,
há apenas a depreciação relativa de preços relativos?”
Está cabendo a algumas produtoras independentes de TV, na
Europa e EUA, e a algumas revistas ou fanzines, todos desconhecidos
da grande mídia, o trabalho de resgatar a originalidade do entre-aspas.
Alguns desses documentários já pipocam por aqui, via TV a cabo.
Da mesma forma, só agora nossas TVs estão acordando para o
fato de que, em grandes edições, as falas são degravadas ou decupadas
por escrito. As imagens são, pois, editadas a partir de uma edição de
texto escrito, não falado. Essa é a bola da vez lá fora. Documentários
são tradicionalmente editados por aqui en bloc: fulano fala tudo o que
tem de falar e não aparece mais no vídeo, ou no texto. Enquanto, pela
nova linha de se editar, fulano aparece pipocando em várias cenas e
distintos subtemas e tempos do documentário. O que pauta a linha de
edição são os temas, não os personagens blocados.
De tudo isso, sobra uma coisa: as novas tecnologias trouxeram
informação mais rápida. Mas a internet, com toda a sua liberdade de
espaço e edição, em que os deuses são as conjunções de “Ctrl C +
Ctrl V”, comete as mesmas clássicas imperfeições do resto da mídia:
edita reportagens em blocos de personagens, não em temas
abordados por personagens.

• “Os mesmos leitores”
Não há de se esperar muito de um complexo em que TV vira
revista, revista vira TV, jornal vira internet e internet vira todo o resto
junto. Que não se espere, pois, filigranas estéticas nesse liberou-geral.
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A melhor detecção disso está neste extrato de Umberto Eco,
do artigo “O diário torna-se semanário” (Cinco Escritos Morais,
Record, 1999, p. 62-66):
“Nos anos 60, os jornais não sofriam tanto a concorrência da
televisão. Apenas Achille Campanile, em uma conferência
sobre a televisão em Grosseto, em setembro de 1962, teve uma
intuição luminosa: antes os jornais eram os primeiros a dar a
notícia e só depois as outras publicações intervinham para
aprofundar a questão; o jornal era um telegrama que terminava
com: ‘Segue carta’. Assim, em 1962, a notícia era dada às oito
da noite pelo telejornal. O jornal da manhã seguinte dava a
mesma notícia: era uma carta que terminava com: ‘Segue, ou
melhor, precede telegrama’.
Por que só um gênio da comédia como Campanille se deu conta
dessa situação paradoxal? Porque na época a TV era limitada a
um ou dois canais considerados pró-regime e, portanto, não era
considerada (e em grande parte realmente não o era) confiável
como fonte; os jornais diziam mais coisas de maneira menos vaga;
os cômicos nasciam do cinema ou do cabaré e nem sempre
aportavam na TV; a comunicação política acontecia na praça,
cara a cara, ou através de cartazes nas paredes: um estudo sobre o
telecomício nos anos 60 apurou, através da análise de numerosas
tribunas políticas, que, com a intenção de adequar suas propostas
à média dos espectadores televisivos, o representante do Partido
Comunista acabava por dizer coisas muito semelhantes às que
dizia o representante da Democracia Cristã, ou seja, anulavam-se
as diferenças e cada um tentava parecer o mais neutro e
tranqüilizador possível. Portanto, a polêmica, a luta política,
acontecia alhures e, na maior parte das vezes, nos jornais.
Depois houve um salto, quantitativo (os canais multiplicavam-se
cada vez mais) e qualitativo. Até mesmo no interior da TV estatal
diferenciavam-se três canais orientados politicamente de modos
diversos; a sátira, o debate aceso, a fábrica dos grandes furos de
reportagem passou a ser a televisão, que ultrapassou até mesmo a
barreira do sexo, de forma que alguns programas das onze da noite
tornaram-se muito mais audazes do que as monásticas capas de
Espresso ou Panorama, que não iam além da fronteira dos glúteos.
Ainda no início dos anos 70, lembro-me que publicava uma
resenha sobre os talk-shows americanos, como espaços de uma
conversação civil, espirituosa, que conseguia manter os
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espectadores vidrados na telinha até tarde da noite e propunha que
se fizesse o mesmo na televisão italiana. Depois o talk-show
começou a aparecer, cada vez de maneira mais triunfal, nos vídeos
italianos, mas, pouco a pouco, tornou-se local de enfrentamentos
violentos, às vezes até físicos, escola de uma linguagem sem meiostermos (honrando a verdade, uma evolução do gênero aconteceu
parcialmente também nos talk-shows de outros países).
Assim, a televisão tornou-se a primeira fonte de difusão de
notícias, e para as publicações diárias abriram-se apenas dois
caminhos: do primeiro caminho possível (que definirei por ora
apenas como ‘atenção alargada’) falarei depois; mas acho que posso
afirmar que a imprensa seguiu, na maior parte dos casos, a
segunda via: ela ‘semanalizou-se’. O diário tornou-se cada vez
mais semelhante a um semanário, com o enorme espaço dedicado
às variedades, à discussão de notícias de costumes, de fofocas sobre
a vida política, de referências ao mundo do espetáculo. Isso colocou
em crise os semanários de alta faixa (para ser mais claro, da
Panorama à Epoca, da Europeo à Espresso). Para o semanários
sobravam dois caminhos: ou ‘mensalizar-se’ (mas já existem as
publicações mensais – sobre vela, sobre relógios, sobre culinária,
sobre computadores – com seu mercado fiel e seguro), ou invadir o
espaço da fofoca que já pertencia, e continua a pertencer, aos
semanários de faixa média, Gente ou Oggi, para os apaixonados
por casamentos principescos, ou de faixa baixa, Novella 2000, Stop
ou Eva Express, para os devotos do adultério espetacular e os
caçadores de seios descobertos na intimidade dos banheiros.
Mas os semanários de alta faixa só podem descer para a faixa
média ou baixa em suas páginas finais, e o fazem – de fato, é ali
que devemos procurar seios, amizades coloridas e casamentos. Por
um lado, ao fazê-lo, perdem a própria imagem junto de seu
público; quanto mais um semanário de faixa alta aflora a faixa
média ou baixa, mais ele conquista um público que não é o seu
público tradicional e acaba não sabendo mais a quem se dirige e
entrando em crise; aumenta a tiragem e perde e identidade. Por
outro lado, os semanários recebem um golpe mortal dos
suplementos semanais das publicações diárias. Haveria apenas
uma saída: tomar a via das publicações semelhantes às que, na
América, se dirigem a uma camada social alta, como o New
Yorker, que oferece ao mesmo tempo a lista de espetáculos teatrais,
quadrinhos de alto nível, breves antologias poéticas e pode publicar
também um artigo de cinqüenta páginas datilografadas sobre uma
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grande dama da editoria, como Helen Wolf. Ou poderia tomar o
caminho da Time ou da Newsweek, que aceitam falar de
acontecimentos que já foram comentados pelos jornais ou pela
TV, mas fornecem resumos especializados ou dossiês de vários
autores, aprofundando a análise desses mesmos acontecimentos.
Cada um deles exige meses de programação e trabalho e uma
documentação controlada nos mínimos detalhes, de forma que é
raro que tais semanários publiquem desmentidos referentes a
dados de fato. Por outro lado, também um artigo para a New
Yorker é encomendado meses e meses antes e depois é
considerado inadequado. O autor recebe igualmente (e muito
bem) o combinado e o artigo é jogado fora. Esse tipo de
semanário tem custos altíssimos e só pode existir em um mercado
mundial de língua inglesa, não para o mercado restrito de língua
italiana, onde os índices de leitura não são nada reconfortantes.
Portanto, o semanário se esforça para seguir a publicação
diária, pela mesma estrada, e cada um tenta superar o outro
para conquistar os mesmos leitores. Isso explica porque a
gloriosa Europeo fechou, Epoca está buscando um caminho
alternativo, sustentando-se com lances televisivos, e porque a
Espresso e a Panorama lutam para diferenciar-se: elas o fazem,
mas cada vez o público percebe menos. Freqüentemente,
encontro conhecidos, alguns bastante cultos, que me
cumprimentam pela seção que escrevo toda semana na
Panorama e asseguram, com adulação, que compram a
Panorama, e só a Panorama, exclusivamente para lê-la.”
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cap. 4
Transparência, Chavões: Caos e Coisificação •

Desde que, nos anos 60, a contracultura difundida pelos “hereges” de
Harvard prodigalizou a idéia segundo a qual a base subjacente do
universo é o “caos”, a palavra tem sido extirpada de seu contexto
original, o da física quântica, para outras áreas do conhecimento. Ser
caótico virou sinônimo de ser moderno, atual, de estar além do bem e
do mal. Por trás desta postura estética – numa época em que ser
engajado passa a ser “ter atitude” – corre um novo irracionalismo. Num
grupo de quase 400 estudantes para os quais apliquei uma prova, na
qual deveriam postular suas idéias sobre o que teria restado da
contracultura, pelo menos 30 trabalhos chegaram com palavras
perdidas, com poemas estrambóticos, pré-coerentes. Outros cinco
alunos desse universo vindicaram entregar provas “em branco”. No
entender de todos, ser contracultural era sinônimo de ser “muito
louco”. Nada a ver com a “razão louca” de um Nietzsche. Mas, sim, uma
anti-razão, uma luta ingente para legitimar um pensamento que nem
por essa palavra merece ser definido.
O universo dessas provas sirva talvez como um alerta do que
ocorre na mídia adolescente em geral. Um apelo degenerativo para a
emoção, numa época de prestação de serviços, rapidez e eficácia.
Pensar virou sinônimo de ser careta. Os alunos vindicam, em boa
parte, que depois da queda do Muro de Berlim, em outubro de 1989, e
o fim de um mundo bipolar, em que capitalismo e o comunismo
disputavam quem ia ganhar o troféu de “teoria política final da
história”, de nada adiantaria pensar muito. A preocupação básica é a de
arrumar um emprego, de preferência em um serviço de internet, pois
o resto “se conserta”. Sobre isto, já há mais de 15 anos alertara o
intelectual Sergio Paulo Rouanet:
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“Não podemos falar em clima irracionalista sem falar em atores
que o defendam ou em suportes que o sustentem. Um tanto
impressionisticamente, diríamos que esses suportes incluem, por
exemplo, subculturas jovens, em que o rock funciona como
instrumento de sociabilidade intragrupal e de contestação
geracional do sistema. Nelas, os estereótipos de uma formação
livresca são contrapostos à imagem da educação pela própria
vida. Reconstitui-se, espontaneamente, sem que os jovens
saibam disso, a polarização clássica entre a vida e a teoria, que
floresceu, por exemplo, no Sturm und Drang, no romantismo,
no atual movimento ecologista e em outras correntes direta ou
indiretamente influenciadas pela máxima de Goethe ‘cinzenta é
toda teoria e verde apenas a árvore esplêndida da vida’.
Incluem também alguns intelectuais, que não hesitam em
desqualificar a razão, de modo quase sempre indireto, sob a
influência de certos modismos, como a atual vaga
neonietzchiana. E incluem determinados movimentos e
partidos políticos, que tendem a recusar a teoria e fetichizar a
prática. Teríamos assim, do ponto de vista dos atores, algo como
um irracionalismo comportamental, um irracionalismo teórico
e um irracionalismo político”.
Penso ter encontrado algumas pistas que nos podem levar
aonde surgiu a idéia de que o “caos”, e portanto a vaga idéia de um
“não-pensamento”, seria antes de mais nada uma forma de
engajamento num mundo que, cada vez mais, nos dá sinais de que
o funcionalismo e prestação de serviços dariam resposta a tudo.
Postulo que a idéia totalizante do funcionalismo não está apenas
impregnada na cabeça dos alunos, mas também, como referiu tão
bem Rouanet, na cabeça de outros atores mais influentes na esfera
cognitiva do aluno: professores, políticos e empregadores.
Gostaria aqui de analisar três aspectos, à luz do que já foi
exposto. Primeiro: a proposição de um esquema teórico a explicar
no que pode redundar o funcionalismo extremado num
determinado esquema de ensino. Segundo: como esse
funcionalismo potencializaria o aluno a não-reflexões sobre a
realidade. Terceiro: o surgimento da idéia de que não ser racional
pode significar fazer parte de uma estética caótica, no puro sentido
da palavra “caos”, e portanto “moderna”, atual.
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• Crítica ao funcionalismo
Vou começar com um esquema de análise sobre até onde pode
nos levar o funcionalismo. Creio que uma das funções primordiais
do comunicador imparcial, senão a primordial, seja transmitir ao
leitor as diversas leituras que possam eventualmente ter as
comunicações – digamos a título de exemplo – prodigalizadas por
um determinado político. Octavio Paz já referia que a primeira
forma de corrupção se dá na linguagem. Logo me vem à memória as
frases de um ministro da Fazenda do governo José Sarney, que
referia não haver inflação no Brasil, mas apenas “a depreciação
relativa dos preços relativos”. Ou a frase de um ministro do Trabalho
do presidente Fernando Henrique Cardoso, que por sua vez
contestava os números do desemprego, dizendo que “o problema do
desempregado brasileiro é a sua falta de empregabilidade”.
Numa sociedade cada vez mais regida pela prestação de
serviços, pela eficácia, pelos serviços de internet, o aluno recebe,
também cada vez mais, reforços de que um jornalismo de serviços,
funcionalista, é o mais bem aceito pelo mercado. Portanto, se o
mercado o requer, mais reforço temos de que o que fala o mercado é
o que fala a voz da realidade.
Como vamos produzir comunicadores sem um aparato crítico
suficiente para traduzir as maquinações do discurso político, por
exemplo? Prepararmos um profissional “de mercado” pode trazer,
obviamente, o erro de um profissional feito unicamente “para o mercado”, para atender à demanda de um funcionalismo que tudo
requer, menos a razão crítica e a análise dos dados que esse mercado
de informações tão diligentemente divulga.
Proponho aqui, como um breve cânon de análise, o pensamento
do psicanalista Alfred Lorenzer. Ele dividiu os processos linguísticos
em três, sempre remontando ao ideal psicanalítico da teoria da interação entre sujeitos a partir da linguagem.
Lorenzer divide a linguagem em clichês, símbolos e signos. Em
resumo: pelo clichê, o indivíduo se afasta da interação social desejável
graças ao emprego de palavras-chave, que ele usa sem pensar no que
significam e recebe e repassa como uma moeda de marcado. A
escassez de pensamento caracteriza o clichê. Na outra ponta desse
sistema crítico, refere Lorenzer, temos o que ele chama de
significação. Quero salientar que em seu pensamento sobre o que seja
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“signo” não vai nenhuma referência ao pensamento de Ferdinand de
Saussure sobre signo. Em Lorenzer, o sujeito pode se afastar da
realidade também pela verborragia.
Se o que marca o clichê é a escassez de significado, o que
marca o signo é o afastamento dos fatos pelo excesso de palavras. Se
temos, numa ponta, a linguagem simplista dos clichês, na outra nos
vem a linguagem verborrágica do signo. Se numa ponta temos o
comunicador que não sabe interpretar e criticar o mundo sensível
dos fatos, graças à sua linguagem empobrecida, na outra nos surge
o político, que mascara seus números como os dois ministros aqui
citados – o que mascara o desemprego com sua “crise de
empregabilidade” e o que mascara a inflação com a sua “depreciação
relativa de preços relativos”.
Toda a teoria de Lorenzer visa à simbolização, processo pelo
qual, ele acredita, o ser humano poderia antecipar formas
determinadas de interação, manter a independência social e, a
partir do símbolo, “comparar diferentes formas de interação, que
passam a integrar um repertório de indicações disponíveis na
consciência, estabelecimento de comparações e reconhecimento de
situações”. Com formas fixas de comunicação, sejam signos ou
clichês, vamos dando curso ao empobrecimento da rede de
significados, a criação de “sujeitos disponíveis ao regime dado” e a
“perturbações da interação real”. Simbolizar, nesse cânon de
pensamento, é cumprir o papel da união entre a consciência
humana e o comportamento frente à sociedade.
Não consigo pensar na formação de um profissional pronto
unicamente para as exigências do mercado (clichê) nem na de um
profissional encastelado em teorias abortadas dos fatos (signo).
Cabe ao professor de comunicação a dosagem entre os dois
extremos. Em meu pensamento, esquemas teóricos despejados
sobre os alunos produzem monstros capazes de se afastar da
realidade – como vimos aqui nas frases ditas pelos dos ministros de
Estado. E esquemas práticos e funcionalistas criam comunicadores
incapazes de criticar a ordem instituída, de interpretar o discurso
político. A luta do professor de comunicação está justamente em
mediar este terreno pantanoso.
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• Sobre o caos
Já que o assunto é o clichê, gostaria de discorrer sobre uma das maiores
palavras-chave da última década: o caos. Nunca e tanto a mídia aplicou
o termo com tamanha recorrência. Uma nova onda irracionalista
invade as redações e as salas de aula, que versa mais ou menos o
seguinte: já que a física quântica tem demonstrado que a base da
natureza é o caos, ser moderno é ser caótico. Enveredar pela
meditação, pelo zen-budismo, pelas teorias holísticas, pelo misticismo,
pelo taoísmo, pela preservação da natureza, pelo new age é sinônimo de
estar “avançadinho”. Quero sugerir que, em certo ponto, toda essa
teoria tem servido de substrato ao irracionalismo, ao imobilismo.
Tudo começa em 1947, quando o dinamarquês Niels Bohr ganha
o Prêmio Nobel pelo seu trabalho em mecânica quântica. Ao receber a
Ordem do Elefante, coloca sobre ela o símbolo do Tao, o Ying-Yang;
abaixo dela, a expressão contraria sunt complementa, ou “os opostos são
complementares”. A partir disso, o símbolo do Tao ganhou o Ocidente.
Hoje, adorna os carros de alunos e professores e é motivo de tatuagens.
Trocando em miúdos, a idéia de Niels Bohr reza o seguinte:
desde que, em 1927, o físico alemão Werner Heisenberg publicou o
seu Princípio da Incerteza, ficou claro que vivemos num mundo
caótico. Já que a Física Quântica provou que os elétrons podem se
manifestar, ora como onda, ora como partícula, nossa Natureza é em
essência incerta. As coisas podem ser ao mesmo tempo elas e seu
contrário, reza essa ideologia científica.
Michael Billington, estudioso de ideologia nas ciências,
postula que esse pensamento, com base no Tao, busca as palavras
taoístas que significam a “não-ação”, ou wu wei. Trocando em miúdos,
mais uma vez: já que a Natureza seria, em seu substrato, basicamente
caótica, nos resta unicamente a meditação, a não-ação, pois esses pólos
antagônicos se complementam por si sós. Billington aponta que esse
pensamento científico-filosófico, aqui trocado em miúdos, gerou toda
uma trama comportamental, que passa pela música e pelas artes,
postulantes hoje da não-ação. Por trás do pensamento irracional e
vindicante do caos e do “ser moderno”, um convite à não-ação e
portanto ao laissez-faire do mercado neoliberal.
Por essas e por tantas interpretações, se as crermos sinceras, vejo
que o professor de comunicação, mais do que ninguém, precisa estar
atento aos chavões de comportamento, da cultura, que se reciclam, mas
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que a todo momento nos fornecem pistas de como devem ser
eviscerados. Eviscerar o ideário funcionalista, decifrar o ideário teórico
que redunda no irracionalismo, eis a tarefa mais difícil do professor de
comunicação. Justamente numa época em que ser “caótico” virou
sinônimo de uma falsa razão. Em que o antigo “engajamento político”
foi substituído por “ter atitude” – ou como gosta de dizer o Mike
Tyson, “Be real, man!”. Ter atitude virou tudo e “ser real” é a petição de
princípios de qualquer um que envergue posturas, mesmo
irracionalistas. Cabe à imprensa oxigenar esse processo.

• Transparência: o signo ambivalente da mídia
Uma das tantas “novidades” vendidas hoje pela mídia postula
que vivemos num mundo essencialmente transparente, seja a
transparência dos corpos, seja a transparência das circunstâncias. Esta
é uma das vertentes exploradas em meu livro “Falácia Genética: a
Ideologia do DNA na Imprensa”, baseado em minha tese de doutorado,
orientada pelo professor doutor Carlos Marcos Avighi. Vamos aqui
colocar algumas questões dessa pesquisa, sobretudo as que se referem
ao fenômeno da transparência. Nossa meta: mostrar a ambivalência
desse signo na mídia.
Comecemos pelo corpo. Quando falamos de corpos, referimos as
notícias de jornal dando conta de que as novas descobertas da
biotecnologia estão encontrando os “defeitos” que carregamos na nossa
genética. O corpo nunca foi tão transparente, algo que não fora
previsto nem pelo criador do Panoptikon, o arquiteto inglês Jeremy
Bentham, tampouco pelo Michel Foucault de “Vigiar e Punir”. Agora,
“tudo o que somos”, vindicam os jornais, pode ser atestado pela
resposta final que é o “graal” da biotecnologia.
Em minha pesquisa, baseada sobretudo nas contra-argumentações de Richard Lewontin, geneticista de Harvard (“The doctrine of
DNA”, Penguin, USA, 1999), enfoco que, ao vender-se, na mídia, o
corpo como “transparente”, incorremos numa novíssima forma de
ideologia. Num mundo em que os “problemas” são detectados pelas
aferições cada vez mais pessoais da produtividade, como o ISO-9004, a
imprensa deixa de discutir as condições sociais, ou de trabalho, que
levam às problemáticas abordadas nas manchetes.
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No século 19, por exemplo, o Times londrino satanizava em
suas manchetes o Bacilo de Koch, sem discutir as condições sociais,
paupérrimas, que levavam à contração da tuberculose. Vejamos
alguns números, obviamente não constantes das reportagens que
satanizavam o Bacilo de Koch. No princípio do século 19 havia na
Inglaterra apenas uma aglomeração que contava com mais de cem
mil habitantes: Londres. Na véspera do século 20, elas já são 33. O
centro dos lanifícios, Leeds, dobra e redobra sua população. A urbe
passa de 53 mil habitantes (1801) para 123 mil (1831) e 430 mil
(1900). No mesmo período, Birmigham passa de 73 mil habitantes
para 200 mil e depois para 760 mil residentes. Os dias de trabalho são
de até 16 horas, numa carga semanal de 64 horas. Trabalha-se na
fábrica seis dias seguidos. A média de trabalhadores morando numa
casa é de 26. Os salários decaem de 16 shillings por semana, em 1821,
para seis shillings em 1830. Nesse grupo, a esperança de vida é
inferior aos 40 anos. Contratam-se para o trabalho nos lanifícios
crianças de quatro, nove e sete anos de idade. É nesse quadro social
que brota a tuberculose. Para o Times, porém, a culpa estava no
Bacilo de Koch.
Para nós, cem anos depois, a forma pela qual se noticia tais
problemáticas não mudou muito. Se, no século 19, o ator culpado era
o Bacilo de Koch, hoje o culpado é o gene. “Somos sistemas abertos,
não fechados como um computador. Condições de trabalho, sociais,
psicológicas, alteram os genes. A resposta final não está nos genes”,
diz Lewontin. “A febre biotecnológica é a febre dos bilhões de dólares
movimentados pelos laboratórios na venda de implementos para as
experiências genéticas”, afirma.
Terry Eagleton nomeia 16 formas de ideologia. Entre elas, “um
corpo de idéias característico de um determinado grupo ou classe
social”, “comunicação sistematicamente distorcida” e “oclusão
semiótica” (em “Ideologia, uma introdução”. Boitempo, 1997). A
nosso ver, tratamos de uma singular distorção quando analisamos as
manchetes sobre biotecnologia. Ao lê-las, ficamos convencidos de
que a genética é a solução final. Analisei 1.608 reportagens de jornal,
entre 1994 e 2001, e apenas meio por cento do corpus trazia críticas
à “resposta final” da biotecnologia.
Vejamos alguns exemplos de como, no mundo da transparência
biotecnológica, os problemas estão nos genes, a partir de manchetes
publicadas pela Folha de S.Paulo. Vejamos que não só o homem, mas
todo o corpo vivo, sucumbe à “resposta final”:
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“Laboratórios identificam gene ligado à esquizofrenia”.
(24.out.2000)
“Cientistas descobrem mais um gene ligado ao apetite”.
(20.set.2000)
“Pesquisadores brasileiros mapeiam núcleos cerebrais
responsáveis pelo aprendizado do canto em beija-flores”.
(10.ago.2000)
“Diferenciação entre destros e canhotos pode estar nos genes, diz
pesquisador”. (17.mai.2000)
“Mutação em gene pode causar suicídio”. (29.jan.2000)
“Gene ajuda a determinar monogamia em roedores”. (18.ago.1999)
“Gene regula ciclo biológico de 24 horas, diz pesquisa”.
(28.nov.1997)
“Gene regula pés e genitais, diz estudo”. (7.nov.1997)
“Pesquisador revela gene da inteligência”. (4.nov.1997)
“Cegueira pode ser genética”. (19.set.1997)
“Estudo liga comportamento social ao gene”. (12.jun.1997)
Minha pesquisa tentou, digamos, oxigenar essa discussão,
mostrando que continuamos trabalhando com um discurso ocluído,
como há cem anos.

