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Pelo menos uma vez por ano, Roy A. Roberts, do Star
de Kansas City, ilustre editor, redator e repórter, volta a
Washington, D. C. Viaja em parte para escrever sobre o
povo e o lugar que conhece tão bem. Mas a finalidade
principal da sua visita é, segundo suas próprias palavras,
"recarregar a velha bateria do patriotismo".
Roberts começou fazendo a cobertura do panorama de
Washington há mais de meio século. Quando visitou a cidade pela primeira vez percorreu a Pennsylvania Avenue
encontrando uma cidade calma e adormecida. Havia apenas mais quatro repórteres em serviço na Casa Branca, e
em muitos dias eles nada tinham para noticiar. Atualmente
há mais de l 200 correspondentes credenciados pela Casa
Branca. Se bem que muitos deles também cubram o Congresso, a Corte Suprema e outros departamentos governamentais, várias centenas dentre eles dedicam-se exclusivamente a noticiar as atividades do Presidente. A enorme
cobertura atual da Casa Branca - comparada com a presença de apenas cinco repórteres há cinqüenta anos - é
uma boa indicação quanto à extensão das alterações no
papel do governo federal e no desenvolvimento do jornal americano.
Em 1914 só as grandes agências noticiosas e um ou dois
jornais de Nova Iorque se davam ao trabalho de fazer a
cobertura da política externa junto ao Departamento de
Estado, que então compartilhava com o Departamento da
Guerra e o Departamento Naval uma pitoresca estrutura
vitoriana. Existem hoje mais correspondentes ingleses cobrindo o Departamento de Estado do que todos os repórteres em serviço em Washington quando Roy Roberts aí
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chegou pela primeira vez. Em 1964, um visitante pode perder-se pelos intermináveis corredores do moderno e magnificente edifício onde funciona o Departamento de Estado - um edifício que já é pequeno para acomodar todos
aqueles que fazem e executam a política externa dos Estados Unidos.
Esse grande governo que representa o povo americano
apresentou um maior número de idéias e informações do
que qualquer governo na história. Como o principal porta-voz do mundo livre, os Estados Unidos sempre têm tentado difundir a causa da liberdade sem impor sua vontade
a outros. Concorrendo para garantir que esse objetivo
seja compreendido por todos, existe uma instituição notável que é simultaneamente participante e observador, defensor e crítico do governo: o jornal americano.
Roy Roberts não é o único jornalista ilustre que vem regularmente à capital do país para se manter em contacto
com a atmosfera reinante em toda a nação e para assegurar-se que os seus escritórios em Washington estão servindo o público com notícias autênticas e inteligentes. O
próprio editor do autor deste livro, Thomas A. Vail, do
Plain Dealer de Cleveland, viaja freqüentemente a Washington para cumprir suas obrigações para com o leitor do
jornal. Ele, bem como outros editores igualmente conscienciosos, freqüenta sessões de informação e dados nos
Departamentos de Estado e da Defesa bem como na Casa
Branca, encontra-se com senadores e deputados, conhece funcionários do governo e representantes de outros
países.
Em conseqüência disso, seus jornais podem desempenhar melhor suas funções de repórteres verdadeiros das
atividades diárias do governo - como jornais livres e independentes de nosso tempo. É desta independência que se
orgulha a imprensa americana. Os jornais americanos são
responsáveis somente perante o povo que os lê. Nenhum
jornal nos Estados Unidos é porta-voz do governo ou é
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influenciado no sentido daquilo que deve publicar ou não
publicar. Todos têm liberdade para criticar seja o que for
sobre o governo ou seja quem estiver no governo - inclusive o Presidente.
Para que possamos descobrir como esta tradição de uma
imprensa livre se desenvolveu nos Estados Unidos, recuemos na história e tracemos o desenvolvimento do jornal
americano.

273 ANOS DE HISTÓRIA
O jornal e o jornalismo surgiram lentamente nos Estados Unidos. Durante o período colonial, governadores
locais, representando a Coroa britânica, impunham rigorosas limitações às publicações em geral. Até mesmo para
a impressão de Bíblias, de livros de Salmos e textos de
primeiras letras, era necessária uma licença, nem sempre
fácil de obter. Além disso, os colonos enfrentavam problemas de natureza mais urgente e imediata: a defesa contra
os guerreiros índios, a derrubada de florestas e o cuidado
das safras. Mesmo que houvesse jornais, poucos indivíduos
teriam tempo de ócio para lê-los. Por fim, o equipamento
de impressão era escasso e dispendioso no Novo Mundo.
Nessas condições, não havia necessidade real nem verdadeira oportunidade para o aparecimento de jornais.
O período Colonial: 1690-1765. No dia 25 de setembro
de 1690, sete anos depois da chegada dos primeiros colonos, Benjamin Harris, proprietário de uma livraria e de
um café em Boston, rompeu o silêncio literário que cobria
os Estados Unidos 'lançando o primeiro número do Publick
Occurrences Both Forreign and Domestick, de quatro páginas. Não requereu a necessária