• A transparência das circunstâncias
Falemos agora da outra transparência, a das circunstâncias. Três
grandes casos que abalaram a mídia nos últimos cinco anos vieram da
transparência das câmeras:
Os policiais que extorquiam moradores na Favela Naval, em São
Paulo, foram condenados graças à câmera oculta de um cinegrafista
amador, que capturou as cenas, escondido, e forneceu as fitas às redes
Globo e Bandeirantes de televisão.
Em dezembro de 1999, mais um caso clamoroso: o promotor
José Carlos Blat, do Ministério Público de São Paulo, permite que uma
equipe da TV Globo filme a extorsão praticada por fiscais da
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Prefeitura contra a comerciante Patrícia Soraia dos Santos. O caso
vira a questão da Máfia dos Fiscais.
No início de 2001, o procurador Luiz Francisco de Souza
Fernandes, do Ministério Público Federal, em Brasília, esconde um
gravador no gabinete do órgão e grava uma conversa com o senador
Antonio Carlos Magalhães, em que este conta detalhes de como havia
sido violado o painel de votação secreta e eletrônica do senado. O
procurador entrega as fitas à revista IstoÉ e, em seis meses, os
senadores Arruda e Magalhães são obrigados a renunciar em
decorrência da “transparência” da conversa do gabinete.
Procurei duas autoridades envolvidas em dois casos aqui citados,
o da Favela Naval e o da Procuradoria.
“Defendo que haja transparência em todo o prédio público, e o
sinal dessa transparência deve ser as fitas. Temos o dever de gravar as
conversas de interesse público e torná-las transparentes ao contribuinte”,
avalia o procurador Luiz Francisco. “Costumo chamar o caso Favela
Naval de Caso 501, porque existem 500 casos iguais, mas só este foi
filmado”, argumenta o coronel Hermes Bittencourt Cruz, excomandante da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) e ex-diretor
da Academia de Formação de Oficiais da PM , no Barro Branco, na
zona norte de São Paulo.
A julgar os fatos, estaríamos vivendo num novo mundo, em que
nada escapa à transparência do sinal eletrônico. Vamos mostrar que
essa tendência, em ver o transparente como sinal dos novos tempos,
não é tão nova assim.

• Pós-modernidade e transparência
A imprensa tem tentado, exaustivamente e em busca de uma
suposta neutralidade ou imparcialidade, absorver todas as formas de
representação do real – inclusive a crítica a ela mesma (como os painéis
dos leitores, ombusdsman ou ouvidor).
Nesse sentido, chegamos ao ponto: as notícias sobre
biotecnologia, ao darem a idéia da transparência total dos segredos da
criação da vida, vão justamente ao encontro de um postulado
finissecular pela transparência da vida e de todas as instâncias sociais.
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Na Guerra do Golfo, em 1990, mais espetacularmente, os
mísseis Maverick apontados contra os alvos militares iraquianos
mostravam, pela rede CNN, todos os últimos instantes do inimigo
sendo destruído, graças às microcâmeras instaladas nos mísseis. A
guerra virava a vídeoguerra, como chegou a manchetar a revista Veja.
O sistema de vigilância de presídios, tão propagado por Jeremy
Bentham, ganha uma dimensão que se alastra para todas as
instâncias, da guerra aos reality shows, como a Casa dos Artistas, do
Sistema Brasileiro de Televisão, e o Big Brother, exibido com tanto
sucesso na Europa e transplantado para o Brasil pela Rede Globo de
Televisão. Os sistemas de vigilância, que tornam os condomínios
transparentes (até os elevadores e garagens) estão presentes em todo o
prédio de classe média.
Nada mais natural do que afirmar que a imprensa e os corpos
entram na dimensão dessa transparência onipresente. Ou, como
afirma Ciro Marcondes Filho:
“A ideologia da transparência é, assim, a resposta atualizada do
jornalismo aos novos tempos de ‘visibilidade total’. Não importa
mais a concepção política que eu tenho, a ideologia, minhas idéias
subversivas ou os meus planos de revolução. Tudo isso é
neutralizado pela informação gratuita, volumosa, massacrante, na
qual qualquer um pode falar o que quiser, sem prejudicar ninguém.
Importa que cada um possa ser ‘radiografado’, porte um chip com
todos os seus dados, sua história e sua inserção social e econômica.
Nessa cruzada pela ‘limpeza dos obstáculos à verificação’, a
bandeira do jornalismo - sua última - é pela conformidade de
todos ao regime da transparência, pelo fim do segredo e da
alteridade.” (MARCONDES FILHO, Ciro. “Jornalismo, a saga
dos cães perdidos”, Edusp, São Paulo, 1999, p.112)
Jean Baudrillard sugere que, na sociedade burguesa e moderna,
do espetáculo, era prevista a diferença entre o espaço público e o
privado, entre o individual e o coletivo. Era o que chamava de
sociedade cênica.
O fenômeno da transparência é atribuído à sociedade PósModerna. Em meu livro “O Mundo Pós Moderno”, aponto que até a
economia – nacional e localizada – fica “transparente”, enquanto o
capital nacional vira transnacional. As antigas barreiras de “nação”
sucumbem à transparência do capital especulativo e, num apertar de
botões de computador, mercados momentaneamente “desinteressantes” têm seu capital transferido para outros países. É implodida,
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portanto exposta à nudez, a antiga economia nacional. Barreiras são
quebradas pela rede de transferência virtual dos valores.
Lembre da frase Adorno: “das moderne ist wirklich unmodern
geworden” (O moderno ficou fora de moda). Isso costuma ser
atribuído à sua antevisão de um mundo pós-moderno. Mas foi na
década de 30 que o termo pós-moderno foi empregado pela primeira
vez, num artigo de Federico de Onís, em que usava o vocábulo
postmodernismo, numa antologia de poetas de língua espanhola
publicada em Madri, em 1934. No oitavo volume de seu “Study of
Story”, publicado em 1954, Arnold Toynbee chamava a época iniciada
com a guerra franco-prussiana de “idade pós-moderna”. E, em 4 de
novembro de 1952, dia em que Dwight Eisenhower foi eleito
presidente, Charles Olson elaborou um manifesto cujo final referia o
tempo que corria como “pós-moderno, pós-humanista, pós-histórico.”
Nessa sociedade Pós-Moderna, em que tudo é transparência,
refere Baudrillard, o cênico virou obscênico. “O êxtase da
comunicação tornou impossíveis essas suposições de indivíduo
autônomo, soberano.” Em Baudrillard, o indivíduo não é mais “um
ator ou dramaturgo, mas um terminal de redes múltiplas.” No seu
pensamento, acabou a individualidade, em que nos perdemos e nos
dissolvemos “em informação e comunicação”.
Nesse cânon, na sociedade pós-moderna a total transparência
“induz a um estado de terror próprio do esquizofrênico: proximidade
grande demais de tudo, a promiscuidade suja de tudo que toca, investe
e penetra sem resistência, sem nenhum halo de proteção privada, nem
mesmo seu próprio corpo para protegê-lo mais.” E avança assim:
”O que o caracteriza é menos a perda do real, os anos-luz de
afastamento do real, o pathos da distância e a separação radical,
como de diz habitualmente, mas, muito pelo contrário, a
proximidade absoluta, a instantaneidade total das coisas, o
sentimento de que não há defesa, não há nenhum abrigo. É o fim
da vida interior e da intimidade, a exposição excessiva e a
transparência do mundo que o atravessa sem encontrar obstáculo.
Ele não pode mais criar os limites de seu próprio ser, não pode mais
brincar ou representar, não pode mais produzir a si mesmo como
espelho. Ele é nesse momento apenas uma tela nua, um centro de
comutação para todas as redes de influência.” (KUMAR,
KRISHNAN. Da sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna,
Zahar, Rio de Janeiro, 1997, p. 137)
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Vejamos a arquitetura presente na maioria dos prédios pósmodernos: as bancadas e muros foram “transformadas” em vidro.
Lembremos que, a partir de 1945, com o chamado international style
na arquitetura, a função era o sinônimo de beleza. Para Adolf Loos e
toda a escola Bauhaus, por exemplo, a beleza resulta da função – form
follows function. Vejamos as obras de Robert Venturi, Píer Paolo
Portoghesi e Christopher Jencks, para falar o mínimo: a beleza
consiste na transparência.
Estamos a nosso ver, portanto, vivendo um zeitgeist, um espírito
de época pelo qual a transparência é a mais-valia.
Com a conseqüente transparência dos corpos, da regulamentação da produtividade do trabalho pelas análises individuais, como os
“padrões-ISO”, por exemplo, a imprensa faz um ajuste de contas com
aquilo que ela veio propugnando e aplicando, sobretudo a partir do uso
das novas tecnologias de imagem, a partir dos anos 90. Agora, a
transparência não revela mais o que as pessoas estão fazendo, mas o
que elas seriam ou podem vir a ser ou fazer de acordo com as
tendências em serem apontadas pelos mapeamentos genéticos.
Quando se noticia o achado dos “genes”, estamos a todo
momento empregando nas manchetes o termo “isolado o gene”. No
mundo da transparência pós-moderna, os fenômenos especulares e de
nudez nos revelam nada mais do que a imprensa tem propagado para
todas as instâncias: o ser total e a total transparência, mensurável,
exposta a seus detalhes e tendências.
É óbvio que, como acabamos de ver, a arquitetura reflete toda uma
tendência tecnológica de época. Lembremo-nos que Dante Alighieri,
por exemplo, chega à salvação na Divina Comédia, junto de Beatriz,
sempre pela metáfora da luz, bem na época em que a ciência se ocupava
da luminosidade, como veremos mais à frente. A mirabile visione que é
Beatriz está magnificada pela luz (“lume che nel ciel s’informa”):
O imaginativa che ne rube
talvolta sì fuor, ch’om non s’accorge
perché dintorno suonin mille tube,
chi move te, se ’l senso non ti porge?
Moveti lume che nel ciel s’informa
per sé o per voler che giù lo scorge.
(Purg., XVII,13-18)
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Tais versos foram escritos quando Witelo fazia suas descobertas
em ótica. Hoje, com a transparência das câmeras, dos ambientes e dos
corpos, um novo espírito de época, um novo zeitgeist se impõe: o de
que nada resiste à verdade da câmera ou da prospecção
biotecnológica. Tratamos de um discurso clivado: aceitar a
transparência como um espírito de época que a tudo responde é
curvar-se ante a mais nova forma de ideologia, a da resposta final e
“mais verdadeira”, porque transparente.

• Saturação ou ideologia?
Para o geneticista Richard Lewontin, esse processo é
eminentemente ideológico, já que as corporações de biotecnologia,
sobretudo nos EUA, auferem bilhões e bilhões de dólares nas vendas
de implementos de laboratório.
Mas como situar a imprensa nesse processo? O jornalista Leão
Serva, ex-secretário de redação da Folha de S.Paulo e do Jornal da
Tarde, ex-diretor da revista Placar e do semanário Lance, acredita que
o processo não ocorra bem assim. Para Serva, a pressa na produção de
notícias é o grande agente desse processo. Em sua análise, o processo
seria mais de saturação de informações do que propriamente
ideológico.
“Esse conjunto de informações provoca uma espécie de paroxismo
da desinformação-informada e da deformação, no qual milhares
de informações diariamente se sobrepõem umas às outras no
suporte da comunicação, no meio em si e também, ou mais
gravemente, na mente do receptor em sua compreensão do mundo.
Trata-se de uma saturação: os fatos se submetem uns aos
paradigmas dos outros, sem distinção”. (SERVA, LEÃO,
“Jornalismo e desinformação”, Editora Senac, São Paulo, 2001,
p. 77)
Ele cita levantamento feito pelo psicólogo David Lewis para a
agência bretã Reuters para justificar em números sua tese da saturação.
Lewis aponta que mais informações têm sido produzidas nos últimos
30 anos do que nos 5 mil anos anteriores. Uma edição do New York
Times contém mais informações do que tudo aquilo que um homem
médio do século 15 ficou sabendo em toda a sua vida. Por esses dados,
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sabemos que o NYT chega a ter aos domingos 1.500 páginas, cerca de
2 milhões de linhas tipográficas, mais de 12 milhões de palavras e 5,5
quilos de papel. Escreve Serva:
“Em um ano, o americano médio terá lido ou preenchido três mil
avisos de formulários, lido 100 jornais e 36 revistas, assistido a
2.463 horas de televisão, ouvido 730 horas de rádio, comprado 20
discos, falado ao telefone quase 61 horas, lido três livros e gasto
incontáveis horas trocando informações em conversas”.
A mesma idéia ecoa em “Showrnalismo, a notícia como
espetáculo”, do jornalista José Arbex Jr., ex-correpondente da Folha de
S.Paulo em Moscou e Nova York e ex-editor de assuntos internacionais
do mesmo matutino. Arbex pontua:
“Para as megacorporações da mídia, a defesa da ordem econômica
globalizada ultrapassa a questão ideológica. Tornou-se uma
medida de sobrevivência, já que apenas um sistema internacional
que permitiu a desregulamentação e a privatização dos veículos de
comunicação, na maior parte dos países, pode garantir a própria
existência das grandes corporações transnacionais”. (ARBEX JR.,
José. “Showrnalismo, a notícia como espetáculo”, Casa Amarela,
São Paulo, p. 100)
Arbex mostra um estudo feito pelo professor Jeremy Tunstall,
da City University de Londres, para quem a mídia, em qualquer país,
tende a ser “americana, da mesma forma que o espaguete é italiano e o
críquete é britânico”. Vejamos o numerário fornecido por Tunstall e
citado por Arbex:
“Entre 1984 e 1998, o volume de filmes, programas televisivos e
videoteipes exportados dos Estados Unidos para a Europa cresceu
22% com receita média anual de US$ 561 milhões. Das 130 mil
horas de programas veiculados na Europa., somente 25 mil eram
de produções européias. Mais da metade da programação
provinha dos EUA, assim como 60% dos filmes exibidos. De 1987
a 1991, Hollywood dobrou as vendas de filmes e seriados de TV
para o exterior, evoluindo o faturamento de US$ 1,1 bilhão para
US$ 2,2 bilhões.
No mesmo período, as gravadoras norte-americanas duplicaram
as suas exportações, num total de US$ 419 milhões em 1991. Na
virada para a década de 1990, a CNN International, a MTV e
ESPN já eram distribuídas em vários continentes. A CNN - que ao
entrar no ar em 1º de junho de 1980 alcançava 1,7 milhão de lares
84

tognolli_ok

04.04.07

17:46

Page 85

norte-americanos conectados por cabo - chegou a 70 milhões de
casas nos EUA e a 91 países, em 1991, na seqüência do êxito de sua
cobertura ao vivo, via satélite, da Guerra do Golfo. Em 1991, os
EUA respondiam por 77% da programação das TVs latinoamericanas, exportando 150 mil horas de filmes, seriados,
desenhos animados, esportes e variedades”.

• Ambivalência
Por um lado, a transparência das circunstâncias, como no caso
dos escândalos flagrados por fitas ou câmeras ocultas, é vindicado
pelas autoridades envolvidas como a undécima arma da democracia
contra a corrupção. Por outro, a transparência do corpo, vendida
como é pelas notícias, ganha, para geneticistas como Lewontin, o
estatuto de pura ideologia escondida sob o manto novidadeiro do
fenômeno chamado pós-moderno.
Seja pelo processo de saturação de informações das matrizes
internacionais, seja pelo ideológico, uma certeza nos surge: a
transparência, na mídia, é um fenômeno ambivalente. É sob o signo
da ambivalência, pois, que o pesquisador de comunicação deve
tentar compreendê-la. Ou, como referiu Zygmunt Bauman:
“A ambivalência, possibilidade de conferir a um objeto ou
evento mais de uma categoria, é uma desordem específica da
linguagem, uma falha da função nomeadora (segregadora) que a
linguagem deve desempenhar. O principal sintoma de desordem é o
agudo desconforto que sentimos quando somos incapazes de ler
adequadamente a situação e optar entre as alternativas. A situação se
torna ambivalente quando os instrumentos lingüísticos de
estruturação se mostram inadequados; ou a situação não pertence a
qualquer das classes lingüisticamente discriminadas ou recai em
várias classes ao mesmo tempo. Nenhum dos padrões aprendidos
poderia ser adequado numa situação ambivalente - ou mais de um
padrão poderia ser aplicado. Seja qual for o caso, o resultado é uma
sensação de indecisão, de irresolução e, portanto, de perda de
controle”. (BAUMAN, ZYGMUNT, Modernidade e Ambivalência,
Zahar, Rio de Janeiro, 1999, p. 10)
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• O negócio da China
Omar Kaminski, editor de internet e tecnologia da revista
Consultor Jurídico, advogado especializado em Direito da Informática e
responsável pelo site InternetLegal, informa: a juíza Judith Barzilay, da
Corte Norte-Americana de Comércio Internacional, (U.S. Court of
International Trade), em Nova Iorque, deparou com uma questão
jurídica inusitada. Teve que decidir se os X-Men, os heróis mutantes das
revistas em quadrinhos da Marvel, são humanos ou não.
“Trata-se de uma batalha tributária que já dura seis anos, entre a
Marvel Enterprises Inc. e a alfândega norte-americana (U.S. Customs
Service), segundo apurou Neil King Jr., repórter do Wall Street Journal”,
diz Omar. A decisão, de 32 páginas, deixou os fãs mais ferrenhos da
Marvel atônitos.
“Os famosos X-Men, heróis fictícios que lutam contra o racismo e
a intolerância para proteger um mundo que os teme e odeia, não são
humanos”, decretou a juíza. Tampouco os vilões que brigam com o
Homem Aranha e o Quarteto Fantástico, como o Duende Verde ou o
Mestre dos Bonecos. “São todos criaturas não-humanas”, concluiu a
juíza Barzilay, embora tenha descrito os X-Men como mutantes que
se utilizam “de seus poderes extraordinários e não naturais, para o bem
ou para o mal”.
A Toy Biz, subsidiária da Marvel, especializada na fabricação de
bonecos (ou action figures, como os fãs de barba no rosto preferem
chamar), pressionou a juíza para que declarasse que seus heróis são
“inumanos”. Por quê? Fala Kaminsky: “Assim, a empresa poderia obter
uma tarifação mais branda em bonecos importados da China na
metade dos anos 90. Naquela época, as taxas eram maiores para
bonecas (dolls) do que brinquedos (toys) em geral. De acordo com o
código tributário dos EUA, figuras humanas são bonecas enquanto
figuras representando animais ou ‘criaturas’, como monstros e robôs são
considerados brinquedos”.
Venhamos e convenhamos: as teses de Karl Marx e Gyorgy
Lukacs, o bruxo magiar do marxismo ocidental, estão enterradas. Pelo
menos quando falamos nos conceitos de que os dois tanto gostavam:
reificação e coisificação. A lembrar: pessoas, de tanto trabalhar, viram
coisas. E os objetos, valorizados pelo mercado (o fetiche da
mercadoria, de Marx) ganham o estatuto de pessoas, devidamente
erotizados e “cordializados”.
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Com o barateamento dos preços das quinquilharias, sobretudo
por parte dos Tigres Asiáticos em geral, e da China em particular,
teríamos perdido o tesão de posuir o objeto – enfim, de nos sentirmos
mais “gente” sempre que consumimos, isto é, sempre. O tesão teria
passado do ato da posse do objeto para o ato da compra: portanto um
prazer muito mais volátil.
É daí que os marqueteiros tiraram a idéia de que agora, com o
novo barato, com o novo bag –a quinquilharia chinesa muito mais
barata que a americana – os ambientes em que se dão as compras
devem ser erotizados. E não mais os objetos. Porque as pessoas
comprariam muito mais porcarias, a preços baixos, então o prazer teria
se deslocado para o sacrossantíssimo ato de adquirir algo.
Ninguém viu alguém trocar uma BMW por vinte Fuscas para
ter mais tesão, dirão. Mas que o negócio da China está por aí, está.
Há vinte anos, ouvia-se, quase todo mundo queria “ter” uma livraria.
Mas agora já tem amigo dizendo que gostaria de “morar” numa
livraria.
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cap. 5
Leary, contracultura: Koellreutter e Periferias •

Corria o ano de 1989. Alguém do Denarc, o departamento de
narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, dava conta que uma invasão
de LSD, o ácido lisérgico, tomava a capital paulistana. Informação
exclusiva. Batatinha: iríamos pôr na capa do caderno Cotidiano, da
Folha de S.Paulo. Teria sido Jotabê Medeiros, o melhor repórter de
artes e espetáculos deste país, naqueles tempos na Folha, ou teria sido
a Isabela Boscov, hoje na Veja, quem sacou do bolso o telefone do guru
de John Lennon, o dr. Timothy Leary – pai da contracultura e o maior
avatar da droga. Ainda guardo o número do telefone da casa de Leary,
em Beverly Hills, Los Angeles: (310) 276 1923.
Conversamos por cinco minutos, o bastante para lhe arrancar as
frases de efeito necessárias. A técnica vem dos meus anos de Veja.
Você constrói a reportagem ao contrário, bola uma tese. Depois, sai à
cata de gente famosa (às vezes nem tanto) que diga alguma aspa que
caia como uma luva nessa tese. É assim que se pratica o jornalismo
semanal: você precisa de frases de efeito para sustentar as teses que
vão abastecer a cabeça de quem não gosta de ler livros. Essas
reportagens são as bíblias do cidadão mediano. Ele encontra nessas
revistas juízos de valor suficientes para ter o que conversar nas
rodinhas sem passar feio. Geralmente são teses bipolares: assim João
Pedro Stédile, do MST, vira demônio ou Belzebu. E algum
desconhecido economista/beletrista de Harvard passa a ser um
portento filosófico, um avatar dos novos tempos.
Voltando ao Leary. Naquele dia, contei a ele sobre uma tese em
psicanálise que eu desenvolvia, que consistia em catalogar os três mil
chavões mais comuns na cabeça do brasileiro. Ficamos amigos. Trouxe
Leary ao Brasil, no começo dos anos 90, para uma série de palestras.
Fui visitá-lo em Beverly Hills, depois, quando ele morria praticamente
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sozinho com inoperável câncer de próstata. Fiz com ele sua última
entrevista. Posteriormente, a editora Beca, de São Paulo, me pediu um
prefácio de sua autobiografia, “Flashbacks”.
Com Leary, aprendi muita coisa a partir de uma frase que ele
gostava muito: a realidade não passa de uma opinião, dizia. Leary
achava que viver é surfar o caos; não podemos modificá-lo, mas
podemos surfá-lo. As teorias filosóficas de Leary têm base no começo
do século 20, com o chamado Princípio da Incerteza, em física
postulado por Niels Bohr, Max Planck, Werner Heisenberg. Em
grosso resumo, elétrons podem ser ondas ou partículas. Tudo depende
do momento em que você o observa. O feixe de luz que nos ajuda a
observar o elétron pode mudá-lo de onda para partícula, ou vice-versa.
Ou seja, o fato de observarmos algo já o modifica. Trocando em
miúdos, quando você mede a temperatura da água fervente, o
termômetro que o faz já altera a temperatura da água, só pelo fato de
ele estar frio e você inseri-lo no líquido.
Esse princípio da incerteza ou teoria do caos, do início do século
20, torna ainda atual um filósofo tão antigo quanto David Hume
(1711-1776), segundo o qual o que existe são apenas opiniões. É dessa
linhagem a obra de Freud. É dessa linhagem a pintura de Picasso (o
cubismo postula que não importa como as coisas são, importa é como
cada um as vê). É daí que Munch pinta o seu quadro famoso, “O Grito”.
Trata da angústia de saber que não há realidade objetiva, contra tudo o
que querem aqueles a quem Nelson Rodrigues chamava de “os idiotas
da objetividade” (a frase foi feita para o ex-ministro Roberto Campos,
o nosso Bob Fields).
Tudo isso para dizer de novo a frase predileta de Leary:
a realidade é uma opinião.
Numa terça-feira fria de primavera de 2005 morreu, no hospital
Santa Isabel, em São Paulo, o compositor e maestro Hans-Joachim
Koellreutter. Era considerado o papa da música dodecafônica no
Brasil. Disse o obituário da Folha de S.Paulo:
“Koellreutter chegou ao Brasil na década de 1930, fugindo do
regime nazista na Alemanha. Aportou no Rio de Janeiro e
morou na pensão da mãe de Tom Jobim, onde conheceu o
maestro brasileiro e se tornou seu professor. A partir de então,
Koellreutter começou a viver como professor de música.
Trabalhou na Proarte (em São Paulo) e na Universidade Federal
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da Bahia, onde dirigiu o departamento de música e influenciou
diversos dos artistas que viriam a criar o movimento
tropicalista. Em entrevista à Folha, o compositor resumiu sua
filosofia como professor: ‘Aprendo com o aluno o que ensinar.
São três preceitos: 1) Não há valores absolutos, só relativos;
2) Não há coisa errada em arte; o importante é inventar o novo;
3) Não acredite em nada que o professor disser, em nada que
você ler e em nada que você pensar; pergunte sempre o porquê.’
Nos anos 90 fui levado ao maestro pelo jornalista Ubiratan
Muarrek. Depois de ter estudado música por mais de 25 anos, resolvi
ser aluno do bruxo da Avenida São Luís. Logo na primeira visita,
Koellreutter disparou. “Você tem de me trazer semana que vem uma
música feita de uma nota só. Escolha o instrumento que quiser. Se eu
gostar do que ouvir, você será meu aluno”.
Na época, dispunha de 53 guitarras, hoje convertidas num multirack que as dispensa. Peguei a mais esquisita: uma Danelectro Coral
Sitar Vinnie Bell. É uma guitarra de 19 cordas, seis normais e outras 13
que tocam paralelamente, em simpatia, sem serem percutidas,
como uma cítara ou tambora hindus. A guitarra foi muito usada pelo
Steve Howe, do Yes, pelo Andy Summers, do Police (que a emprega
na faixa Wrapped Around your Finger). De uns cinco anos para cá, o
Lulu Santos tem usado muito a Vinnie Bell, algumas vezes bem, mas
na maioria torturando o instrumento.
Afinei as 19 cordas na nota “si”. Ou seja, dispunha de 19 cordas
para executar algo livre, de uma nota só, como fora pedido pelo
maestro Koellreutter. Na outra semana ele ouviu e gostou. Estava
admitido como aluno. O ritual que se seguiu foi Koellreutter ter
pedido que assinasse algo que eu gostasse muito em sua parede da
sala. Escrevi uma frase do Adorno, em alemão, pra agradar o bruxo.
Se veio lendo este livro de capítulo em capítulo, você conhece a frase:
“Das moderne ist wirklich unmodern geworden” (O moderno ficou
fora de moda).
A primeira coisa que o maestro pediu foi que eu lesse
muito filosofia das ciências, sobretudo Niels Bohr. Referia que achava
um “absurdo” que um único centro tonal dominasse toda uma música.
Defendia a teoria do caos, vindicava que vários centros tonais fossem
mudados numa faixa. Achava que cada um, assim, poderia se projetar
na música de uma maneira cada vez mais caleidoscópica. Ou seja, a
música convidaria o ouvinte a emitir várias opiniões, sensações
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diversas. Mas jamais uma única. Afinal, Schoppenhauer já falava, no
século 18, que a música é a mais sublime das artes. E Walter Pater, pai
verdadeiro da psicodelia, já havia disparado em Londres, em 1871:
“Todas as formas de arte aspiram à música, que não é outra coisa além
de forma pura”. Leary não ouviu Koellreutter. O maestro não leu
Leary. Mas ambos os bruxos de minha vida cantavam no mesmo
diapasão, a saber: a realidade é apenas uma opinião.

• Benjamin
Uma trupe de amigos tem se questionado, digamos, de uns
dois anos para cá, se vale a pena se estiolar ao osso com mensagens
via e-mail, porque quase sempre o que as pessoas disseram na
telinha do computador não tinha nada a ver com o que elas queriam
dizer de verdade. Parece que a linguagem do e-mail, tão reduzida,
tão epocal, está causando mais confusão do que esclarecimento. Pelo
menos, ela acabou decididamente com aquelas longas cartas que
mandávamos para amigos que moram longe. Até porque o skype está
facilitando essa comunicação cada vez mais reduzida. A pena de
tudo isso é que acabou o estilo que dotava de valor canônico a vida
de todo escritor, sempre recheada de cartas longas para outros
escritores. Ninguém escreve mais carta. E quando lê comunicação
com amigo, lê um e-mail, superficialmente.
O psicanalista alemão Alfred Lorenzer é um daqueles que
pelo menos há 15 anos se preocupa com a redução da linguagem.
Chegou a sugerir em estudos que nos lares em que os pais usavam
pouco a linguagem, mas adotavam uma mal disfarçada predileção
por gestos, as crianças começavam a intuir que a única forma de
meter contato com o mundo era com as mãos e que, portanto,
trabalhar na linha de montagem seria o emprego mais interessante
para se viver no mundo.
O Sérgio Gomes, jornalista que comanda o projeto Repórter
do Futuro, em sua Oboré, diz para estudantes de jornalismo que ler
na telinha de computador, com o scroll bar movimentando as
palavras (ao contrário da leitura do livro, em que é o olho que
“movimenta” a página), tira a força do nervo ótico. Depois de umas
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duas horas defronte da telinha, tente-se ler um livro: é sono e dor
de cabeça na certa.
Mas não só desses problemas viverá o mundo da telinha. O
problema da leitura no computador é que dificilmente as pessoas
relêem o que está num e-mail ou numa notícia. A fable convenue de
que o computador e a net nos tornam mais rapidamente bem
informados está matando o grau zero da mística da linguagem. Que
é o seguinte: cada releitura reserva uma surpresa. Jorge Luis Borges
gostava sempre de dizer que preferia ler um livro dez vezes a ler
uma vez dez livros. O segredo da leitura está na releitura.
Como combater essa superficialidade nada poética, que é a
leitura rápida e superficial, dotada dessa moda cúltica de que o que
é bom é rápido e vem sempre pela Internet? Talvez a resposta esteja
naquela estética deixada por Walter Benjamin, morto há 65 anos.
Em Benjamin, a releitura revela estados de espírito renováveis a
cada dia e nessa autêntica cabala, que é reler um texto, talvez resida
a única chance de podermos captar e capturar aquela chama criativa
que açodou o autor. Conheço uma pessoa que faz isso com filmes, o
crítico Fernando Zamith. Reviu um punhado de vezes, por
exemplo, o filme “Antes do Pôr do Sol”. A cada dia ele chega com
uma nova cabala extraída da releitura do filme.
Aliás, vejamos aquele filme com o Jim Carrey, “Brilho Eterno
de uma Mente sem Lembranças”. Fugindo dos monomaníacos de
Hollywood e suas perseguições policiais, matando a vandálica
vitalidade dos heróis de gatilho fácil, o filme nos traz uma cabala
bem interessante: ao repassar o “filme” de sua vida, quando quer
apagar sua própria memória, Jim Carrey se defronta com uma
leitura que jamais tinha feito na época que viveu os fatos que ora
quer esquecer. Precisou reler extratos de sua vida para sacar um
desbunde imperdoável que fazia consigo mesmo: aquele a mostrar
que toda a interpretação que fez de suas memórias era
acentuadamente equivocada.
Por essas e por outras, há que se dotar de um valor canônico
aquilo que Benjamin escreveu, hoje tão esquecido nesse mundo de
rapidez e eficácia: repassar, reler, talvez ainda seja a melhor forma
de encontrar o verdadeiro nome que um dia as coisas tiveram nas
nossas vidas.
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• Serendip
Qual a graça de as cidades do mundo, mesmo separadas por
báratros de quilometragem, trazerem em seus centros mais populosos
as pessoas usando as mesmas caras, os mesmos ternos, os sempiternos
rostos cobertos de culpa e sentimento de que se deve algo a
alguém? Não há a mais franca graça nisso. A globalização deixou as
pessoas com as mesmas silhuetas, os mesmos cortes espirituais, os
mesmos desejos.
A resposta para isso tudo estará nas obscuras periferias, naquela
zona nebulosa em que as pessoas ainda ousam vestir cores fora de
moda, naqueles desvãos em que encontramos bêbados usando uma
camiseta que foi moda em 1974. E que, de um dia para o outro, voltará
a ser moda nos Jardins, na Praia do Futuro ou em Ipanema.
O mistério disso tudo estará num movimento singular: afinal a
contracultura é pendular, nasce no off Broadway, ao rés do chão, nas
periferias. O pêndulo bate nas “perifas” e depois chega aos grandes
centros. Esse é todo o ethos, por exemplo, que se espera de um repórter
que vai trabalhar na revista Rolling Stone. Deverá ir buscar,
necessariamente, novos ares em velhas periferias, em novas bocas-deporco. Nos anos 70 e 80, o finado editor de Veja Casemiro Xavier de
Mendonça esmerou-se em ir buscar as novidades das artes plásticas
nas cidades mais distantes do brasilzão.
A cada semana vinha com algo para oxigenar o mau-gosto em
que haviam desaguado as vontades culturais da burguesia que podia
comprar arte. E assim, lentamente, a cultura trompe d’oeil, do ouvi falar,
ia se irrigando com novidades geniais que não encontrávamos nos
grande centros.
Foi com Casemiro que aprendi a ler as entrelinhas, cantinhos e
desvãos de publicações para as quais, de resto, ninguém dava dez réis
de mel coado. No comecinho dos anos 90, por exemplo, só músico lia
a revista norte-americana Guitar Player. Foi num cantinho dela que
este repórter divisou cinco linhas, se tanto, elegendo uma brasileira
mato-grossense como a guitarrista do mês. Logo se via: era uma
velhinha com cara de brava e sumamente desconhecida por aqui.
Telefonei para o editor da Guitar Player em São Francisco, na
Califórnia – o Jas Obrecht –, pedindo o telefone daquela senhora de ar
tresnoitado. Fizemos com ela, na Folha, uma contracapa da Ilustrada:
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sem querer e já querendo, acabara de lançar, para todo o Brasil, a
violeira Helena Meirelles, morta recentemente.
É por esses descaminhos da leitura, da geografia, das cidades, que
corre o estatuto do novo. Ele não vem de barato em press-releases de
poderosas assessorias de imprensa. Muitas vezes, quase sempre, estará
ele escondido em algum lugar até mesmo desagradável aos olhos.
Como a flor-de-lótus, que nasce no pântano. Ou a história do âmbargris, o perfume mais perfumado do mundo. Esse âmbar-gris é
muitíssimo bem relatado num dos capítulos de “Moby Dick”, de
Herman Melville. A saber: baleias, quando comem lulas gigantes, não
conseguem lhes digerir os bicos. O bico das lulas gigantes se instala no
estômago das baleias e vira um tumor.
Tal tumor se constitui numa pedra azulada, perfumadíssima, a
qual se chamou de âmbar-gris. Resumindo: o tesouro mais secreto e
perfumado da baleia está em seus intestinos. Na cultura não será
diferente: as belezas culturais estão certamente vicejando Brasil
afora, muitas vezes em lugares desagradáveis. Não terá nascido o
turbilhão cultural do Recife na zona inexorabilissimamente
putrefata, que é o mangue?
Um dos sucessos editoriais do mundo da jornalistada, o livro
“Fama e Anonimato”, do Gay Talese, traz um trecho em que o pai do
new journalism se confessa um “serendipitoso”. O que quer dizer:
jornalista que tem sorte em achar ao acaso grandes coisas, histórias e
valores culturais. Mas nem Talese explica a origem do termo. Em seu
“Introdução à Metodologia da Pesquisa”, o gênio uspiano Gildo
Magalhães nos conta que “serendipidade” é um neologismo cunhado
em inglês pelo escritor Horace Walpole (1717-1797), a partir da fábula
persa dos três príncipes de Serendip (hoje Sri Lanka), que estavam
sempre descobrindo por acaso coisas que não estavam procurando.

• Leary
Por essas e por outras acabei ficando amigo de Timothy Leary.
Sunbrook Boulevard, Beverly Hills, Los Angeles, Califórnia,
março de 1997. A sala, forrada de pinturas lisérgicas, se converte num
95

tognolli_ok

04.04.07

17:46

Page 96

solilóquio caleidoscópico. Três circunstantes ficam calados. Afetam
uma paciência mineral. Mas se entreolham. E cada um iria saber, só
muito tempo depois, o que o outro pensava naquele momento.
O dono da casa, Timothy Leary, papa do LSD, estava deitado,
quase pré-consciente. Mesmo assim queria primeiro ser irônico – para
depois ser irônico novamente, pelo resto da tarde. Bob Andrus,
cineasta ganhador de Grammys com MC Hammer, parecia apenas
querer cumprir o triste costume de ser um enviado do Departamento
de Estado para ouvir Leary. E eu, ali, informava timidamente a Leary
a minha missão: fazer-lhe a décima terceira entrevista. E não me fora
dado saber, na circunstância, que aquele seria o último pingue-pongue
de sua vida (Leary morreria dias depois). Naquela tarde,
terminaríamos confessando, cada um – quando já se fazia incêndio no
céu –, nossa imodesta obtusidade, nossa infantil crença de que um
mundo necessariamente melhor não se esgotaria no sistema neoliberal.
Trocamos umas quantas convencionais e cordiais palavras. Mas era
falar em neoliberalismo para que as línguas destrambelhassem.
Iríamos falar por horas no nhenhenhém dos governos
neoliberais, conferindo potencialidades irresistíveis a seus sistemas ao
decretarem, em seus discursos, e numa polissemia delirante, a
capacidade de pôr um fim à história, mediante suposta resolução de
todos os problemas sociais. Lembrávamos da frase de Octávio Paz:
“A maior forma de corrupção se dá na linguagem”. E Leary ironizava
sobre como, na linguagem do neoliberalismo, sempre estava tudo sob
controle, catalogado, previsto, documentado, dentro das previsões
precientes dos institutos de pesquisa. Sim, cada vez mais, dizia, alguém
iria empregar um sortilégio de palavras e símbolos-chave para tentar
nos convencer de que seu sistema era o mais seguro para sobreviver
num mundo totalemente sob controle.
Leary lera, havia anos, as contas nada animadoras de Mc Knight,
que em 1923 já dizia, em “English Words and their Background”, que
50% da linguagem corrente dos EUA e América empregava apenas 34
palavras. O que facultaria, cada vez mais, a adoção pelos políticos de
uma linguagem um pouco mais elaborada para simular sucessos ou
dissimular insucessos. Cheguei a comentar com Leary que no Brasil o
sarcasmo dessa linguagem de questionáveis garantias de sobrevivência
tranqüila não vinha de hoje.
Citei aquela frase dita pelo então ministro do presidente José
Sarney, Luiz Carlos Bresser Pereira, no auge da inflação: ao invés
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de carestia, haveria “apenas depreciação relativa de preços relativos”.
Ao ouvir o aleijão verbal, Leary foi subitamente acometido de uma
incontinência de gargalhadas. “Sim, esses caras sabem enganar bem”,
disse. Ele ouvia com aprovação, talvez por ter ali reconhecido ecos
de sua antiga voz descendo porrada no neoliberalismo norteamericano, a reaganomics.
Calada a gargalhada, como um Moisés ensandecido, dedos
recurvos, espetando um olhar que já parecia ser emitido de um lugar
vácuo, por detrás da vida, Leary – até então aparentemente insuscetível
de reações – levanta da cama e berra:
“É por isso que eu pergunto sempre: você sabe quem controla suas
retinas? Sabe por que há tantas luzes e cores neste quarto? Cyber,
em grego, quer dizer luz e também timoneiro. Os papas da
cibernética e da televisão controlam nossas mentes. Quem
comanda a luz nos controla”.
Estou defronte do guru de meu mestrado e parecia que o
velho recuperava a antiga forma. Já havia falado com Leary umas
cinqüenta vezes, treze delas entrevistas formais. Havia ajudado a
trazer o guru ao Brasil, trocávamos telefonemas semanalmente e
era natural que tivéssemos, para aquela tarde, milhares de assuntos
em pauta. Mas ele só queria falar em morte, em neoliberalismo, em
groucho-marxismo (sic) e em “memes”. E partir dos memes é que
nossa conversa foi decolando.
“Cada religião, cada partido político, cada sistema de produção,
cada casta tem de produzir memes, que são como os nossos genes.
Você pega uma determinada cor, um perfume, um símbolo, palavras
de ordem, de incentivo, de produção, distribui os complexos de culpa.
Adota cores, perfumes típicos, bombardeia todo esse conjunto de
práticas na cabeça das pessoas horas e horas por dia. As pessoas
deixam de ser indivíduos (é preciso ter muita coragem para ser
um indivíduo hoje em dia) e passam a obedecer esses memes.
Vivem em função deles e depois pagam um psicanalista para tentar
suportar a ação dos memes. Temos de estar em vigilância
constante, para, pelo menos, tentarmos saber quem controla a luz
de nossas retinas. O discurso farsesco conquista mais pessoas pela
telinha da TV. O discurso banhado de luz nos mesmeriza”.
Esse era o Timothy Leary final, ardente em mil danações
impostas por três cânceres. A cada quinze minutos interrompia a
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conversa para meter goela abaixo um balão colorido repleto de nitrous
oxide, gás hilariante, consumido para atenuar-lhe as dores dos
carcinomas. E voltava sempre a criticar o neoliberalismo, apontandolhe os traços de um gigante tatibitate, de um “bruhahá babélico”. Ou
melhor, convenhamos, interpretava ele: o neoliberalismo não passaria
de um golpe de Estado baseado no truque semântico para mostrar o
suposto fim da história. Uma cantilena, tonitruante, a tentar provar que
tudo já foi resolvido e que a auto-regulagem do mercado irá,
indesviavelmente, botar um fim em todas as agonias do planeta. O fim
das utopias seria, ao lado dos dias e noites, o mais novo hábito do
tempo. Mas Leary acreditava loucamente no sonho, no “divagar e
sempre”. Eu só encontraria consolo semelhante numa frase do
embaixador Sérgio Paulo Rouanet, frase que hoje habita meu criadomudo num pedacinho de papel: “Walter Benjamin diz em Paris,
capital do século 20, que cada época sonha a seguinte, sob a forma de
imagens em que o arcaico, impregnando-se do novo, gera a utopia”.
Estávamos ali, os três, tentando decifrar os memes dos
neoliberais sob o mesmo teto em que John Lennon um dia se cevara
dos conselhos lisérgicos do guru. Timothy Leary vinha dizendo, nos
últimos tempos e em todas as nossas conversas, que os memes são
idéias, conceitos, paradigmas básicos, palavras-chave que
determinam a evolução biológica. Os memes se reproduzem e se
espalham de pessoa para pessoa, podem ser expressados numa
palavra, num símbolo ou num ícone. Nas suas palavras, a coisa é
mais ou menos assim: a bandeira de um país é um meme. Cristo,
Alá, são supermemes, assim como a suástica. A Coca-Cola é quase
um supermeme.
Os memes são como marcas, selos, para os arquivos de nosso
computador biológico, que é o nosso cérebro. O meme Stálin, por
exemplo, ativa certos arquivos históricos no cérebro da maioria das
pessoas. Uma forma de mudar a cultura, de modificar as mentes é
introduzir novos memes no cérebro das pessoas. Isso é feito pelo
estímulo multissensorial da atividade psicomotora. A massa católica,
por exemplo, é ricamente abastecida de sons, perfumes, luzes,
reflexos, os quais imprimem a realidade católica no cérebro das
pessoas. Assim, as organizações vão usando os memes para controlar
o cérebro das pessoas. Em certas épocas, novos memes se instalam na
cultura, como verdadeiras epidemias. Durante os anos 60, os memes
da liberdade individual e do questionamento das autoridades
dominaram toda a América, espalhados pelo movimento do rock and
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roll, pela moda. Nos últimos anos, esses memes se espalharam então
pela União Soviética. “Acho que esses memes, assim como os clichês da
linguagem, têm criado uma cultura superficial. A realidade da televisão
vai, assim, controlando a vida das pessoas”.
Na sua última entrevista, Leary estava sendo mais dramático do
que sempre fora. Salientava que a “grande verdade” trazida pela física
quântica era a noção de que, na natureza, o substrato básico era o caos.
Acreditava que, com a ajuda de nosso meme de cada dia,
colonizávamos pequenos extratos desse caos, transformando-o num
terreno seguro e imutável em que pensaríamos, obedeceríamos ordens,
produziríamos, amaríamos, votaríamos e até mesmo odiaríamos com
toda a margem de risco já tranqüila e quase geograficamente
delimitada. Todos os possíveis e prováveis desdobramentos do agir e
pensar já estariam previstos no código de nossos memes. Não haveria
como quebrar a cadeia do significante. Hipoteticamente, teríamos o
fim dos problemas, de todos os revezes. E surfar a linguagem seria o
único atalho de pôr o sistema em xeque.
Tentávamos chegar na raiz do problema, que adviria de uma
pergunta: por que os memes nos caem tão bem e tornam a vida tão
mais confortável e previsível?
Fã incondicional do lingüista Noam Chomsky, Leary sempre se
referia a ele como o pai dos conceitos de “competência” e “execução”.
O primeiro conceito nos remete à capacidade individual de interiorizar
o sistema da língua e posterior geração de enunciados pertinentes,
lógicos e eficazes na relação entre as pessoas. Na “execução”, Chomsky
via uma faculdade inata e universalizante, em que todos os sistemas
lingüísticos – os cerca de 4.000 idiomas do planeta – guardavam uma
relação natural, baseada no racionalismo, numa “luz natural” que cada
um traria imanentemente no próprio ser. Lembrávamos do Meno, de
Platão. Nas páginas desse diálogo, o filósofo Sócrates chama um
garoto escravo e consegue extrair dele, a partir de desenhos expostos
sobre a areia, uma relação lógica que o pequeno traria dentro de si,
independentemente de qualquer formação cultural e lógica aprendida
socialmente. A “luz natural”, convencionava o guru, era o veículo pelo
qual os memes naturalmente se instalavam.
Essas incursões na “luz natural”, pontuava Leary, também
apareceram em outras culturas e épocas: o filósofo hindu Sankara (800
d.C.) e o chinês Chu-Hsi (1130-1200) viam (como depois o faria São
Tomás de Aquino, conciliando fé e razão) a estrutura humana a
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articular essa linguagem com um racionalismo inato que, na análise do
chinês e do hindu, levaria o ser à “iluminação divina, à verdade, à
perfeição”. Nesse ponto, lembrávamos também do que pregava o
idealismo alemão, sempre nos falando de uma luta (streben) da vida e
do espírito, em concurso, para atingir a “verdade e a iluminação”, como
pregavam Schelling e Hegel. Bem, depois de tanta gente buscando
tanta luz, tanta verdade, não poderíamos admitir que o discurso
neoliberal arrogasse a si o undécimo estágio da história.
Neoliberalismo não pode ser, donc, “verdade nem iluminação”.
Nesse ponto, Leary era sistemático: a única coisa que nos sobrava
para fugir desse idealismo, absorvido pelo discurso neoliberal, era
surfar o caos, questionar os valores do neoliberalismo, empregando
agudas indagações que questionassem os memes ao osso. Como? A
“competência” chomskiana e as demais visões históricas de um
racionalismo básico a imbricar as línguas do mundo num eixo central,
sistemática e tecnicamente racional, deveriam ser renegados. Aqui,
nesse terreno conflagrado, para Leary, como seus companheiros de
“surfar o caos” estavam Ludwig Wittgenstein, David Hume e Jean
Piaget. Em outras palavras: a tarefa do viver não deveria adotar
critérios tão racionais e objetivos. Surfar o caos seria uma nova
experiência dos sentidos, em que vamos surfando como construtores
da consciência e do julgar, baseados sobretudo na percepção. O surfar
o caos estava para o empirismo assim como o explicar racionalmente
estava para o neoliberalismo.
Todo o discurso de Leary era socrático, desde sua prisão e fuga
da cadeia de Folsom, escalando arame farpado, em 12 de setembro de
1970. Leary se achava um novo Sócrates. Depois que Richard Nixon
falou, em 1973, que Leary era o homem “mais perigoso da atualidade”,
para o papa do LSD presente e passado se confundiam e ele passara
mesmo a ser visto, entre verdades e zombarias, como um novo
Sócrates. Admitia que o seu papel, como o de Sócrates, era corromper
a juventude, fazendo as novas gerações questionarem a linguagem
oficial. Herdeiro da análise do sistema a partir da Grécia Antiga, como
Hannah Arendt, Timothy Leary via as coisas mais ou menos assim:
na Grécia, somente a partir do Código de Dracon, em 624, a lei foi
deixando de ser um fator de origem divina. Antes, dizia ele, jamais
os homens deveriam fabricar leis, mas interpretá-las em seu caráter
divino. O surgimento desse código penal, Dracon, limitou a
onipotente interpretação das leis divinas pelos anciãos e nobres
gregos, pelas suas funções no Areópago. Questionar, surfando a
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linguagem, seria nosso draconismo. Pois, para Leary, o novo
Areópago, o dos neoliberais, são os institutos de pesquisa que
trabalham para os governos. Já que a história teria se esgotado no
sistema neoliberal, nada mais que um conselho areopágico de
tecnocratas para interpretar-lhe os mistérios. “Nossa vigilância contra
isso deve ser de 24 horas por dia”, falava o guru.
Montar o discurso neoliberal com citações sociológicas, com
elipses e entroncamentos, não seria uma tarefa autóctone dos príncipes
de cada sociologia bem localizada (FHC). Leary lembrava que
Theodor Adorno, em carta a Walter Benjamin, ressaltava que a
citação pela citação, a troca da paródia pelo pastiche, a remontagem de
frases seriam fenômenos a trafegar “na encruzilhada da magia e do
positivismo, um lugar enfeitiçado, que só pode ser rompido pela teoria”.
Nesse ponto pululavam os truísmos de Leary. Enfeitiçar
(bewitch) seria antes de mais nada tornar-se um bruxo do discurso
(be-a-witch). O ser humano (human being) virava um ser enfeitiçado
pelo discurso, imerso nele ao sufocamento (human-be-in). O discurso
neoliberal seria o primado do homem estético, contra o homem ético,
à moda das críticas de Kierkegaard: tudo pela forma para poder
decretar o fim da história e o susposto desaparecimento dos
problemas e conflitos sociais.
Onde estariam as origens do fim da história? A idéia de que a
história estava no fim, que desde julho de 1989 tanta notoriedade deu a
Francis Fukuyama, teria nascido de três correntes positivistas, dizia
Leary, e uma quarta contestadora, a da new left. As três primeiras foram
identificadas pelo pensador alemão Lutz Niethammer, certamente o
único médico a ter constatado o que gerou a patologia histórica que
estrutura o patológico discurso neoliberal. Primeira corrente: toda e
qualquer possibilidade de atos heróicos e historicamente inéditos já
teria sido enterrada a partir das palavras de Nietzsche. Segunda
corrente: Max Weber já teria indicado o fim da história com a visão da
unificação do mundo num monolito produtivo. Terceira corrente: a paz
mundial pela unificação das civilizações, de acordo com as teorias de
Henry Adams. Quarta corrente, a da contestação: a potencialização
desses três conceitos, no trágico vaticínio de Perry Anderson, que
notou “ideais audaciosos, altos sacrifícios, impulsos heróicos, tudo se
dissipará em meio à rotina trivial e monótona de fazer compras e votar; a
arte e a filosofia definham quando a cultura é reduzida à função de
curadora do passado; os cálculos técnicos substituem a imaginação moral
ou política. É lúgubre o pio noturno da coruja”.
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Leitor de Anderson, Leary comentava suas passagens de que a
vitória do capitalismo liberal, a mercantilização da China, a
fragilização da economia cubana estariam nivelando a democracia
liberal como o ponto de chegada inexcedível do governo humano. E,
para se sustentar, o novo sistema de pax universalis iria cada vez mais
criar memes, dando falsas garantias de que vivemos num mundo
melhor. Citava Francis Montague (1858-1935), dizendo que a livre
competição deixava os impotentes mais fracos.
Para quebrar os tabus da linguagem, terminou dizendo Leary, a
única saída era “surfar o caos”, ir chafurdar naquele ponto onde a
própria linguagem não nos dá mais garantias de que tudo está tão bem
assim. Para Leary, surfar o caos deveria ser o esporte predileto dos
convivas do social-darwinismo. A assistente de Leary, Laura, entra no
quarto nesse momento. Informa que Yoko Ono e Sean Lennon estavam
chegando para visitá-lo (seria também a última visita deles ao guru).
Deveríamos deixá-lo descansar para que se preparasse para a
nova batelada de perguntas dos próximos convivas. Eu e Bob Andrus
ganhamos seus livros, seguidos de abraços de tamanduá do velho guru.
Leary, na sua tradição socrática, terminava reforçando que os
governos neoliberais só teriam os flancos expostos mediante o
questionamento sistemático, preciso. A conversa foi encerrada com a
citação de uma indagação pouquíssimo conhecida do filósofo vienense
Ludwig Wittgenstein. Leary achava, se um presidente neoliberal
singularmente tinha respostas a tudo, deveria com obviedade a tudo
responder. Mas a que tipo de indagação o príncipe da filosofia
autóctone não saberia responder, já que, culto, nivelara o seu destino
com o melhor da teoria crítica da sociedade? Disse então ao velho
guru: “OK, já sei a pergunta que vou fazer ao presidente Fernando
Henrique Cardoso, parodiando Wittgenstein: Presidente, o senhor, que
tantos compêndios indagou, que de tudo sabe, que a tudo responde, por
favor, me responda: que horas são no sol?”
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cap. 6
I-Centric: o e-mail é a mensagem
e Mc Luhan errou •

Mc Luhan estava errado: hoje, o e-mail é a mensagem.
Uma perversão curiosa ocorre com a máxima de Leon Tolstoi (18281910), a vindicar que ser universal é falar da própria aldeia. Ser
universal, para a mídia, agora, seja talvez falar do universo
particularíssimo de cada leitor. “Estamos entrando numa era de
mídias ‘eu-cêntricas’ (I-centric): o que importa é que tragam o conteúdo
que eu quero, quando eu quero, no formato que eu quero, mas apenas
quando eu o quiser”, disse o jornalista e professor Rosental Calmon
Alves, da Universidade do Texas, em Austin, perante uma atônita
platéia composta de boa parte da elite do jornalismo investigativo
mundial, reunida em agosto de 2005, em Londres.
Rosental, ex-correspondente do Jornal do Brasil nos EUA,
criador em 1995 do JB Online, primeiro jornal brasileiro na internet,
está à frente das cátedras Knight & Unesco, em Comunicação, na
Universidade do Texas. Coube a ele alertar a velhos editores e
intrépidos repórteres que o jornal, da forma como ora o
conhecemos, está com os seus dias contados, Necessita de agudas
transformações e de, no mínimo, oblíquas adaptações.
A fala de Rosental ocorreu em Londres, em 2005, durante a
reunião anual do International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ), entidade dos EUA que congrega 94 repórteres
investigativos de 48 países e produz algumas das reportagens mais
interessantes do mundo. E quando falo mundo, não é exagero. Além
de Rosental, os brasileiros convidados ao evento foram o colunista
Fernando Rodrigues, da Folha de S.Paulo, e este observador.
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A análise do professor Rosental causou tanto impacto quanto a
do fundador do ICIJ, Chuck Lewis, ao anunciar que uma soma de 30
milhões de dólares (cerca de 70 milhões de reais) seria amealhada até
o final daquele ano. Lewis, veterano produtor do programa 60 Minutes,
da CBS, quer reunir esses recursos com o único intuito de proteger
jornalistas, sobretudo dos Estados Unidos, de ações cíveis
indenizatórias milionárias. O órgão a cuidar da soma se chama Fundo
para a Independência no Jornalismo.
“Há centenas de casos de processos contra jornalistas nos EUA,
cada vez crescendo mais. Num caso de uma reportagem que o ICIJ fez,
por exemplo, é pedida uma indenização de 4 milhões de dólares”, disse
o criador do fundo.
Chuck ressalta que “uma nova forma de tratamento editorial está
emergindo: a litigância”. E arremata: “O jornalismo está sendo
submetido, há anos e anos, pelos custos dessa litigância. Qualquer
história desconfortável pode ser assassinada ou desacreditada, não
porque esteja incorreta, mas por causa da força dos implicados. A
litigância é uma arma efetiva da censura, para qualquer um com riqueza
e vontade de usar a Justiça para deter o escrutínio público”.
Os dados revelados por Chuck, que agora monta um banco de
dados sobre processos judiciais contra jornalistas, também chegam às
mais novas formas de censura às informações públicas. O número de
documentos colocados sob sigilo, em 2001, era de 8 milhões e, em
2004, subiu para 16 milhões – o maior índice desde 1980. A regressão
ao sigilo é uma marca do governo George W. Bush. O número de
documentos abertos ao público por ano sob a administração Bill
Clinton era de 150 milhões; o volume caiu para apenas 25 milhões em
2004, sob Bush.
Se o presente revela uma verdadeira loteria legiferante a envolver
tais litigâncias, o futuro dos jornais, que ora singularmente se
redesenha, indica dados jamais imaginados pelos spin doctors da
análise das publicações. Com base no estudo “Abandoning the news”,
da Carnegie Corporation, Rosental mostrou que 39% dos jovens
americanos, entre 18 e 34 anos, vêem a internet como a fonte de
informações mais importante, seguida de notícias locais de TV (14%),
das notícias de TV a cabo (10%), vindo em seguida os jornais (8%).
Os jornais também figuram como a mídia lanterninha nos
quesitos confiabilidade, atualização, noticiais úteis, forma útil de se
aprender algo, entretenimento e provedores das notícias só quando o
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consumidor as quer. A internet ganha de todas as outras mídias,
somados todos esses quesitos.
“O jornalismo costumava ser uma leitura, mas agora é uma
conversa”, diz Dan Gilmour, um dos expoentes do chamado
“jornalismo cidadão”, citado por Rosental. Ou seja, a informação está
sujeita a contra-informações e novos argumentos e pontos de vista a
cada instante. Quando Rosental fez sua apresentação, já existiam no
mundo mais de 30 milhões de blogs e a cada segundo surgia mais um.
Com isso, para Rosental, cada vez os jornais tendem a se tornar
“webcêntricos”, ou seja, reativos ao que sucede na internet. Para
justificar sua assertiva, ele trouxe excertos de um famoso memorando
de Bill Keller, editor-executivo do The New York Times, distribuído em
2/8, anunciando a fusão das redações do jornal em papel e do NYT na
web. Com isso, refere Keller, o que ocorrerá não será mais a
transposição das reportagens do NYT para a versão digital. A partir de
então, a primeira versão da história apurada é que vai para o on-line; e
a versão mais consolidada fica com o impresso.
“Enquanto o jornalismo tal como o conhecemos está morrendo,
novas formas de jornalismo estão sendo construídas. Nos próximos anos,
essas versões vão se erigir na internet, nos celulares, nos aparelhos de
MP3, na TV interativa, nas novas plataformas a serem lançadas”,
vaticinou Rosental. “O leitor quer editar, não quer apenas ser editado
por alguém.”
Na mesma semana, o New York Times anunciava que iria lançar
uma versão gratuita nos EUA. A poucos metros do púlpito em que
falava Rosental, na Cass Business School, na City londrina, senhores
de meia-idade distribuíam nas calçadas, com avidez, exemplares
tablóides, gratuitos, do The Evening Standard, num formato chamado
de “Free Lite”. Nas ruas de Londres, esses distribuidores parecem
implorar com os olhos que os transeuntes estiquem as mãos para
apanhar um exemplar. Rosental explica que o jornal gratuito é uma
das saídas para que se mantenha o fluxo de anúncios entre leitores e
lembra que, não faz muito tempo, um cidadão londrino processou
um desses tablóides gratuitos porque não queria mais recebê-lo em
casa, nem de graça.
São todos, sem dúvida, arcanos obscuros sobre o futuro do
jornal impresso. O fato é que a globalização, ao contrário do que se
pensa, está trazendo à tona cada vez mais pontilhismos, atomismos e
interesses específicos. Com acesso à internet, as pessoas podem
aderir aos mais delicados e caprichosos subtons sociais e ideológicos.
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O mundo pós-moderno tem dessas coisas: patchwork, especificidades.
Cada vez mais a gente quer uma mídia que se pareça com as nossas
vontades e necessidades mais recônditas. Esse é o mundo que preside
o jornalismo I-Centric.
Chistopher Lasch, nos anos 80, até que fez bastante sucesso,
alertando meia humanidade sobre o que representava o surgimento
de uma geração de corifeus preocupados apenas e tão-somente com
os próprios umbigos, em seu O Mínimo Eu: sobrevivência psíquica
em tempos difíceis.
Lasch jamais viu com bons olhos a gama de ofertas, cada vez
mais específicas, que a mídia oferecia. Diz, logo à página 25 da obra,
que a completa dependência do consumidor diante desses sistemas
intrincados e extremamente sofisticados de amparo à vida e, de modo
mais geral, diante dos bens e serviços fornecidos externamente, recria
alguns sentimentos infantis de desproteção. Refere Lasch que, se a
cultura burguesa do século 19 reforçava os “padrões anais de
comportamento, estocagem de dinheiro e mantimentos, controle das
funções fisiológicas, controle do afeto – a cultura do consumo de massa
no século 20 recria padrões orais enraizados numa fase ainda mais
anterior do desenvolvimento emocional, quando a criança era
completamente dependente do seio materno”.
Lasch acredita que o consumidor, inclusive o de notícias,
percebe o mundo circundante como uma espécie de extensão do
seio, alternadamente gratificadora ou frustrante. Com isso, reluta em
conceber o mundo de outra forma que não seja em conexão com as
suas fantasias. Lasch critica a todo o momento, já nos anos 80, essa
capacidade de as mídias, inclusive elas, oferecerem uma gama de
opções. Diz ele:
“A concepção pluralista de liberdade se baseia no mesmo sentido
multiforme do eu que encontra sua expressão popular em
panacéias tais como ‘casamento aberto’ e as ‘ligações sem
compromisso’, ambas originadas da cultura do consumo. Uma
sociedade de consumidores define a escolha não como a
liberdade de escolher uma linha de ação em vez de outra, mas
como a liberdade de escolher todas as coisas simultaneamente”.
Lasch aponta que “a liberdade passa a ser a liberdade de
escolher entre a marca x ou y, entre amantes intercambiáveis, entre
trabalhos intercambiáveis, entre vizinhos intercambiáveis”.
E prossegue:
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“A ideologia pluralista oferece uma reflexão acurada sobre a troca
de mercadorias, na qual produtos ostensivamente competitivos se
tornam cada vez mais indistinguíveis e devem ser anunciados, em
conseqüência, com recursos de propaganda que buscam criar a ilusão
de variedade e apresentar tais objetos como rupturas revolucionárias,
como avanços surpreendentes da ciência e da técnica modernas ou,
no caso dos produtos intelectuais, como descobertas mentais, cujo
consumo trará perspicácia, sucesso e paz de espírito imediatos”.
O professor de jornalismo da Universidade de Nova York, Todd
Gitlin, em seu Media Unlimited, não é tão valorativo como Lasch.
Postula uma teoria de que queremos cada vez mais mídias com as
nossas caras específicas, pelo simples fato de querermos nos sentir
mais vivos ao nos conectarmos a um interminável turbilhão de
informações. Refere Gitlin:
“O mais importante nas comunicações em meio às quais vivemos
não é que enganem; ou que transmitam uma ideologia limitante; ou
que enfatizem o sexo e a violência; ou passem imagens diminuídas
do bom, do verdadeiro e do normal; ou corroam a qualidade da arte;
ou que reduzam a linguagem; mas que, com todas as suas mentiras,
distorções e prazeres rasteiros, saturem nosso modo de vida com
uma promessa de sentimento, ainda que talvez não saibamos
exatamente como nos sentimos a respeito deste ou daquele lote de
imagens, a não ser que estão lá, jorrando de telas grandes ou
pequenas ou borbulhando no cenário da vida, mas sempre correndo
em frente. Num grau sem precedentes, a torrente de imagens, música
e histórias que passam se transformou em nosso mundo familiar”.
Gitlin acha que tudo isso pode ser assim descrito. “Às vezes, essa
coisa de mídias significa algo para nós, como nossos bens de consumo,
nossas residências, carros e modas, todos os rótulos que servem de
indicadores de status ou emblemas de identidade. Mas, em todo caso, o
que acontece no processo de conviver com as mídias é, ao mesmo tempo,
mais e menos do que ganhar um rótulo. É estar com as mídias”.
Como no Anti-Édipo, de Guatarri e Deleuze, Gitlin vê na
profusão de interesses localizados apenas a vontade de máquinas
desejantes verem seu fluxo sendo despejado e contínuo. A visão de
Gitlin é não-valorativa: queremos apenas um turbilhão de imagens e
informações, correndo em nosso sangue e retinas, e não há nada de
freudiano nisso.
Mc Luhan estava errado. Hoje o e-mail é a mensagem.
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cap. 7
O Telejornalismo •

• Os Porta-treco
Apesar da desconversa e da crassidão de turiferários do jornalismo, o
governo federal foi, sim, investigado pela Kroll Associates, a maior
empresa de investigações privadas do mundo. O Projeto Tokyo, como
se chamou tal lida de espionagem, levou esse nome devido à
ascendência do ex-ministro Luiz Gushiken, conhecido na Kroll como
“o samurai”. Segundo a imprensa, ele fora investigado apenas em 2001,
bem antes de sonhar com o governo. Mas não é bem assim.
Ao todo, o projeto se constitui de oitenta arquivos, a ocuparem
40 megabytes de um disco de computador, que constituem o jogo de
informações chamado Tokyo.
Resumindo a ópera: o negócio da telefonia é um dos melhores
negócios do Brasil. Suas operadoras lucram a cada alô que damos aos
amigos e parentes. A telefonia básica movimentava em 2000 US$ 19,2
bilhões no Brasil. Existem 38 empresas de telefonia básica no país, mas
apenas três delas concentram 79% da bolada (ou US$ 15,2 bilhões).
A telefonia móvel faturava, há seis anos, US$ 8,4 bilhões e das 41
empresas do setor as quatro principais concentravam 78% desse
dinheiro. Tristemente natural que a briga seja grande.
Em 1998, com a privatização do Sistema Telebrás, a Telecom
Itália era sócia do Opportunity na Brasil Telecom, que levou boa parte
do antigo sistema. Menos de um ano depois, as duas empresas
passaram a ter divergências. Carla Cicco, que trabalhava para a
Telecom Itália, bandeou-se pro lado do Opportunity e acabou virando
presidente da Brasil Telecom. Em 2001, um parecer externo contratado
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pelo Opportunity para avaliar a compra, feita um ano antes, da
Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT), apontou que
os US$ 800 milhões pagos estavam US$ 70 milhões acima do preço
justo. Dantas acusa a Telecom Itália pela diferença – segundo o
Opportunity, o então presidente da empresa italiana, Camilo Furci,
teria afirmado em uma reunião da Anatel que a empresa pretendia
pagar até US$ 750 pela tele gaúcha.
Daniel Dantas, diretor do grupo Opportunity, contratou a Kroll
européia para investigar as conexões Telecom Itália. Os alvos da
Kroll, portanto, eram potenciais figuras no governo que pudessem,
mesmo que hipoteticamente, ter tido contato proveitoso com gente da
Telecom Itália. Dessas investigações saíram os documentos que são
fonte de vários dossiês que zunem Brasil afora. A íntegra dos
documentos, porém, está em um CD obtido pelo autor.
Embora Dantas, oficialmente, diga ter contratado a Kroll apenas
para “ajudar a esclarecer o superfaturamento” na compra da CRT, o CD
mostra bem o contrário: há nele investigações acuradas contra Luis
Favre, atual marido de Marta Suplicy, contra Naji Nahas, investidor
que tem acompanhado Lula em viagens e desponta como o melhor
amigo, no Brasil, de Tronchetti Provera, presidente mundial da
Telecom Itália e contra o ex-ministro Gushiken. Ao contrário do que a
mídia andou divulgando, Gushiken foi observado pela Kroll não
somente em 2001 (quando nem sonhava estar no governo), como
também comentado, dissecado, estudado, até pelo menos maio de 2004.
Nahas foi investigado porque esteve nas comitivas do
presidente Lula para viagens internacionais, na agenda presidencial
de 2004. O presidente do BB, Cassio Casseb, é filmado em Lisboa e
até as contas de hotel de suas viagens são vasculhadas. Favre e
Gushiken são prioritários nas investigações. O caso foi vazado em
primeira mão à Folha de S.Paulo. Depois, partes substanciais do
cartapácio chegaram às revistas Veja e Carta Capital. Quem
distribuía o dossiê às redações eram pessoas ligadas a Carlos
Jereissati, da Telemar, concorrente da Brasil Telecom. Desde 1998
isso acontecia, com as famosas fitas do BNDES.
O material chegava sempre previamente editado. Há uma técnica
muito antiga dos arapongas, agora chamados “carcarás”, do serviço de
inteligência (antes Serviço Nacional de Informações, SNI; hoje
Agência Brasileira de Inteligência, Abin). É a técnica da meiamentira: você pega provas reais, incontestáveis, e as mescla com
material extraído da lúgubre obscuridade da ficção. Logo, logo, urubu
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vira meu louro. É tão somente por isso que o governo não escancara o
baú dos arquivos secretos da ditadura. Há uma gaze transparente e
radiante, uma névoa de ficção, que cobre tudo ou quase tudo que a
inteligência brasileira produziu. E chamar os serviços de inteligência do
Brasil com esse nome é uma contradição em termos.
Pois bem, sacripantas de plantão já adotaram isso no começo do
ano da Copa, Eleições e Mentiras. Rolaram por aí, no mercado de
jornalismo e da política, dossiês que resgatam dados de investigações
sérias e os misturam com mentiras desordenadamente profusas. Você
lê essas coisas e uma voz lá dentro te diz: “Deus do céu, não pode ser
que essa pessoa fazia isso, este documento é falso!” Em seguida, jogam
ali nas maltraçadas algo que sabemos ser verdade. Brota, então, aquela
sensação deliciosa de ter encontrado algo inegavelmente real.
Manchetaço! Pronto: um dossiê forjado vira fonte de verdades. Gente
confiável se torna imediatamente inescusável.
Promotores, delegados e procuradores da República já se tocaram
disso e cunharam um termo: “vender fumaça”. Vender fumaça ia ser o
barato do ano eleitoral. Aliás, já está sendo. Mas poucos leitores se
tocaram que o antigo peso exercido pelas empreiteiras sobre a imprensa,
sobretudo a partir do Milagre Brasileiro dos anos 70, andou trocando de
atores. Quem manda, são as empresas de telefonia, as maiores
anunciantes da mídia. Já se foram os dias em que a imprensa era
comandada pelas empreiteiras. Estamos na era do hairdresser: é grampo
pra lá e grampo pra cá. Uma figura de causar nojo rondou as redações
para vender fumaça no ano eleitoral. Alguns os chamaram de tacos
soltos, e outros, de porta-treco. Sempre trazem dossiês com todos esses
vícios, de misturar mentira com verdade. Certo dia um amigo
perguntou a um porta-treco se ele não temia ser visto entrando daquele
jeito numa redação para atacar seu concorrente. Sabe o que ele
respondeu? “Meu filho, saiba que chumbo trocado não dói. E tem mais:
quem paga a banda escolhe a música, meu filho”.
Parece que essa coisa do porta-treco virou mania nacional. Todo
mundo aderiu à calcinha do blá-blá-blá inconseqüente. Em 23 de
janeiro, lemos no O Globo:
“A informação chegou aos cadernos de cultura do Ceará e foi ali
reproduzida. Um célebre e renomado artista japonês,
Souzousareta Geijutsuka, viria ao país pela quarta vez para abrir,
no dia 10 de janeiro de 2006, sua exposição ‘Geijitsu kakuu’, no
Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Fortaleza. No dia
seguinte à divulgação do evento pela imprensa local, veio a
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revelação: Souzousareta não existia. Era tudo uma invenção de
um artista de 23 anos, Yuri Firmeza, que quis criar um trabalho
justamente sobre os critérios para o reconhecimento da arte nos
dias de hoje”.
Yuri disse que quis “questionar o papel do museu, da formação de
artes visuais e da imprensa. O artista que criei é a própria obra e o
suporte do trabalho foi o jornal”. Para ele, “há um certo deslumbramento
com o que vem de fora no Brasil todo, não só no Ceará. A mídia insistiu
em publicar a matéria, mesmo com dificuldades de achar informações.
Foi uma ingenuidade, ou mesmo uma falta de conhecimento de arte
contemporânea. Depois houve uma tentativa de jogar o erro para o
outro, enquanto o grande erro foi da própria mídia”.
O ato de Yuri tem um precedente bem bizarro. Em 1996, uma
das maiores publicações acadêmicas de ciências sociais nos EUA, a
“Social Text”, publicou um artigo intitulado “Transgredindo as
fronteiras: em direção a uma hermenêutica transformativa da
gravitação quântica”. O autor, o físico Alan Sokal, logo depois revelou
que aquilo era uma paródia, um pastiche, misturando, como uma
colcha de retalhos, um patchwork, todo tipo de bobagem que
encontrou pela frente. Esse golpe acabou virando o livro “Imposturas
Intelectuais”, editado em português pela Record.
Tudo isso, mais essa figurinha absconsa que visita redações com
dossiês, fez de 2006 o ano do porta-treco. E tem gente ganhando
fortunas para ser porta-treco e taco solto: nunca vender fumaça
custou tão caro.

• Os alvos
Parabéns à Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) por ter
promovido, em 1º de junho de 2005, manifestação nacional contra
os censores da liberdade de expressão – sejam os advogados
postulantes da censura prévia nas redações (tecnicamente, na fúria
legiferante, chamada medida cautelar), sejam os juízes do CentroOeste que calaram, em vetustas sessões, os jornalistas Fernando
Morais e Jorge Kajuru.
Meus pêsames à Fenaj por ter excluído do escopo de suas
vindicações libertárias o nome do jornalista Leonardo Attuch, da
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revista IstoÉ Dinheiro, que por duas vezes, covardemente, foi
metralhado publicamente pela revista Veja, sob insinuações de que
faria parte da trupe de Daniel Dantas. Veja não se deu ao trabalho de
ouvir Attuch: expôs publicamente, ao sabor público, a carne de um
bode expiatório acusado e condenado pela própria Veja.
Em meio à maior guerra de negócios já travada no Brasil – a da
Brasil Telecom –, em que os protagonistas trocam de aliados de mês
em mês, um jornalista foi alvejado.
Para enfraquecer o inimigo, uma seção do governo, que
também faz parte da disputa empresarial, criou uma certa “Operação
Gutenberg”, alegadamente planejada para rastrear venalidades da
imprensa. Gutenberg também foi o nome dado pelo general Milton
Tavares de Souza, o Caveirinha, à operação que fechou as pontes da
cidade de São Paulo para que não se franqueasse ao público acesso à
missa de sétimo dia de Vlado Herzog, na Catedral da Sé (1975).
Logo se imaginou que o governo decidira enfrentar grandes
conglomerados financeiros que aportam generosos recursos em
empresas jornalísticas em troca de uma visão cor-de-rosa de seus
negócios. Bancos que cobrem a folha de pagamentos de redes de
comunicação. Ou mesmo os portentosos empréstimos que o governo
federal faz para socorrer veículos de comunicação em troca de juras
de amor e eterna amizade. Quem já produziu listas telefônicas
ou forneceu livros didáticos para o governo deve ter-se preocupado.
Ou os devedores de tributos e contribuições não recolhidos que,
diferentemente de outros tipos de empresas, contam com a
complacência do poder público.
Mas não foi nada disso que aconteceu. A ira sagrada do
pedaço de governo que mobilizou a Polícia Federal voltou-se contra
uma única pessoa, cujas reportagens, ao que tudo indica,
desagradaram alguém.
Para piorar as coisas, esse jornalista, como o marisco entre a
rocha e o mar bravio, foi engolfado por uma briga entre duas grandes
editoras. Essa nova briga empresarial vitimou o profissional, que teve
seu nome e acusações – rejeitados pelo Judiciário – expostos à
opinião pública, numa execração desmedida e cruel.
As entidades de classe que se movimentaram para defender o
livro de Fernando Morais e o colecionador de processos Kajuru nem
tocaram no nome desse colega. A mesma Fenaj, que já deu o nome de
Mário Eugênio (um repórter policial que, na década de 1970,
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acharcava senhoras desprevenidas e integrou uma quadrilha de
Brasília) ao seu prêmio nacional de jornalismo, ignorou a atrocidade.
Mas baseada em quê? Em que fato? Onde estão as provas?

• Quadrilhas litigantes
A base, ao que tudo indica, foi a gravação de uma conversa
estranha entre um espião, que mudou de lado, com a mãe. Na
bravata gravada, o espião disse ter sido autor de uma reportagem
assinada pelo jornalista. Mas e se o espião dissesse que foi ele e não
Mark Felt o Deep Throat? Isso passaria a ser verdade? Poderia
dizer também que foi ele quem matou Kennedy ou Martin Luther
King. O ônus da prova, neste contexto, passou a ser do acusado,
não de quem acusa. Este é definitivamente o país dos bundasmoles desbundados.
A própria existência da Operação Gutenberg foi repetidas vezes
negada pela Polícia Federal. Mas, desde setembro de 2005, a íntegra
sigilosa desse fantasma está em poder do autor. Alguma parte do
material já havia sido tornada pública em 2 de junho de 2005 pelos
advogados de Leonardo Attuch.
O juiz Pacheco Chaves, da Justiça Federal de São Paulo, disse
“não” por três vezes ao Ministério Público Federal, que bateu o pé pela
quebra dos sigilos de Attuch. E nossa Fenaj deve abrir o olho para o
extrato que se segue, a epigrafar a Operação Gutenberg, escrito pelo
mesmo delegado que investigou a chamada Operação Anaconda:
“Durante análise dos meios de prova obtidos nesta investigação,
identificou-se uma nova vertente da atuação da criminalidade
organizada contemporânea: a utilização dos meios de
comunicação em proveito da quadrilha.
Percebe-se o interesse, por parte das organizações criminosas
detentoras de poder econômico, de ter a mídia ao seu lado.
Notícias veiculadas pelos meios de comunicação são formadoras
da opinião pública, não sendo por outro motivo que a mídia,
hoje, é tida como o ‘quarto poder’.
A organização criminosa tratada no IPL no 12-004/04-PCD no
2004.61.81001452, com o objetivo de informar e contra116

tognolli_ok

04.04.07

17:46

Page 117

informar, lançou mão de contatos que possuía com profissionais
dos meios de comunicação, usando a difusão de notícias no
interesse – e em proveito – de seus integrantes.
Da mesma forma que se dá a ingerência no poder do Estado,
também a ORCRIM agia em sua relação com os meios de
comunicação, mais especificamente a imprensa.
De um lado, a imprensa é utilizada para divulgar matérias
contendo dados investigados pela ORCRIM, realizando o que se
acordou chamar de ‘lavar a fonte’, ou seja, os ‘investigadores’
repassam os dados ao profissional da imprensa, que utiliza o
material para elaborar uma matéria. Em seguida, essa matéria
jornalística é usada como um fato pelos próprios fornecedores dos
dados, os quais não precisam divulgar as fontes.
A outra forma de atuação se dá com a publicação tendenciosa de
matérias sobre pessoas, instituições ou fatos que tenham algum
interesse para a organização criminosa. Os integrantes da
ORCRIM passam, então, a deter o poder da informação – e
logicamente da desinformação – sempre trabalhando a favor dos
interesses da quadrilha”.
Face o exposto pelo delegado, fica uma pergunta no ar: ao se
condenar ao opróbrio um jornalista, acusá-lo publicamente, sem lhe
dar direito de explicação, está-se trabalhando para que parte das
quadrilhas litigantes pelo bolo das teles brazucas?

• Troca-troca
Bem, numa época em que pluralidade (vocábulo que consta do nec
plus ultra da Folha de S.Paulo) passou a significar nonsense,
caleidoscopia, jogo de espelhos quebrados ou mesmo aquilo a que Max
Weber chamou de zinnerlust (desencanto), eis que a imprensa brasileira
volta aos velhos tempos e nos reconduz ao antigo mundo bipolar.
Não será a repassada divisão entre capitalistas selvagens e
comunas desbundados: nossa mídia era dividida entre os inimigos de
Daniel Dantas e os amigos da Telecom Italia. Como, agora, Dantas e
os italianos viraram amigos, o desvão, que o leitor desconhece, ficou
entre os amiguinhos de Dantas e os amiguinhos do ex-ministro Luiz
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Gushiken. A mídia bipolar é pautada unicamente por esse núcleo
duro, a que são acrescentados, semana a semana, novos rótulos e
intrigantes atores fazendo pontas no espetáculo. A situação permanece
substantiva, ainda que sujeita a variações adjetivas.
Por exemplo: a revista CartaCapital, na abertura de uma de suas
muitas reportagens sobre a maior guerra de negócios da qual o Brasil
já foi palco, insinua que certa vez duas equipes da Polícia Federal por
pouco não trocam tiros em um hotel. O texto não diz com clareza, mas
leva a crer que uma equipe policial estava a soldo da Telecom Italia e
outra, a serviço de Daniel Dantas. No CD da Kroll, menciona-se que
uma equipe deu porrada na outra antes de revirar documentos. Não
fica claro qual é qual.
Depois, a mesma CartaCapital emprestou mais uma capa em
uma série de tantas destinadas a fulminar Daniel Dantas. Na edição, o
texto principal se destinou a atacar a Editora Três, da IstoÉ, que ficou
no “pólo oposto”: do lado de Daniel Dantas.

• Olhos puxados
Essa bipolaridade vai mais longe. Mas uma coisa é certa: se o
affair terminasse agora em 2007, o derrotado – ao menos na guerra
da comunicação – seria o dono do Opportunity. Na opinião de um
ministro de alta corte situada em Brasília, não foi para os adversários
“usarem da má fama de Dantas para debitar em sua conta umas
tantas falcatruas”.
A observação faz sentido quando se vê que a Kroll, que o
próprio governo e metade do Brasil rico contratou (até para procurar
o notório PC Farias), só virou criminosa depois que Dantas a
contratou. O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay,
queridinho da imprensa e íntimo de José Dirceu que todo mundo
contratou, só virou “lobista” e alvo depois que Dantas o contratou.
É evidente que Dantas usou seu respeitável poder econômico
para comprar indulgências a torto e a direito. Seus muitos e infinitos
adversários não deixaram por menos. Coisas da iniciativa privada.
Mas o desequilíbrio começa quando o governo resolveu, como juiz do
jogo, chutar para um dos lados. O próprio nome da operação de CaçaDantas revelava isso. Foi a primeira vez que a PF batizou uma de suas
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operações com o nome de alguém e não de uma coisa ou bicho:
“Chacal”. Até o som tem os olhos puxados. Por pouco não se diz que o
empresário encrenqueiro tinha, em seu banco, armas químicas de
destruição em massa.

• Alimento da briga
O perfil de Dantas, a quem se atribui crueldades e a mania
repulsiva de grampear adversários, tem em sua conta um monturo de
ações reprováveis, como a de grampear o jornalista Ricardo Boechat
falando mal de seu patrão e tornar a fita pública pela Veja. Mas do
outro lado do ringue, quem se encontra? Os empresários Nelson
Tanure, Luís Roberto Demarco e Naji Nahas. Personalidades que
não enriqueceriam vendendo carros usados.
Em 2004, na segunda semana de setembro, a revista Veja soltou
pela primeira vez uma história que já corroía, como zinabre, as
bordas de algumas redações: a existência de uma tal Operação
Gutenberg, destinada supostamente a punir exemplarmente (na
época ainda o PT acreditava no Conselho Federal de Jornalismo)
jornalistas que venderiam reportagens para não publicá-las. Dois
meses e quatro notinhas depois, Veja surge com uma capa intitulada
“Os Intocáveis” – em que, quase genuflexamente, era o recado, pediase na entrelinhas que a PF invadisse redações como ora faz com
escritórios de advocacia.
O delegado da Operação Gutenberg é o policial federal Elzio
Vicente da Silva. O juiz, Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira,
de São Paulo. A procuradora, Anamaria Osório Silva de Sordi, do
Ministério Público Federal em São Paulo.
O delegado é grave e hierático. Sem delongas, escreveu:
“Percebe-se o interesse, por parte das organizações criminosas
detentoras de poder econômico, de ter a mídia ao seu lado”. O juiz foi
preciente e claro: “Revela-se um tanto exagerada a afirmação de que a
utilização de reportagens constitui forma de participação na
organização criminosa”. O mesmo juiz disse não ao MPF, que pleiteava
quebra dos sigilos do jornalista Leonardo Attuch, da IstoÉ Dinheiro.
Se algo houvesse contra Attuch, do tanto que foi esquadrinhado,
já teria sido punido não pela fúria legiferante de algum juiz, mas pela
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pena da galhofa, a tinta da melancolia, as rabugens de pessimismo e as
lentes de alguma revista concorrente ou de alguma TV que ama o
histrionismo hollywoodiano das ações da PF.
Mesmo tomando tantos tiros, Attuch está incólume e imaculado
como o ventre de Nossa Senhora. Teve fôlego para ter trazido com
exclusividade a entrevista com Fernanda Karina, ex-secretária do
publicitário Marcos Valério, em julho de 2005. Tanto bastou para que
a concorrência, desta vez a CartaCapital, trouxesse uma suposta troca
de e-mails entre Attuch e Dantas, encomendando a porrada no
governo. Quem alimenta Veja e CartaCapital nessa briga é o desafeto
e tele-litigante de Dantas, Luís Roberto Demarco, fundador da
lojinha virtual do PT.

• “Teles-Jornalismo”
O que o populacho não sabe é que, nesse lusco-fusco de grandes
publicações, grandes porradas numa das partes são sempre
acompanhadas de grandes anúncios de telefonia interessada no
mélange. A guerra das teles, iniciada quando da privatização do sistema
Telebrás sob FHC, é a mãe-espiritual de toda e qualquer reportagem
que se propõe “moralizadora” nos dias que correm.
A guerra das fitas sob FHC (batizada por Alberto Dines de
“jornalismo fiteiro”) prossegue na mesma toada sob Lula. Quem
comanda os interesses de pauta, nesse caso, são as teles. A mídia
impressa vive seu período de “teles-jornalismo”. Por isso nosso
jornalismo virou bipolar. Mas o leitor ainda não acordou para isso.
Ainda.
É mais fácil encontrar quem comente as brigas de Daniel Dantas
que as encrencas de Domingo Alzugaray, dono da Editora Três, o
empresário que, só neste ano, já saiu no braço com a Folha de S.Paulo,
UOL e com a revista Veja.
Ao caldo de cultura criado, acrescente-se mais um: “O mercado
não iria perdoar a concorrência desleal de quem passa a vender, a
granel, o que se costuma vender picado”, diz Márcio Chaer, editorchefe da revista eletrônica Consultor Jurídico – ressalvando que a
expressão “venda” não se refere, necessariamente, a transações que
envolvam dinheiro.
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• Nomes trocados
Uma boa historieta é a coluna publicada por Diogo Mainardi, na
revista Veja, no início de novembro de 2005, em que ele conta quem
seria o novo alvo a ser metralhado no país. O maior portento
jornalístico daquela semana foi criptografado.
Parece muito com aquelas letras das músicas do Chico
Buarque: diziam uma coisa quando queriam dizer outra. O maior
furo jornalístico daquela semana, também, foi curto. Apareceu
naqueles moldes a que os franceses chamavam de roman à clef, os
romances urdidos com nomes trocados. Fazendo uso de todos esses
artifícios, Mainardi contava (com quatro entrelinhas a cada linha
que se lê) o novo alvo a ser metralhado no país: um senador que
lidava com telefonia e que teria feito uso de doleiros (supostamente
ligados aos mesmos doleiros de Paulo Maluf) para fazer suas
“movimentaçõezinhas”.
Tais doleiros não teriam ido depor nas CPIs porque esse senador
muitos favores econômicos teria feito à campanha de Lula. Nesse
sentido, Paulo Salim Maluf e seu calvário público teriam servido de
bucha de canhão para afastar o cálice da punição judicial de outros
nefelibatas da doleiragem ou corifeus do toma-lá-dá-cá, tão requerido
pelo mundo neoliberal do lulismo.
O que está escrito nas entrelinhas de Diogo Mainardi
ocupou e mesmo estragou todo o feriado de muita gente em
Brasília. Afinal, temia-se que outro bote estivesse sendo armado
contra alguém da telefonia. Da mesma forma que a PF armou o
bote contra Daniel Dantas, do Banco Opportunity, quando ele
contratou a Kroll para checar se o governo petista andava ou não
metendo a mão na massa da telefonia.
Para entender a gravidade das entrelinhas de Mainardi: a
venda das Teles no Brasil foi o maior processo de privatização
realizado no mundo, num montante de R$ 85 bilhões, desde o
governo Collor até os dias que correm. Grampos feitos sob o
governo FHC mostraram que o tucanato agia via intervenção do
Fundo de Pensão dos funcionários do Banco do Brasil e da
concessão de aval (carta de fiança) por parte do BB para que os
consórcios pudessem montar a engenharia financeira para compra
das Teles.
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O ex-presidente FHC participou diretamente da operação
destinada a favorecer o consórcio liderado pelo Banco Opportunity no
leilão da Telebrás, realizado em julho de 98. Isso surgiu pela Folha de
S.Paulo, com a divulgação de 46 fitas com gravações de conversas
telefônicas entre membros do alto escalão do governo, incluindo o
presidente da República.
FHC, revelavam as fitas, autorizou a utilização do seu nome para
pressionar o Fundo de Pensão do Banco do Brasil – Previ – a aderir ao
consórcio comandado pelo Opportunity e pela empresa italiana Stet,
tentando facilitar a vitória deste grupo no leilão da Tele Norte Leste. A
divulgação das primeiras fitas levou à queda de Mendonça de Barros e
Lara Resende. O Opportunity, de Daniel Dantas, teve entre seus
sócios-fundadores o ex-presidente do BNDES e ex-diretor do Banco
Central, Pérsio Arida, e sua mulher, a economista Elena Landau, que,
antes de ir para o Opportunity, coordenou, como funcionária do
BNDES, todo o esquema de privatização do setor de telefonia.
Com todos os erros que Daniel Dantas cometeu, incluindo
sobretudo ter mandado arapongas privados grampearem a torto e a
direito por aí, foi o governo quem o afundou na briga por esses bilhões a
envolver Previ/Telefonia. Ou seja: um empresário foi escolhido a dedo.
O que a coluna de Mainardi revela, em suas tantas e tamanhas
entrelinhas, é que a máquina de fazer alvos nessa briga escolheu um
novo foco de mira: ao que tudo indica, o senador apontado nas
entrelinhas da coluna de Veja. Ou ainda por outra: um novo Daniel
Dantas e uma nova operação Chacal (aquela que a PF deflagrou contra
a Kroll) podia estar sendo urdida contra esse novo inimigo potencial.
São essas maltraçadas que explicam por que muito político não
conseguiu pregar o olho pruma “siesta” na tarde fria e calculista que foi
a quarta-feira de Finados em Brasília. Nosso halloween ainda não havia
começado: seria uma caça às bruxas da telefonia, numa guerra em que
levaremos anos para saber quem tinha ou não tinha razão.

• Ocultos
Com Maurício Cardoso e Marcio Chaer, do Consultor
Jurídico, fui atrás da nova criptografia da mídia. Mainardi seguiu
fazendo revelações criptografadas sobre supostas doações e
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negociatas, envolvendo empresas e ocupantes de cargos públicos.
Ele afirmava, em forma de pergunta, que o empresário Carlos
Jereissati, sócio da Telemar e dono de uma rede de shopping
centers, teria presenteado “bolsas Louis Vuitton aos ministros de
um tribunal em Brasília” e teria contribuído com a “campanha
eleitoral do presidente de tal tribunal”.
Embora não cite nomes explicitamente, o colunista está se
referindo ao Superior Tribunal de Justiça e a seu presidente, o
ministro Edson Vidigal, que andou se movimentando
politicamente como quem alimenta pretensões e esforços para se
tornar candidato e se eleger governador do Maranhão, mas que está
fora da vida partidária há muito tempo.
No que lhe diz respeito, Vidigal considera a acusação “injúria
das mais graves”. E responde com bom humor: “Minha mulher até
que tem bom gosto, não só quanto ao marido com quem se casou. Mas
Louis Vuitton, data venia, é coisa de perua, é muito brega. O Carlinhos,
que conheço, há quase dez anos, não ousaria. Ele é muito respeitoso”.
Sobre sua atividade político-partidária, diz o presidente do
STJ: “A última campanha eleitoral em que me envolvi foi em 1982.
Portanto, há mais de vinte anos. Foi quando, atropelado pela
manobra governista do voto vinculado, não fui reeleito deputado
federal pelo PMDB. Não obstante ter sido dos mais votados na
oposição, o partido não fez legenda suficiente e não fui reeleito.
Naquela época, eu era apenas advogado e nem conhecia o
Carlinhos”, rebate.
Isoladamente, as informações divulgadas por Diogo
Mainardi não chegam a ser novidades. Mas surpreendem,
principalmente quando ele as alinhava uma ao lado da outra,
dando-lhe contexto novo na atual conjuntura. As relações
intrincadas entre o ex-diretor do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio
de Oliveira, com o empresário Carlos Jereissati, foram objeto de
investigações do Ministério Público em 2002. Na mesma ocasião, a
imprensa noticiou tentativas de extorsão do ex-diretor do Banco do
Brasil contra o empresário Benjamin Steinbruch, dono da
Companhia Siderúrgica Nacional. As informações da coluna
podem ser confirmadas com uma boa pesquisa na internet, como o
Google, onde vão aparecer inclusive os nomes próprios que o
colunista não dá.
Confira a coluna citada. Em negrito, os nomes dos bois:
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• Roteiro para uma CPI – Diogo Mainardi
“Sou colunista, não sou político. Mas aqui vão algumas perguntas
que deveriam ser feitas ao irmão do senador para esclarecer seus laços
com o bananão dos bananões”.
Sala de reunião do Congresso Nacional. O irmão (Carlos
Jereissati) do senador (Tasso Jereissati), depõe na CPI. Congressistas
se alternam nas perguntas.
Vossa senhoria doou 6 milhões de dólares à campanha eleitoral
do bananão dos bananões (presidente Luiz Inácio Lula da Silva),
como afirmou o oráculo de Ipanema (o colunista)?
O pagamento foi feito pelo doleiro biribol (Vivaldo Alves, o
Birigüi); o mesmo biribol (Birigüi) que, no passado, depositou 5
milhões de dólares na conta do marqueteiro (Duda Mendonça) do
bananão dos bananões (Lula); o mesmo biribol (Birigüi) que, segundo
outro doleiro (Toninho da Barcelona), foi poupado na CPI do
Banestado (que teve o deputado José Mentor (PT-SP), como relator)
pelo partido (PT) do bananão dos bananões (Lula)?
A ex-mulher de biribol era diretora da empresa de vossa
senhoria? Ela trabalhou também para o banco Safra, onde biribol
(Birigüi) mantinha o dinheiro do beirutão dos beirutões (Paulo Maluf)?
É verdade que a filha de Biribol é sócia de uma rede de lojas nos
shopping centers de vossa senhoria?
Biribol (Birigüi) depositou os 6 milhões de dólares para a
campanha do bananão dos bananões (Lula) no Trade Link Bank? Esse
dinheiro foi usado para cobrir os empréstimos do Banco Rural ao
carequinha (Marcos Valério)?
Vossa senhoria doou dinheiro também para a campanha do
bigodão dos bigodões (Aloísio Mercadante), senador pelo principal
Estado do país (São Paulo)?
Quantas palestras o senador bigodão dos bigodões (Mercadante)
proferiu nas empresas de vossa senhoria (Grupo La Fonte e Telemar)?
Quanto ele recebeu por cada palestra?
Quantas vezes vossa senhoria emprestou a casa de veraneio ao
bigodão dos bigodões (Mercadante)? A pedido do dono da siderúrgica
(Benjamin Steinbruch, da Companhia Siderúrgica Nacional)?
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Sabe-se que foi por intermédio do bigodão dos bigodões
(Mercadante) que, na época das privatizações, os fundos de pensão
bancaram o dono da siderúrgica (Steinbruch). O bigodão dos
bigodões (Mercadante) cumpriu o mesmo papel para vossa senhoria?
Foi um advogado com nome de ave agourenta (Luiz Rodrigues
Corvo) quem apresentou vossa senhoria ao dono da siderúrgica
(Steinbruch)? E foi o dono da siderúrgica quem apresentou vossa
senhoria ao sócio (Miguel Ethel) do genro (Jorge Murad, marido da
senadora Roseana Sarney) do marimbondo de fogo (José Sarney)?
O sócio (Ethel) do genro (Murad) do marimbondo de fogo
(Sarney) intermediou a operação que garantiu a vossa senhoria o
dinheiro dos fundos de pensão para a compra da operadora de
telefones (Telemar). Quanto ele recebeu pelo trabalho?
Vossa senhoria pagou uma propina de 90 milhões de reais ao
tesoureiro tucano, conhecido como Big (Ricardo Sérgio de Oliveira,
ex-diretor de Relações Internacionais do Banco do Brasil e
coordenador financeiro das campanhas de Fernando Henrique à
reeleição e de José Serra à prefeitura de São Paulo), pelo dinheiro
que ele conseguiu no Banco do Brasil, para a compra da operadora de
telefones (Telemar)?
Vossa senhoria foi o autor dos grampos no BNDES? Aqueles
grampos que depois foram editados e parcialmente divulgados no
plenário pelo bigodão dos bigodões (Mercadante)?
Naquela época vossa senhoria já tinha um acordo com o partido
(PT) do bananão dos bananões (Lula)?
Foi por causa desse acordo que, entre 1998 e 2002, os diretores
eleitos (Jair Bilachi, presidente, e Henrique Pizzolato, Vitor Paulo
Camargo e Arlindo Magno de Oliveira, diretores da Previ, fundo de
pensão dos funcionários do Banco do Brasil) dos fundos de pensão,
pertencentes ao partido do bananão dos bananões, autorizaram o
aporte de mais de 1,5 bilhão de reais às empresas de vossa senhoria
(Telemar)?
Vossa senhoria confirma que mandou uma funcionária
distribuir bolsas Louis Vuitton aos ministros de um tribunal em
Brasília (STJ — Superior Tribunal de Justiça)? Quanto vossa
senhoria já deu para as campanhas eleitorais do presidente do tal
tribunal (Edson Vidigal)? Em que sentenças vossa senhoria foi
beneficiado por ele?
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Quem são os jornalistas que prestam assessoria formal ou
informal à empresa de vossa senhoria?
O presidente da CPI interrompe a sessão. A segunda parte é
marcada para a semana seguinte.
Ainda em novembro de 2005, Mainardi publicou em sua coluna
na Veja a acusação de uma doação ilegal de US$ 6 milhões feita por
uma operadora de telefonia à campanha do PT. Ele identifica os
personagens da história, mas não cita seus nomes. Contudo, não fica
nenhuma dúvida sobre quem são os personagens a quem ele se refere.
Consultor Jurídico, publica, a seguir, a versão da coluna de Mainardi,
com os bois nomeados:
História 100% verdadeira – Diogo Mainardi
“Sou colunista, não sou repórter. Mas, por dever cívico, aí está o
relato de como o irmão muito rico de um senador deu milhões de
dólares ao bananão dos bananões. Sim, o bananão-mor”.
EU: O irmão (Carlos Jereissati) do senador (Tasso Jereissatti
(PSDB-CE)) que deu 1 milhão de reais à campanha do bananão
dos bananões (maneira como o colunista se refere ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva).
FONTE: Pode ser verdade. Pode ser que ele tenha dado 1 milhão
de reais de sua conta particular. Mas a operadora de que ele é
sócio (Telemar) deu muito mais.
EU: Quanto?
FONTE: 6 milhões de dólares.
EU: Quando isso aconteceu?
FONTE: No fim de setembro de 2002.
EU: Onde foi feito o acordo?
FONTE: No hotel Gran Meliá World Trade Center.
EU: Quem negociou tudo?
FONTE: Pelo lado da operadora, o sobrinho (Carlos Jereissati
Filho) do senador .
EU: Qual deles?
FONTE: O que depois foi chamado para integrar o conselho
brasiliense (Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social).
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EU: E quais eram os negociadores pelo lado do bananão dos
bananões?
FONTE: Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O médico (ministro Antônio
Palloci) e o monstro. O médico e o professor de matemática
(Delúbio Soares).
EU: Eu não sabia que o médico (Palloci) tinha cuidado dessa
área.
FONTE: Todo mundo já falou de sua sem-vergonhice no
período (1993-1996 e 2000-2002) da prefeitura (de Ribeirão
Preto). O que ninguém explorou até agora foi seu papel como
arrecadador de fundos para a campanha. Ele é o elo entre o
bananão dos bananões e o dinheiro sujo.
EU: Como os 6 milhões de dólares foram pagos?
FONTE: Um doleiro.
EU: Qual?
FONTE: Esse mesmo (Vivaldo Alves, o Birigüi) que está
acusando o beirutão dos beirutões (Paulo Maluf) . Esse mesmo
que foi poupado pelo partido governista na CPI (do Banestado
que teve o deputado José Mentor – PT-SP como relator). Ele
tinha uma casa de câmbio no shopping center do irmão do
senador (Shopping Center Iguatemi, de São Paulo).
EU: Tem certeza?
FONTE: Claro.
EU: É 100% seguro?
FONTE: 100% seguro.
EU: Isso prova que a compra da empresa (Gamecorp) do
bananinha (Fábio Lula da Silva, filho do presidente) dos
bananões (Lula) por parte da operadora (Telemar) do irmão
do senador (Carlos Jereissati) não foi um fato isolado. O
comércio entre a operadora (Telemar) do irmão do senador
(Carlos Jereissati) e o bananão dos bananões (Lula) é antigo
e consolidado.
FONTE: Lembre-se também dos outros sócios da operadora. Ela
é 60% do Estado. Pelo menos 3,5 milhões de dólares em dinheiro
público foram desviados pela campanha.
EU: É mesmo.
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FONTE: E tem o sócio (Sérgio Andrade) empreiteiro
(empreiteira Andrade Gutierrez). Ele é amigo do bananão dos
bananões. Um de seus primos (Roberto Gutierrez) entrega
malas de dinheiro para o monstro (Delúbio Soares). Uma de
suas primas (Marília Andrade) pagou a cirurgia em Paris da
filha do bananão dos bananões (Lurian, filha do presidente e
da enfermeira Mirian Cordeiro). Por isso ele constrói tantas
hidrelétricas.
EU: Não posso publicar nada disso sem apurar.
FONTE: E por que não apura?
EU: Dá trabalho demais.
FONTE: Vale a pena.
EU: Eu sei.
FONTE: Repito: é 100% seguro.
EU: O fato é que, se eu fosse menos vagabundo, o bananão dos
bananões já estaria na rua.

• O espião português que veio do Rio
O sobrenatural, se ocorre duas vezes, deixa de ser aterrador.
Tiago Verdial, o espião português da Kroll, preso pela PF em julho de
2004 sob a acusação de investigar ilegalmente o governo, na briga das
Teles, poderia ser facilmente inserido nessa categoria. Afinal, nada
seria mais inatural a um espião do que, num talhe acentuadamente
cômico, tirar sarro de sua própria condição de investigado.
O sobrenatural foi ficar sabendo que esse sarrista atávico, em e-mails
trocados com este repórter, por duas, três, enfim, dezenas de vezes, era
um agente da Kroll. E que trabalhava com um inglês do MI6, o famoso
serviço inglês que contratava o 007.
A Abraji, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo,
mantém uma lista de discussões aberta a quaisquer interessados
(www.abraji.org.br). Não precisam necessariamente se associar.
A lista, assim, não faculta vínculos com a Abraji - coroada, em
dezembro de 2003, com o Prêmio Esso de jornalismo de melhor
contribuição à imprensa.
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Tiago Verdial jamais se identificou como homem da Kroll na
lista. Aproximou-se de “n” jornalistas, sempre bem-informado,
educado, lotado de denodos e proficiências para com o outro. Este
repórter aprendeu a ser um oficiante da missa de informações que era
conversar com Verdial. Basicamente, minhas conversas com Verdial
eram sobre o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel,
há cinco anos, no dia 18 de janeiro de 2002. Contei a Verdial que
obtivera duas versões com as escutas que a PF promovera contra o PT,
durante o seqüestro de Celso Daniel: uma delas me foi presenteada,
em fevereiro de 2004, pelo juiz federal João Carlos da Rocha Mattos.
Veio dentro de um CD do Dizzy Gilespie, entregue pessoalmente pelo
magistrado na custódia da PF, em São Paulo. Apesar de ainda ser verão,
era um fim de tarde frio e calculista. De chuva horizontal.
As conversas com Verdial gravitavam em torno de uma
questão: os italianos da telefonia tinham ou não molhado a mão de
gente da clerezia petista? Num e-mail datado de 5 de maio de 2004,
em que mostrava uma investigação feita em cima de Naji Nahas,
Verdial me escreveu: “Acredito mesmo na possibilidade de que uma
pesquisa completa, até o final desse inquérito, possa atingir Pitta,
Maluf e Cia. Ltda. Adoraria correr atrás disso, mas por enquanto não
posso sair do foco italiano. Rezo para que todas as safadezas venham
juntas, no mesmo saco”.
Quando o editor de economia da Folha, Márcio Aith, noticiou
com exclusividade a história da Kroll, Verdial escreveu a conhecidos
(incluindo eu), no dia 22 de julho:
“Já li a matéria, tô passado. E o crack luso não foi citado!!
Das duas, uma: a pilantra Catia Seabra vai enfiar meu nome
nessa treta logo mais, provavelmente na próxima reportagem, ou
então papai-do-céu tá me protegendo e nunca serei lembrado.
Gostei da 2ª opção. Alô, Alô, moçada do Riiio, hoje é quinta-feira vamo pro samba? Que tal mudar um pouco e cair no samba do
Arlindo Cruz em Niterói?? Bjs e abrass, Português”.
A impressão que fica: Verdial era tão desencanado assim? Ou
queria ser pego mesmo pela PF, para “entregar” Daniel Dantas, da
Brasil Telecom? Até o fechamento da edição, sabia-se que Tiago
Verdial fora pedir emprego para os italianos, justamente o que era
pago para investigar... Foi para este repórter que Verdial avisou, em
primeira mão e, de início, confidencialmente, que a PF pedira o
grampo de seus e-mails...
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Será que era tão desencanado a ponto de deixar desavisadamente
pistas na internet? Na comunidade virtual Orkut, um amigo de Verdial
escreveu sobre ele o seguinte:
“Português: também conhecido como Tial Verdiago ou Araponga
Escamoso, é o luso-paulistano mais carioca do Brasil. Um cara
supertranqüilo e pacato, que nunca arruma confusão e que nunca
coloca em perigo a integridade física dos amigos. Só tem um
pequeno problema: apesar de ser muito dedicado, nunca conseguiu
se dar muito bem com mulheres nascidas na Romênia.
Vaaaaaaaai Portulenda, grande abraço!!!!”
Como se vê, nada natural para o perfil esperadamente oblíquo,
enviesado, lateral, ladino, que se deve ter de um espião internacional.
Talvez esse Verdial seja mais esperto do que todos nós, “enragés” do
jornalismo investigativo, que também somos pagos para sermos
espertos. Mas a impressão que fica é que Verdial vendia a seus
interlocutores mais íntimos a imagem de um arremedo dele mesmo.
Talvez tivesse sendo pago para ser um arremedo de si mesmo.
De qualquer forma, segue-se a crônica, em formato de notícia de
jornal, que Verdial enviou por e-mail às 16:22 de 15 de julho de 2004,
uma semana antes de ser preso, quando foi visitado por dois federais.
Que espião escreveria isso e mandaria por e-mail? Somente, é claro, o
espião português que veio do Rio.
“HEUHEUHEUEHEUHEUHEUEHEUHEUHEUEHEUHEUHE
U E H E U H E U H E U E H U E H E U E U E
(tô tremendo até agora)
PF visita Urca nesta quinta-feira ensolarada no Rio
Da Redação
Armandinho, Hackolino e Tial Verdiago receberam hoje à tarde,
na hora do almoço, a visita de dois agentes da PF nas novas
instalações do CAP-Urca, a chama Otaviurca. Armandinho e
Português trocavam uma puta idéia com o comédia Hackolino
(todos engravatados, na maior elegância), quando subitamente
surge um rapaz na janela - interfone quebrado, morar no térreo às
vezes é uma bosta - perguntando se o Gordo era o Sr. Tiago Verdial:
- Não, não sou o Tiago. Quem gostaria? - questiona o Gordo com
todo o seu carisma e simpatia peculiares.
- É a Policia Federal - retruca o rapaz, com óculos escuro e celular
à mão.
130

tognolli_ok

04.04.07

17:46

Page 131

- Aaaah, só um minutinho, já vou - responde o crack luso, já com
os joelhos tremendo feito vara verde, o cú na mão.
E a nóia de não saber se liga pro advogado antes de ir na porta
falar com os caras??? Kroll, ‘Papai’, ‘Mamãe’, advogado, todas as
opções passam pela cabeça nessa hora. Afinal de contas, era a
primeira vez que isso acontecia, natural que falte um rebolado
nessas horas, por mais que a visita deles já fosse esperada e pseudoanunciada. Impossível escolher alguma opção e por isso decidiu ir
até a porta conversar com os novos amigos:
- Pois não, em que posso ajudá-los? - pergunta o crack com aquela
diplomacia belga que aprendeu em casa.
- O Sr. é português, correto?
- Opa, nascido em Lisboa, 14 de Fevereiro de 74.
- E como está o seu visto de permanência no país?
- Hã?
- O seu visto. É de permanência?
- Opa, lógico, foram vcs quem me deram esse visto, entrei no país
em 6 de Julho de 75 e desde então tenho visto permanente.
- E mora no Rio há muito tempo?
- Opa, graças a Deus. Vcs são cariocas tbém, né? Lógico, então
posso falar com tranqüilidade. Graças a Deus já moro no Rio há
quatro anos, morava em SP antes disso, desde 75.
- Ah, correto, e os endereços José Gustavo Busch, 9 de Julho,
Francisco Otaviano, o que são essas referências?
- Bom, mas aí eu preciso saber o porquê desses questionamentos,
há algum problema comigo? Do que se trata essa visita? - sempre
com a mesma educação, pianinho.
- Não, não é nada, estamos apenas checando o seu visto. Há algum
outro estrangeiro no prédio? Algum ITALIANO? O seu amigo ali é
italiano?
O Gordo essa hora já tinha vazado de casa rapidinho. Tava
sentado na mureta, imóvel, o celuca na orelha e branco como o
Gasparzinho.
- Não, o Gordo ali é brasileiro, amigo de SP. Mas voltando, vamos
ser francos, na boa e com toda a humildade do mundo, eu já
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esperava a visita de vcs, trabalho com intel e vcs também já sabem
disso. Eu tava quase indo conversar com vcs quando soube que vcs
tavam me pesquisando... essas referências que vcs passaram de
Sampa só comprovam isso.
Um dos agentes, o mais simpaticão (impressionante como é sempre
assim - pode ser gambezito rodoviário, militar, municipal ou
federal - um deles sempre é mais simpático, mais falante) deu uma
risada, obviamente concordando com o que o crack tinha falado.
- Ah, vc queria falar com a gente, pode falar, vem cá, vamos sair do
sol, essa sombrinha tá perfeita.
- Eu quero muito falar com vcs, abertamente, mas preciso tomar
algumas providências antes, conversar com meus familiares, com o
CAP, meu advogado, que muito antes disso já era um irmão e me
dá grandes conselhos, enfim, não podemos conversar agora, mas o
faremos no futuro breve.
- OK, podemos ficar com o seu celular?
- Lógico, tenho certeza que vcs não esqueceram o n°, é o muito
fácil, é o de sempre - 9999-3000.
O simpaticão deu mais uma risadinha. O outro nem tanto.
Foi mal, precisava dividir essa historinha com vcs, mais uma pra
contar pros netos, ainda bem que o Gordo é testemunha, ninguém
acreditaria se eu contasse!!!!!!
HEUHEUHEUEHUEHEUHEUHEUEHUEHEUHEUEHUEHE
UHEUEHUEHEUE.
Renatera, aguardo vcs hoje à
hueheuheueheuheuehueheuheuehue.

noite,

sem

nóia!!!!

Abraço,
Português”

• Quem o portuga queria?
Publico abaixo a íntegra de um e-mail enviado a mim pelo
portuga, vulgo “crack luso”. A conclusão fica com o leitor.
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—— Original Message ——From: Tiago Verdial To: Claudio Tognolli
Sent: Wednesday, May 05, 2004 8:50 PM
Subject: 80/2004
Oi, Tognolli
Conforme prometido, seguem as infos sobre o inquérito do NN,
inserido no sistema da pf em Janeiro passado.
Não foi muito complicado fazer o link entre os laranjas e os filhos
do mesmo. Todos trabalham juntos no Grupo Rofer,
www.gruporofer.com.br . Infelizmente não tenho neste PC esses
detalhes, posso enviá-los amanhã cedo. Impossível conseguir na
pf o status desse inquérito, pelo menos para mim. Acredito
mesmo na possibilidade de que uma pesquisa completa, até o
final desse inquérito, possa atingir pitta, maluf e cia. ltda.
Adoraria correr atrás disso, mas por enquanto não posso sair do
foco italiano. Rezo para que todas as safadezas venham juntas, no
mesmo saco.
Bom, é isso, se o mestre cjt precisar falar comigo, pode ligar a
qquer hora no (21) 9994-2002.
Abraço,
Tiago
——-Original Message——From:
Sent: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2004 20:42
To: tverdial
Cc: wpg
Subject: RES: GG
Olá Bill e Tiago,
As informações do dia são:
Inquérito Policial - Naji Nahas
Número: 80/2004
Cartório: Delefaz
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Data de Inclusão no sistema: 26/01/2004
Delegado Responsável: Dirceu Lopes
Escrivão: Ronaldo
Crimes: Art 22 da Lei 7.492/86, que Define os crimes contra
o sistema financeiro nacional.
Art 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o
fim de promover evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer
título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou
divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não
declarados à repartição federal competente.
Crime: Arts 1 e 2 da Lei 8.137/1990, que define crimes contra
a ordem tributária, econômica e contra a relação de consumo.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de
venda, ou qualquer outro documento relativo à operação
tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar
documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada,
ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da
autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido
em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria
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ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas,
bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total
ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte
beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível
ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo
fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o
estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas
por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados
que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária
possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei,
fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Resumo do Inquérito: Notícia que o sócio da TAHA Com.
Exp., Sr. Naji Nahas, seria sócio da Quirkline Inv., situada em
Paraíso Fiscal, e Milton Cunha como “Laranja”.
Essas informações constam no sistema da PF, para verificar o
processo acima estou tentando desde já uma aproximação
com o delegado.
Sem mais.
Um abraço!!
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• Os Bastidores
No afã de investigar as relações da Telecom Itália com o governo,
a Kroll fez uma análise de como o “outro lado” jogava com a imprensa
e preparou sua própria estratégia para o contra-ataque. A leitura
detalhada desses documentos permite vislumbrar o que ocorre nos
bastidores do “teles-jornalismo”.
A jogada da própria Kroll com a imprensa é naturalmente pouco
detalhada no material. Os relatórios detalham, isso sim, as descobertas
feitas. A multinacional dispunha de um orçamento nada modesto para
a operação inteira do Plano Tóquio, segundo planilha denominada
“Plano de Ação”, com data de 24 de junho de 2004: 57,5 mil euros, ou
cerca de R$ 172,5 mil na época.
Um dos itens do projeto era fazer uma “campanha de imprensa”
pró-Opportunity. Dois funcionários eram encarregados de “identificar
jornalistas apropriados” para passar adiante argumentos, “em estilo de
artigo de imprensa”, de que havia sérios problemas de governança
corporativa com a Telecom Itália, além de problemas na contabilidade
da CRT. Não havia orçamento previsto para essas operações, ou seja, a
idéia seria pautar jornalistas para escreverem sobre assuntos de
interesse do Opportunity. Uma versão posterior da planilha afirma que
o caso CRT era “velho demais para ser interessante para a imprensa”.
Segundo os relatórios da Kroll, existiria uma “aliança” para
atacar o Opportunity, formada principalmente pelos fundos de pensão
brasileiros co-investidores no Opportunity e pela Telecom Itália.
Colaboradores do esquema seriam o grupo canadense de telefonia
TIW, o ex-funcionário do Opportunity Luis Roberto Demarco e o
empresário de mídia e outros negócios Nelson Tanure, dono do Jornal
do Brasil e da Gazeta Mercantil. Os relatórios secretos da Kroll, que
levantam ligações políticas e econômicas, além das propriedades de
Tanure, qualificam o empresário como “um oportunista hostil”.
A “campanha” teria surgido quando a TIW quebrou no Brasil
(ela era dona da Telemig Celular e da Telenorte Celular). A partir de
julho de 2000, a TIW e os fundos de pensão brasileiros, especialmente
a Previ, passaram a processar o Opportunity, afirmando que o grupo
teria violado a lei de telecomunicações brasileira e quebrado acordos
para tomar conta das concessões. O Opportunity teve negadas todas
suas ofertas para comprar os ativos da TIW.
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Demarco, ex-funcionário do Opportunity, entra na história
como o contato com o PT – teria laços fortes com Luiz Gushiken,
ex-homem-forte da Comunicação do governo. Uma empresa de
Demarco, chamada Miracula, criou a loja virtual que arrecadou
R$ 2 milhões para a campanha presidencial de Lula, em 2002. Essa
empresa, segundo a Kroll, teria 99% das ações de uma empresa
no paraíso fiscal de Cayman. Demarco também teria um
empreendimento na Web como fachada para Gushiken (o Portal
da Previdência Ltda.), segundo o relatório.
Tendo saído do Opportunity após uma obscura atuação em
Cayman, Demarco processou o fundo, usando o mesmo advogado que
processa a empresa por parte do fundo Previ, Harcus Sinclair. Para a
Kroll, isso e a afirmação de um economista da Previ de que Demarco
sempre era visto por lá são as principais evidências da conexão entre
ele e a suposta campanha anti-Daniel Dantas.
Nelson Tanure, que comprou o Jornal do Brasil em 2001, teria
entrado no esquema, segundo o relatório da Kroll, devido à sua prática
de vender espaços no jornal. É neste ponto do relatório que começa a
descrição cifrada do jogo de mídia. A Kroll destinou 20 mil euros do
orçamento total apenas para investigar as operações de Tanure.
No tocante às publicações que pertencem ao empresário,
constam os seguintes objetivos:
“NT (Tanure) exerce influência direta na linha editorial do jornal
(JB) e autoriza diretamente reportagens contra o Opportunity.
O repórter responsável por esses textos é Gilberto Menezes Cortes.”
As fontes, segundo o relatório, seriam de dentro do próprio JB.
“Continuar pesquisa para avaliar possíveis pagamentos da TI a NT
por meio de publicidade no JB, GM e empresas associadas”. As
fontes eram do próprio departamento comercial das empresas,
além de “pessoal editorial sênior”.
“Afirma-se que a GM (Gazeta Mercantil) também está perdendo
dinheiro, circulação e receita publicitária. Ela não acertou
pendências com jornalistas que trabalharam no jornal. Sua
sucursal do Rio não fechou, mas teve seu pessoal cortado de 30
para 4.” Havia um orçamento de 4 mil euros para “oferecer aos
litigantes assistência informal contra NT”, na busca por
informações que pudessem ser usadas contra o empresário.
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“Esforços para confirmar informações de fontes de que NT está
tentando agenciar – e possivelmente participar da aquisição do
Correio Braziliense”. Não houve confirmação disso, segundo
o relatório.
Veja abaixo o que os relatórios secretos da Kroll dizem sobre a
atuação de Tanure. As revelações mostram parte dos bastidores da
imprensa brasileira.
“Depois que NT (Tanure) comprou o jornal, o conteúdo editorial
do JB declinou em qualidade, porque, conforme confirmaram
fontes dentro da empresa, muitos dos colunistas recebem um
pacote variável de salários que se baseia na quantidade de
‘inserções’ que vendem. Todas as partes do jornal estão à venda
hoje – dos classificados aos editoriais. O custo de uma página
inteira é de R$ 400 mil mensais, um preço muito abaixo da média
de um jornal diário (por exemplo, no Valor Econômico custaria
R$ 1,2 milhões.”
Segundo o relatório, Cristina Conder, diretora do jornal por
mais de 10 anos, teria sido demitida por não concordar com a
nova linha editorial. A partir disso, segue o relatório,
“NT (Tanure) foi usado pela TIW, pelos fundos de pensão e por
LRD (Demarco) pra criar uma imagem negativa do
Opportunity. Especificamente na questão das Ilhas Cayman,
onde os três grupos alinharam seus interesses, NT foi usado para
dar a público a impressão de que a complexa estrutura de fundos
criada por Dantas para investir na BrT (Brasil Telecom) era
feita para maximizar seu benefício pessoal. Atacaram o
Opportunity em três questões principais: (i) Brasileiros – DD
(Daniel Dantas) e família – investiram ilegalmente em um
fundo offshore; (ii) o dinheiro investido vinha de fontes
ilegítimas; (iii) a estrutura do fundo é potencialmente ilegal e
serve aos interesses de Dantas.”
Segundo o relatório, a fonte da maior parte dessas acusações
seria Demarco. A jogada teria funcionado, na avaliação deles.
“Na tentativa de parar as acusações públicas feitas por LRD
(Demarco), a BrT assinou um contrato de publicidade com o JB.
O contrato era de R$ 200 mil mensais e durou três meses. Durante
esse tempo, Demarco teve um estremecimento de relações com
Tanure, por ter perdido seu canal para acusar Dantas. Há claras
evidências em conversas telefônicas de que NT e seu parceiro
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Paulo Marinho começaram a trabalhar com a TI (Telecom Itália).
A possibilidade de que NT tenha sido compensado – ao menos em
parte – por meio de pagamentos semelhantes da TI ao JB foi
considerada e fizemos uma análise da publicidade da TI/TIM no
JB. Os resultados vão em anexo.”
A análise, encomendada ao Ibope, mostra que entre agosto e
dezembro de 2002 o Jornal do Brasil tinha recebido R$ 1,2 milhão em
publicidade da TIM – pouco mais da metade disso em outubro daquele
ano. “Diversos executivos de publicidade foram contatados e todos foram
unânimes em afirmar que o montante total de publicidade da TIM, em
outubro de 2002 – R$ 651 mil – está fora de qualquer parâmetro usado
por agências de publicidade no que se refere à circulação, e assim pode ser
considerado despropositado. Em outras palavras, a circulação do jornal
não justificaria um investimento daquele porte em um só mês”, diz o
relatório da Kroll.
Mais ainda:
“Dos 38 artigos publicados sobre o Opportunity e Daniel Dantas
em 2002 (pelo Jornal do Brasil), apenas um pode ser considerado
como passando alguma idéia positiva. Os 37 restantes sugerem
uma imagem negativa da instituição e de seu controlador, e
passam a idéia de que Dantas é ganancioso e inescrupuloso.”
A partir de 2001, em uma série de lances que envolveram greves
de funcionários e negociações empresariais, Tanure adquiriu o
controle do jornal Gazeta Mercantil, que por mais de 20 anos fora o
mais influente jornal de economia brasileiro. Ele também passou a
publicar a revista Forbes Brasil, versão nacional da tradicional revista
americana de negócios. Os relatórios da Kroll contam parte dos
bastidores dessas operações:
“Sérgio Thompson Flores, que presidia a Gazeta Mercantil
quando NT fez sua primeira tentativa de obter o controle, deixou
o jornal sob uma nuvem, tendo sido acusado por Levy de gestão
fraudulenta. Passou a trabalhar para NT, que a esta altura havia
comprado os direitos de publicar a Forbes no Brasil. Sérgio se
tornou vice-presidente do Jornal do Brasil e presidente da Forbes.
Deixou a Forbes no começo deste ano (2004), quando a Forbes
americana entrou na Justiça pelo fato de que NT havia parado de
pagar os royalties pelo uso da marca no Brasil.
Uma fonte afirma que a relação de Flores com NT começou a vir
abaixo quando NT tentou interferir na linha editorial da Forbes.
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A fonte comentou que “para NT, quem compra publicidade em
seus jornais ou revistas ganha espaço no noticiário. Ele (NT)
escandalizou os funcionários da GZM (Gazeta Mercantil) quando
lhes disse que ‘os amigos’ devem ganhar tratamento especial nas
notícias, e ‘os inimigos’ deviam ser tratados duramente. Ele deixou
claro a todos os presentes que ‘amigo’ é anunciante e ‘inimigo’ é
quem não anuncia”. Meses depois, ele pôs essa política em prática
na Gazeta Mercantil, quando insistiu em publicar um editorial
questionando o fato de que a Petrobras havia usado as
Organizações Globo como veículo para a maior parte de sua
publicidade por cinco anos.”
Mais ou menos da mesma forma que a separação entre “amigos” e
“inimigos” que os relatórios afirmam ter sido feita por Tanure no Jornal
do Brasil, a Kroll classifica toda notícia negativa publicada a respeito do
Opportunity como parte de uma “Campanha difamatória na mídia”. Um
anexo do relatório final de investigação relaciona 19 notícias publicadas
na Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, Jornal do Brasil e o O Globo
como parte dessa campanha. As únicas evidências apontadas pelo
relatório são o uso de fontes anônimas e vazamentos de documentos
internos do Opportunity, possivelmente por parte de fontes internas da
Telecom Itália. Mas apenas contra o dono do Jornal do Brasil se
levantaram as acusações mais fortes, como se viu.
De qualquer forma, isso demonstra o quanto mesmo jornalistas
honestos acabam servindo ao jogo das fontes, muitas vezes por
desaviso. Juízes experientes costumam dizer a seus colegas mais jovens:
“por mais honesto que você seja, saiba que você já entra aqui vendido”.
Mesmo quando não levam sequer um tostão nas volumosas jogadas
que passam por suas mãos, tanto juízes quanto repórteres
inadvertidamente acabam servindo a um dos lados.
Os relatórios secretos da Kroll são um manancial de pautas e
renderiam um livro por si. Os bastidores da imprensa são apenas um
pedaço da coisa. O grosso do material contém investigações sobre
várias personalidades da política e suas ligações com o mundo dos
negócios. Cássio Casseb, ex-presidente do Banco do Brasil, chega a
aparecer em vídeos numa reunião com executivos da Telecom Itália em
um hotel europeu. Luis Favre, marido da ex-prefeita de São Paulo
Marta Suplicy, é acusado pela Kroll de se associar ao investidor Naji
Nahas para beneficiar uma empresa na licitação do lixo de São Paulo e
na venda da mesma empresa para uma empresa francesa.
Mas isso, claro, é outra história, para outra ocasião.
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cap. 8
Jornalismo Cultural •

O poder de plasmação do jornalismo cultural anda em contínua
inflação. Os agentes adventícios que iam buscar novidades fora dos
eixos culturais das grandes cidades, hoje podem ser acusados de ser
suspeitos de reticência: deixaram de torrar sola e agora tudo cada vez
mais está nas mãos das assessorias e imprensa, desmesuradamente
gordas em suas vontades de indicar o que deve ser consumido, o que é
boa arte, o que está excogitado de consumo. Algo como aquilo que
Umberto Eco já chamava de um singular contrabando de
estupefacientes culturais.
O velho e bom Freud escreveu em Totem e Tabu:
“As neuroses, por um lado, apresentam pontos de concordância
notáveis e de longo alcance com as grandes instituições sociais, a
arte, a religião e a filosofia. Mas, por outro lado, parecem como se
fossem distorções delas. Poder-se-ia sustentar que um caso de
histeria é a caricatura de uma obra de arte, que uma neurose
obsessiva é a caricatura de uma religião e que um delírio é a
caricatura de um sistema filosófico”.
Se formos por aí, o jornalismo cultural que se vende é a
caricatura dos efeitos da arte.
Merquior foi o primeiro a apontar o efeitismo da arte de
consumo: algo que preza pelos efeitos que tal consumo gera nos nossos
corpos, quiçá emoções, mas que despreza esforços intelectuais para
compreender registros simultâneos, polissemias, contrapontos. A boa
arte é aquela que não demanda esforços, não requer raciocínios para
compreender processos criativos, tampouco detona algum processo
intuitivo, na tentativa de mergulhar na intuição do artista. O incensado
Edgar Morin achava que arte de consumo é salvação individual, bem
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o contrário do exposto. Umberto Eco também criticou esse efeitismo,
nos anos 70, em que o “bom consumo” cultural é aquele que despreza
a vanguarda, deveras requer apenas entretenimento epidérmico,
“unificando as sensibilidades”.
Em 2003, Todd Gitlin, crítico de mídia dos EUA, defendeu que
em verdade nem esse efeitismo andaríamos procurando na arte de
consumo. Queríamos apenas estar conectados com a idéia de estarmos
conectados. Nossas vidas nem mais efeitos estariam requerendo, mas
tão-somente a garantia de que estamos conectados a um turbilhão, a
uma corrente contínua, a um fluxo interminável, a uma torrente de
informações. Sem ter lido Heidegger, Gitlin vindica que essa atração
pelo fluxo é na verdade uma rematada maneira de fugir da angústia.
Em meus encontros com Timothy Leary, ouvi muito sobre a
pendularidade da contracultura: valores que estão nas periferias, no
off-broadway, são aproveitados pela cultura oficial, (mainstream, hype),
depois morrem. Valores humanos que só habitavam o mundo dos
“párias” (tão procrastinados pela elite branca e protestante e saxã, lá, ou
branca, católica e quatrocentona, aqui), dizia Leary, viraram oficiais
depois que ele e os hereges de Harvard os trouxeram para o mundo
hype: movimento paficista, movimento gay, não-sexismo, igualdade
entre brancos e negros, preservação da natureza, etc.
No mundo dos bens culturais, poucos jornalistas ainda se
arriscam em buscar algo novo fora do mundo mainstream das
assessorias, que vendem lixo cultural como caricaturas de arte
superior. O jornalismo cultural virou um astrolábio para a classe
média bebedora de uísque poder se sentir bem a ponto de discutir
cultura em termos de catálogo (“Você já viu o último filme de fulano
de tal?”). Mais uma vez, o agora vira o ápice do tempo, vale como
legitimação o último, o mais novo item do catálogo de novidades
culturais. Surfar a crista da onda das ofertas de catálogos culturais, dos
guias, é estar conectado visceralmente à torrente, ao fluxo. Não
queremos mais tão-somente a arte que nos gera efeitos; queremos
sentir o efeito de estar no fluxo, eis aí a mais nova leitura da frase
“O meio é a mensagem”, de Mc Luhan.
Numa entrevista à revista Caros Amigos, em 1998, falei da Máfia
do Dendê, um processo pelo qual Caetano Veloso e Gilberto Gil
indicavam, para jornalistas culturais, o que deveria ser batizado como
bem supremo da cultura musical brasileira. Quase dez anos depois, a
Máfia do Dendê virou a Companhia das Letras, capaz de plantar na
mídia, ao mesmo tempo, duas páginas do mesmo lançamento, em
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absolutamente todas as mídias. Caetano e Gil não compravam
jornalistas com dinheiro. No máximo os faziam freqüentar festinhas
bacanas de gente famosa. O toma-lá-dá-cá era na base do
deslumbramento. A máfia cultural, hoje, costuma lançar livros de
jornalistas que prestaram bons serviços falando bem de livros
indicados. Caetano e Gil, nesse sentido, são peixes pequenos,
beletristas abúlicos perto da sofisticação que se fez hoje em cima de
quem fala bem sobre aquilo que se pede.
Eis o que pensa o jornalista Alex Antunes, um dos raros
militantes do circuito off-broadway do jornalismo cultural:
***
“Existem duas profissões completamente baseadas em uma
mentira fundadora: a de motoboy e a de jornalista. A de motoboy
porque a sua circulação eficiente pressupõe a existência do
‘corredor’ entre as faixas de rolamento – e o que acontece, de fato,
é que o motoboy está em estado de ultrapassagem constante; o
corredor é apenas uma figura de poder.
Já a profissão de jornalista está baseada na mentira de que há uma
realidade ‘descritível’ e, mais absurdo ainda, mensurável em
infográficos. Ora, ‘qualquer realidade é apenas uma opinião’
(Leary). Assim como o motoboy confiado que se arrebenta contra
uma porta aberta subitamente, contra um pedestre distraído ou
um carro que insiste em não estar onde (o motoboy acha que ele)
deveria estar, o jornalista não pode e não deve acreditar no
‘corredor lógico’ que se estende ao longo dos fatores aparentes.
O risco é o mesmo: o de se estampar contra uma peça que,
gaiatamente, se desloque do cenário fixo que o jornalista (supôs
que) enxergou. Indo um pouco mais longe, o jornalismo cultural é
o pior – ou o melhor – dos mundos. Porque é o contrário do tráfego
normal, onde as pessoas sensatamente concordam em que, pelo
menos, vão na mesma direção. Na cultura, o jogo consiste em parar
inesperadamente; em dar meia-volta em plena pista e seguir pela
contramão; em irromper das transversais cantando os pneus com
grande efeito dramático.
Ou seja, ‘demonstrar atitude’ – o que pode ser qualquer coisa,
inclusive cruzar uma highway a bordo de uma carroça lenta e
autista.
A partir da passagem da década de 60 para a de 70, a
contracultura criou o jornalista cultural que é ele mesmo, em
145

tognolli_ok

04.04.07

17:46

Page 146

alguma medida, um ator do processo cultural. A gradação dessa
atuação vai desde breves piadas insiders no texto, piscadelas para
os iniciados sem prejuízo do leitor desavisado, até o overacting do
jornalista gonzo.
Este seria como um guarda gozador que arbitrasse segundo
suas próprias regras de trânsito. Ele poderia acenar
incentivando o ‘arrojo’ de um motorista muito acima da
velocidade média, ou multar por pura maldade um outro que
dirigisse com segurança, criticando a previsibilidade e
monotonia dessa conduta. Enquanto todos esses padrões –
highways, jornalismo profissionalizado, contracultura –
estavam se definindo e redefinindo no primeiro mundo, no
Brasil as estradas ainda eram caminhos estreitos e esburacados
(em geral ainda são) e os jornais veículos familiares a serviços
de interesses paroquiais e mesquinhos (em geral... bem, é um
dos nossos assuntos).
Na década de 80, quando o jornalismo finalmente se
profissionalizou no Brasil, os veículos puderam escolher (ou
não) uma nova face para se vender no mercado. As editorias
ditas sérias, como política, economia e cidades, até podiam
alegar preferências um pouco mais à direita ou um pouco mais
à esquerda, mas compartilhavam no entanto a responsabilidade
e a sobriedade no enfoque.
Sobrou para o jornalismo cultural dar o toque de ‘personalidade’
nos grandes veículos, como sobram para as cores e os tamanhos
das gravatas sinalizar, entre os homens de negócio, os que são
mais conservadores e os que são mais heterodoxos.
Eu não sabia de nada disso quando fui parar em uma revista
nascente e especializada em rock, a Bizz, mas bancada por
uma grande editora, a Abril. Era 1985 e uma certa conjunção
de fatores políticos (a abertura) e culturais estava dando
enorme visibilidade – e alguma ‘lucrabilidade’ – para uma
geração totalmente nova de artistas de teatro, cinema, poesia e,
principalmente, música – ou seja, rock.
Havia demanda para uma revista com um perfil inovador.
Mais do que isso, uma nova revista seria quase forçosamente
um laboratório para novas estratégias de publicações
segmentadas. A indústria estava percebendo que logo seria
impossível lucrar sem entender e atender determinados ‘nichos’
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de público, mais ou menos distantes do (hipotético) público
médio, mas com vigor e presença cada vez maiores.
Assim, sem que eu soubesse, eu estava sendo criado para o
jornalismo no melhor de dois mundos – um tipo de arranjo que
em breve seria impossível, para sempre. Estar dentro de uma
grande editora nos permitia ter um bom papel, impressão
colorida, fotos e matérias compradas em todo o mundo, pois a
pretensão (efetivamente realizada) era vender para a casa das
centenas de milhares de leitores.
Por outro lado, a matriz estética das bandas brasileiras era o
underground de Londres e de Nova York, principalmente, que
tinham tomado o mercado internacional de assalto nos primeiros
anos 80. Então, o modelo de jornalismo a ser seguido era o dos
‘fanzines’ (de fan + magazine, publicações mimeografadas ou
xerocadas para poucas centenas de leitores), ou o das publicações
remanescentes da contracultura dos anos 70, como a americana
Rolling Stone.
Fanzine, por sinal, era exatamente a minha única experiência
jornalística anterior. Escrevi alguns textos longos (e divertidos,
segundo os leitores) para o Spalt (de sp + alternativo), o fanzine
muito bem cuidado de Fernanda Pacheco, hostess do Napalm,
uma das primeiras casas noturnas pós-punk de São Paulo, ainda
em 82 ou 83. A única casa anterior com esse perfil foi o Carbono
14 e as únicas que alcançaram a notoriedade do Napalm foram
Madame Satã e Rose Bombom.
Na Bizz, havia muito dinheiro e infra-estrutura para fazer a
revista e grande liberdade editorial e de opinião para escrever,
com um certo subjetivismo, ou mesmo ‘experimentalismo’
provocador, desde que ele fosse aceito e compreendido por essas
hordas de ‘novos leitores’ interessados e solidários com ‘a cena’. Eu
era feliz e não sabia.
UM LONGO TRAILER DELE MESMO – Eu só tive a completa
noção do que era a experiência em uma revista segmentada
quando saí de uma. Depois de pouco mais de meio ano na Bizz,
ao longo do qual assumi, informalmente, o papel de editor
assistente, fui convidado para trabalhar na editoria de Artes e
Espetáculos da Veja.
Finalmente, abandonei o curso de jornalismo em que eu me
arrastava havia alguns anos. E engoli seco quando o editor Mário
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Sérgio Conti disse que esperava que eu soubesse a diferença entre
os pintores Monet e Manet e que, ‘naturalmente’, eu teria que
abandonar a minha banda (Akira S & as Garotas Que Erraram),
e fui em frente.
Fortemente desconfiado de que a Veja não era meu lugar – mas fui.
Foram meses de pesadelo. O (ex) trotskista Mário Sérgio tinha
sido meu dirigente na Organização Socialista Internacionalista,
cuja face visível no movimento estudantil era a popular tendência
Libelu, a Liberdade e Luta. E, dentro da ‘imprensa burguesa’, o
(ex) camarada parecia empenhado em arrancar dos jornalistas a
mesma dedicação e disciplina que se esperava de um militante.
Mas ali o resultado era apenas patético, nunca heróico.
O caderno era o primeiro que fechava, ainda na 4a. ou 5a. feira.
Mas ficávamos todos os repórteres e redatores, madrugada
adentro, depois de todos os textos já entregues, à espera de...
bem, não sabíamos bem o quê. Do imponderável momento em
que a ‘esfinge’ Mário Sérgio punha a cabeça para fora da sua
sala envidraçada e dizia para os cinco ou seis jornalistas à
espera: ‘podem ir’.
Eu pensava com meus botões que, mesmo que morresse o Chico
Buarque ou o Caetano Veloso, dois ou três jornalistas de
plantão poderiam fazer uma matéria de capa em questão de
horas. E sempre havia o telefone para convocar as pessoas
necessárias, ora bolas. O Caetano não morria toda semana.
Então veio um chamado da Bizz. Eles me queriam de volta. Eu
tinha saído porque negociei com eles a contratação e um
aumento, já que editava várias seções da revista mas ainda
ganhava menos do que todo mundo, coisas que não tinham
vindo no prazo combinado. Na verdade, foi só por isso que eu
fui para a Veja.
Eles me explicaram: agora que eu tinha sido contratado pela
Veja, podia voltar transferido, mantendo meu novo salário... O
piso da Veja correspondia aproximadamente a um salário de
editor-assistente na Bizz, perfeito.
Fui avisar o Mário Sérgio.
‘Você está louco?’, ele respondeu. ‘Você trabalha na revista mais
importante do país e quer voltar para aquela revista de criança?’.
Eu não entendia a contradição de um trotskista pagar tanto pau
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para a principal revista da imprensa burguesa, mas enfim. Ele
encerrou o assunto, como se fosse um delírio meu.
Nesse meio tempo, meus textos eram reescritos pelo Mário Sérgio
sem dó nem piedade, em busca do tal ‘padrão Veja’. Acontece que
eu não gostava do padrão Veja de texto. Tinham me ensinado que,
sem nunca ser pessoal, o texto de Veja devia dar pequenos sinais de
que a revista tinha acesso ao poder.
Por exemplo, uma entrevista com um ministro poderia citar
detalhes da decoração de seu gabinete íntimo – a revista jamais
diria ‘nós temos acesso privilegiado ao ministro’, mas esse seria
o subtexto.
Aconteceu um impasse feio com o Mário Sérgio quando ele quis
que eu assinasse uma crítica positiva a um filme dos Trapalhões.
Acontece que o ponto-de-vista ‘de Veja’ (essa estranha entidade que
quer ser um manual de instruções da vida para a classe média
conformista) era de que os Trapalhões eram importantes para a
indústria cinematográfica nacional.
Ele jogou a minha crítica cinéfila fora, escreveu outra totalmente
diferente e me deu para ler. Eu disse: ‘ótimo, eu gostaria de ler isso
na revista. Não concordo muito, mas faz sentido’. ‘Hmm. Você
assina?’. Ué. ‘Claro que não – não fui eu que escrevi!’ Santa
ingenuidade.
Tínhamos um impasse, porque: a) alguém tinha que assinar a crítica
– era norma da editoria; b) mas esse não era um tema importante o
suficiente para levar a assinatura do editor. Não lembro como ele
resolveu o problema, só sei que eu não assinei aquilo.
Como brincadeira e como despedida, resolvi escrever um texto
com o estilo ‘de Veja’. Ia entrar em cartaz um filme do francês Luc
Besson chamado ‘Subway’, uma bobagem pop em que o
highlander Christopher Lambert imitava o jeito do Sting do
Police. Era uma história suficientemente tola para eu destilar uma
certa crueldade prepotente e formalmente inteligente de que a
revista parece gostar tanto.
Lasquei que o filme ‘parecia um longo trailer dele mesmo’. Mário
Sérgio leu, sorriu, mudou só uma vírgula ou duas, e comentou que
eu ‘estava aprendendo’. Mal sabia ele que aquele era meu último
texto para a revista – não só eu não ‘estava aprendendo’ nada
como queria era cair fora dali o mais rápido possível.
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Quando cheguei à redação, alguns dias depois, havia um recado
para eu comparecer ao departamento pessoal. ‘Chegou o pedido
da sua transferência’, disse a mulher do RH com uma cara
esquisita. ‘Ótimo!’. ‘Mas o Mário Sérgio mandou te demitir’.
‘Como me demitir, eu não estou sendo transferido?’ ‘Ele não quer
deixar. Mandou datar a sua demissão de um dia antes do pedido
de transferência’...
Fui ligar para o diretor da Bizz, Carlos Arruda, para perguntar o
que eu devia fazer. Ele ligou para o diretor do grupo, o Ângelo
Rossi. Que ligou para o Roberto Civita, o dono da coisa toda. Que
ligou de volta para o Guzzo, diretor da Veja. Que ligou para o
Mário Sérgio. Imagino que ele tenha ouvido algo assim: ‘não
enche o saco, Mário, libera o moleque pra outra revista da casa’.
Felizmente o Mário Sérgio tinha subestimado a importância
ascendente das revistas segmentadas.
O PRETO QUE NÃO SATISFAZ – A volta para a Bizz rendeu um
período de produtividade. Assumi a edição da revista em poucos
meses e aproveitei a maré boa para criar um outro título voltado para
o cinema, a Set. Tínhamos adquirido um know-how de crítica
cinematográfica pop com a Bizz, em um momento em que o mercado
de vídeo estava se legalizando (o início tinha sido em cima da
pirataria mesmo) e a oferta de títulos começava a ficar interessante.
Em 1988 ganhamos um prêmio Abril coletivo (e mais uma
indicação) para essa seção da Bizz, saudada com a frase: ‘A crítica
cinematográfica revivida com imparcialidade e bom gosto’.
Ironicamente, recebi esse prêmio quando já tinha me demitido da
revista – aliás, das duas, da Bizz e da Set.
Acontece que, no terceiro terço dos anos 80, aquele momento
privilegiado da ‘disponibilidade de recursos + linguagem de
fanzine’ já estava ficando para trás. A redação tinha a sensação de
que era necessário investir seguidamente em valores novos para
arejar a cena, mas a direção do grupo tinha a visão oposta, de que
era preciso consagrar valores.
‘Consagrar valores’ não estaria errado por definição. Mas a forma
óbvia demais de fazer isso era desmoralizadora para a revista: por
exemplo, dar três ou quatro capas ao longo de um mesmo ano para
uma mesma banda, no caso o RPM. Eu não conseguia enxergar
isso a não ser como um atestado de oportunismo, burrice, preguiça
e babação de ovo com o sucesso popularesco.
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Bandas que para mim eram valores a serem preservados – o Ira!,
por exemplo, para quem eu quis dar uma capa –, eram vistas, ao
contrário, como sinônimo de incompetência. ‘Tiveram uma música
como tema de novela e nem assim estouraram’, nas palavras do
diretor de grupo, Carlos Arruda.
O Carlos Arruda, aliás, era campeão em conclusões idiotas.
Insistiu em dar a capa do número 4 da revista para o Gilberto Gil,
que tentava desesperadamente sobreviver à onda pop pós-Blitz
mas não conseguia disfarçar um certo ranço de ‘aristocracia da
MPB’ – e evidentemente as vendas (excelentes) caíram um pouco.
Muito tempo depois, quando eu propus uma capa para o Living
Colour, que efetivamente roubou a cena do Hollywood Rock de que
participou, Arruda lembrou do caso do Gil para decretar que
‘preto na capa não vende revista’... Foi por essas e por outras que
resolvi seguir meu caminho de novo.
EM BUSCA DO EDITOR SURTADO – Mais tarde, já na Folha
de S.Paulo, o susto foi outro. Uma combinação de fatores fazia
do caderno cultural do jornal, a Folha Ilustrada, um lugar bom,
em princípio, para ‘enfants terribles’. O projeto de modernização
da Folha tivera seu ápice com a campanha das Diretas-Já, o que
gerou depois o slogan ‘De rabo preso com o leitor’ – sugestão de
que os outros veículos serviam a lobbies, políticos e culturais,
não declarados.
Uma peça importante para dar o ar ‘modernizante’ da Folha
tinha sido exatamente a Ilustrada. Sob a gestão de Matinas
Suzuki, no início dos anos 80, ela era generosamente aberta às
novas expressões artísticas, particularmente o rock
underground, nacional e estrangeiro. A Ilustrada antecipou
tendências que depois seriam maciçamente exploradas pela
Bizz, que recrutou inclusive um dos principais escribas da
Ilustrada, Pepe Escobar.
Mas, já no final da década de 80, a coisa do ‘enfant terrible’ já
era mais um vício do que propriamente uma qualidade.
Esgotado por gente interessante como Luis Antonio Giron e
André Forastieri (outro que depois foi parar na Bizz), o recurso
de investir contra as ‘vacas sagradas’ da cultura brasileira e
internacional continuou a ser seguido – com igual iconoclastia,
mas com muito menos autoridade – pelos jovens jornalistas que
a casa ia buscar em seus grupos de trainees.
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De qualquer modo, quando cheguei à Folha Ilustrada, não havia a
menor pressão para escrever assim ou assado – bastava que o
jornalista soasse informado e ‘antenado’ com as últimas tendências
da cultura local e mundial. Trabalhei com três editores na
Ilustrada: Maria Ercília (que foi quem me convidou), Alcino Leite
Neto e Bia Abramo.
O bom-senso e mesmo o bom caráter dos dois últimos,
particularmente, me fez conceber uma teoria cruel. A de que
um bom editor de um grande caderno de cultura tem quer ser
obcecado, irrealista, surtado e autoritário.
Com os primeiros sinais do colapso do mainstream comercial, no
final dos anos 80, a cultura já dava sinais de estar muito
multifacetada e segmentada. O conhecimento médio e o bomsenso já não eram instrumental suficiente para fazer um bom
editor. Pelo contrário, ao invés de uma cobertura ‘equilibrada’, o
bom-senso apontava para um recorte flácido, banal e irrelevante
do cenário cultural.
Curiosamente, teorias abstrusas e estilos idiossincráticos de edição
como os de Matinas Suzuki Jr. e de Mario César Carvalho (com
quem não trabalhei diretamente – e me pergunto, felizmente ou
infelizmente?) rendiam cadernos muito mais empolgantes.
A inteligência ponderada e a doçura no trato de Alcino Leite, por
exemplo, não fizeram da Ilustrada um bom caderno pop. No
máximo fizeram dela um caderno ‘correto’ e, no contexto pop, essa
expressão é quase uma ofensa.
É como se a cultura pop, particularmente no pós-punk, exigisse
na imprensa personalidades clonadas das de jornalistas
turbulentos como Hunter Thompson e Lester Bangs – como se
só personalidades autoritárias e surtadas pudessem proporcionar
um recorte notável qualquer desse cenário em aceleração
constante e incompreensível.
Ou seja, na Ilustrada era possível escrever praticamente qualquer
coisa sobre qualquer coisa, mas nada que parecesse fazer muita
diferença, ou corresponder a um projeto, a um viés de intervenção
na realidade. O que, somado à pressão do fechamento diário,
gerava uma combinação doentia de estresse e desinteresse.
Em uma dessas situações de pressão, fiz uma falseta com o Alcino.
Eu tive que fechar às pressas o destaque do Acontece – a página da
programação diária. Era a estréia de uma peça de teatro, à qual eu
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não tinha assistido e nem teria tempo de entrevistar alguém para
suprir a lacuna de informação sobre o assunto.
Eu só tinha o release. Então, resolvi fazer uma homenagem singela
aos pequenos jornais do interior do Brasil e, muito simplesmente...
copiei o release. Na imprensa dita séria isso é um tabu, claro.
Ninguém copia release. Mas por que cargas d’água, pensei, eu
deveria me basear exclusivamente no release para escrever o texto
e disfarçar isso usando minha inteligência?
Se a única informação era mesmo a do release, a atitude mais
honesta seria a de simplesmente copiá-lo. Fiz isso e – quando o
jornal já estava rodando, claro – avisei o Alcino, que não ficou
nem um pouco contente. Só restava ao bom Alcino torcer para
ninguém perceber. Por essas e por outras, etc.
Fui para a rua de novo.
Ali foi o ápice da minha carreira. Eu estava proibido de escrever na
Editora Azul pelo Carlos Arruda, de escrever na Veja pelo Mário
Sérgio Conti, e de escrever na Folha por... bom, há uma historinha
aqui que ainda não é o momento de contar.
Pelo menos eu escolhia bem os calos em que eu pisava.
TODO JORNALISTA É UM JORNALISTA FRUSTRADO
O resto dá pra resumir em poucas palavras. Não porque não tenha
sido interessante escrever para uma revista como a General, que o
André Forastieri e o Rogério de Campos conceberam como algo
a meio caminho entre a Bizz e a revista de quadrinhos Animal, por
sua vez inspirada em revistas underground radicais européias,
como a Frigidaire e a Zulu.
Ou porque não tenha sido interessante a experiência de trabalhar
para o Estadão, particularmente para o caderno Zap!, uma
espécie de Folhateen menos esquemático e – um pouco – mais
ousado, apesar da caretice intrínseca do jornal. Ou mesmo a
breve digressão em um ‘jornal de província’, o Jornal do
Commercio do Recife, cujo caderno cultural tinha sido
‘turbinado’ pelo contexto do manguebeat.
A partir daí, minhas experiências jornalísticas foram variações
sobre o mesmo tema: o das publicações se vendendo como
‘ousadas’, em que eu encaixaria a General, a Bizz em sua fase
inicial, e mesmo a Folha Ilustrada versus publicações se vendendo
como ‘conservadoras’ (caso flagrante da Veja).
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E ambos esses modos se convertendo, mais cedo ou mais tarde, em
algum tipo de maneirismo vazio.
Porque o problema mais profundo não é com o jornalismo. É com
o Brasil, do qual a imprensa – e suas fragilidades – é apenas um
retrato. Enquanto o país continuar patinando na (in)definição de
uma identidade cultural (i.e., a superação do fosso cavado entre a
elite pós-colonial e a patuléia desenfreada, entre o ar refrigerado da
Mercedes e a sanha do motoboy), simplesmente não haverá um
interlocutor real para a imprensa. ‘Não verás país nenhum’, como
diria o Ignácio de Loyola Brandão.
Só não falarei aqui da minha experiência como escritor – no
começo do novo milênio publiquei meu primeiro livro A Estratégia
de Lilith, que tem muito a ver com o jornalismo gonzo, na forma e
no conteúdo. Mas que é bem-sucedido demais para se encaixar
nesse pequeno balanço de fracassos jornalísticos.
Explico. Uma vez, quando foi lançado o álbum da minha banda, o
Akira S, o Giron me fez a clássica pergunta: ‘esse seu disco
demonstra que todo jornalista é um músico frustrado?’. ‘Não’, eu
respondi, ‘porque até hoje eu só me frustrei como jornalista. Como
músico (e agora como escritor, acrescento) eu simplesmente fiz o
que eu quis’.”
Alex Antunes.
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posfácio
Puro-Sangue •

“Quando Gutenberg inventou a primeira máquina de imprimir,
praticamente acabou com a liberdade de imprensa”. Essa afirmação foi
feita pelo jornalista Hélio Fernandes na primeira página da coletânea
de artigos (verdadeiros depoimentos) de Genival Rabelo, “O Capital
Estrangeiro na Imprensa Brasileira”. Mas essa afirmação, do indignado
diretor da Tribuna da Imprensa, se referia mais às pressões de custo
sofridas pelos jornais do que às contingências políticas. E é bom
lembrar que vivíamos o ano de 1966, portanto, em plena vigência da
ditadura militar.
A esse tempo, no plano internacional, a Internet já dava sinais de
vida. Em agosto de 1962, J.C.R. Licklider, pesquisador do MIT
(Massachussets Institute of Technology) discutia a “Rede
Intergaláctica” afirmando que as interações sociais seriam feitas por
meio de redes formadas por computadores interconectados
permitindo acesso rápido a dados entre pessoas e instituições de
qualquer lugar do planeta. Talvez estivesse nessa possibilidade o
contraponto à afirmação do editor da Tribuna, ou seja, a destruição de
um dos pilares do controle da liberdade de imprensa.
Pode pensar o leitor atento em relação a essa abertura: “Mas qual
a relação entre Gutenberg, Licklider e Tognolli? Ou ainda, Hélio
Fernandes, Genival Rabelo e Cláudio Julio Tognolli?”.
Aparentemente nenhuma, até que cheguemos ao final desta obra, que
tenho o prazer de apresentar àqueles que se preocupam com a
liberdade de imprensa.
Tognolli desvenda a sua forma de trabalho no jornalismo
investigativo, gênero de que é um dos pioneiros no Brasil. A começar,
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mesmo sem afirmação explícita, o autor deixa claro que o
compromisso com a sociedade é a equação máxima a ser resolvida pelo
profissional de imprensa.
Quando toma de Leary a afirmação de que “a realidade não passa
de uma opinião”, Tognolli se aproxima de Rabelo, oferecendo àqueles
que vão fazer a leitura dessa obra, a sua visão sobre a prática da
liberdade de imprensa num mundo globalizado e globalizante. Tornar
realidade a premonição de Licklider é um incentivo que está latente
nos textos deste livro.
Como Fernandes, Tognolli não esconde as suas versões dos
fatos que fazem a cepa dos capítulos deste livro. Sem meiaspalavras e desvendando os atores dos fatos, o autor revela a opinião
de muitos colegas a respeito da prática, ética e metodologia do
jornalismo investigativo.
Tognolli é inquieto pessoalmente e seu livro revela essa
ansiedade de viver o dia-a-dia mais que as 24 horas possíveis. Vai de
sua paixão musical, o rock, à sua paixão profissional, o jornalismo de
investigação, dando à segunda o ritmo frenético emprestado da
primeira. Acredita na estatística, mas crê que o ponto de vista
descompromissado com a quantificação tem a sua importância, porque
entende que o jornalista deve desenvolver uma visão periférica tão
aguçada quanto à visão central do fato. Prega um estímulo incessante
ao entendimento da pauta e do acontecimento e recomenda a
descoberta de todas as faces que constroem a matéria, mesmo que a
edição não permita que todos os detalhes sejam expostos.
Esta é uma obra que vem da alma de seu autor, com quem tenho
o prazer de dividir preocupações pedagógicas na Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É um purosangue, o Tognolli. Busquei no texto uma frase que pudesse sintetizar
o conteúdo e acredito que a epígrafe mais fiel para esta obra deva ser:
“redramatizando o mundo e desdramatizando o tempo, a mídia
prossegue em seus ardis: afinal, the show must goes on”.

José Coelho Sobrinho
Professor do Departamento de Jornalismo
e Editoração da ECA/USP
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Muito prazer, EDITORA DO BISPO

B ispo, mas que bispo? Dos bispos surrealistas, aqueles? Ou uma justa homenagem ao reverendo Richard de Bury,
bispo de Durhan, o homem que amava os
livros, que ainda no século XIV foi um
dos maiores bibliófilos de que se tem
notícia? Por que não o bispo Sardinha,
jesuíta devorado gulosamente pelos
bravos
caetés?
Decifrem-nos
ou
reclamem ao bispo! Fundada no ano da
graça de 2005, em São Paulo, a editora
defende a política do copyfree ou copyleft, ou seja, é favorável que os seus
próprios livros sejam reproduzidos ou
copiados livremente. Na linha de atuação editorial, o bispo adotou as quatro
divisões mitológicas que mais interessam aos destinos da humanidade: sexo,
drogas, rock´n´roll & religião, amém.
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CONHEÇA NOSSOS LIVROS


Catecismo de Devoções, Intimidades
& Pornografias por Xico Sá

Com uma linguagem que usa como modelos os manuais eróticos
da antiguidade árabe, a Bíblia e as sacanagens da escola Carlos
Zéfiro, este volume é um tratado de devoção às mulheres e uma
defesa radical do hedonismo e do prazer. As breves e pecaminosas
orações do autor abordam dos temas mais antigos, como o uso dos
espartilhos e a sodomia, até o sexo virtual dos tempos do
Messenger e do Orkut. 400 págs. em formato dos pequenos catecismos da Igreja Católica. 2ª edição.

TTSSS... A grande arte
da pixação em São Paulo/Brasil


org. Boleta
Quem ergue a vista para os céus de SP encontra um verdadeiro
jardim suspenso de Babel. Naquelas pichações – ou pixações, com
“x” mesmo, como usado na linguagem das ruas- há um deciframe ou te devoro permanente. As gangues e grifes têm as suas
tipologias próprias, como se fossem os novos Gutenbergs do caos
urbano. Enquanto o Estado e a polícia lêem estes rabiscos como
vandalismo, a Editora do Bispo apresenta, em fotos, “agendas”
dos pixadores e mostruário de tipos de letras, um grande livro de
arte de rua. 152 págs., edição bilíngüe – português/inglês.


Aurélia, a dicionária da língua afiada
por Fred Libbi e Ângelo Vip

Escândala! A Editora do Bispo orgulhosamente apresenta o
primeiro dicionário, ou melhor, a primeira dicionária publicada no Brasil que contempla palavras, gírias e expressões do
universo gay em língua portuguesa. De A de “ababé” a Z “zuzo
bem”. Sem a menor preocupação com a chatice do politicamente correto, com Aurélia você vai ficar por dentro da
riqueza dos vocábulos GLS de todas as regiões do país, do tosco
“cafuçu” ao “axoxique” das boates modernas. De bônus track,
o leitor ainda tem uma série de verbetes de todos os países que
falam o português mais afiado no mundo. 143 págs.
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Por que se mete, porra?

Delicadezas de Paulo César Peréio
Gaúcho de Alegrete, 66 anos de vida e 50 anos de carreira,
Peréio é um dos mais importantes atores do país. Atuou em
100 filmes, entre longas e curtas, como “Os Fuzis” (Ruy
Guerra), “Terra em Transe” (Glauber Rocha), “Eu te amo”
(Arnaldo Jabor), “Iracema, uma Transa Amazônica”
(Orlando Senna e Jorge Bodanzky), entre outros. Integrante
do Teatro de Arena, em São Paulo, participou de montagens
históricas, como “Roda Viva”, nos anos 1960, e dirigiu e protagonizou a peça “O Analista de Bagé”, nos anos 80. O livro é
um apanhado afetivo da vida do artista, um carregamento de
achados e perdidos, cartas, cartões, contêineres de amores e
dolores, cantos malditos de guardanapos, delírios e o fabulário
em geral de Peréio. 162 págs.



Manual para fazer
das crianças pobres churrasco ou
Modesta proposta para evitar que as crianças
da Irlanda sejam um fardo para seus pais ou seu país.

por Jonathan Swift
O renomado e clássico Jonathan Swift, o homem d´As Viagens
de Gulliver, nos apresenta o atualíssimo “Manual para fazer
das crianças pobres churrasco”, um texto político e satírico
do século XVIII, mas perfeitamente válido para os nossos dias
no Terceiro Mundo. A tradução e apresentação ficaram por
conta da escritora Clarah Averbuck, com ilustrações da
artista Fábia Bercsek, o que emprestam ao livro mais luxo
ainda. Embalado a vácuo, como em um frigorífico ou supermercado, o manual é mais um projeto gráfico de Pinky
Wainer que preza, sobretudo, pelo assassinato da caretice
editorial. 92 págs.
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-Testemunha de processo interno
sigiloso sobre juizes que vendiam
sentenças,tocado pelo TJ-SP e pelo
TRF-SP, em 1999, e que acabou
virando a OperaçãoAnaconda.
-Ameaça de processo feita por
telefone pela família do engenheiro
Vasconcellos, desparaceido e
Bagdá, relatando que ele ainda
"está vivo" eque a notícia de sua
morte, anunciada na TV Record,
que anunciou o livro,era na
verdade um "complo para vender
livros para o bispo macedo, já que
aeditora do Bispo é dele"
tah bom mestre???????

----- Original Message ----From: "xicosa"
To: "tognolli"
Sent: Wednesday, February 07,
2007 5:09 PM
Subject: processos
Caro, voce teria à mao, facil, a
lista dos gloriosos processos q
so honram asua grande historia?
grande abraço
xico
----- Original Message ----From: "Claudio"
To: "xicosa"
Sent: Thursday, February 08,
2007 5:30 PM
Subject: Re: processos

thanx e saudades!

cjt

Trabalha no site de Direito Consultor Jurídico e
escreve para as revistas Galileu, Galileu
História, Época, da Joyce e Rolling Stone.

MÍDIA, MÁFIAS E ROCK’N’ROLL
claudio j tognolli
A imprensa é um cano fumegante.
Mas singularmente glacial quando apontado
contra sua própria mente, é claro.
CJT

MÍDIA, MÁFIAS E ROCK’N’ROLL

Claudio Julio Tognolli, nascido em 1963, é
doutor em Filosofia das Ciências, mestre em
Psicanálise da Comunicação, ambos pela USP,
onde é professor titular da Escola de
Comunicações e Artes. Trabalhou na Veja,
Jornal da Tarde, Notícias Populares, Rádio CBN,
Rádio Jovem Pan e Folha de S. Paulo, para
quem foi correspondente nos EUA, em Miami. É
diretor-fundador da Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo, a Abraji. Representa o
Brasil no International Consortium of
Investigative Journalism. Escreveu outros
quatro livros. Ganhou prêmios Jabuti de
Literatura, Esso, Folha de Jornalismo e do
Depto. de Estado dos EUA. Formou-se em
composição com o maestro Hans JoachimKoellreuter. Foi amigo pessoal do bruxo Timothy
Leary, que trouxe ao Brasil há quase 20 anos.
Fez reportagens em mais de 30 países.
Infiltrou-se em torcidas organizadas, em
máfias, entre traficantes de armas e drogas e
em seitas.

bastidores
do jornalismo
e outros segredos
indispensáveis
para estudantes,
profissionais
e leitores

mestre: alguns em geral
-Processado pelo PT em 1990
por ter divulgado a 5 de março
daquele ano fotodo
sequestradores de Abilio Diniz
com camiseta do Lula entre as
armas.
-Edmundo, o animal, ameaçou
processo, junto com a CBF, por
eu ter divulgadoa fita de vídeo e
audio em que o animal conta
como a Nike escalou a
seleçãona fatídica partida com a
França. O processo foi
interrompido quando se
soube que a fita era
verdadeira. Ano: 1999.
-Processado pelo presidente do
PFL senador Jorge Borhausen,
em 2004, por terpublicado que
sua familia era investigada por
supostamente ter mandado
RS$5 bilhões para exterior,
esquema Banestado, via Banco
Araucária. Processo extinto em
agosto de 2006 pelo STJ.
-Testemunha principal no
processo de extinção da
Scuderie Le Cocq,
comandadopelo ex-procuradorgeral da República Claudio
Fontelles.
(cont.)

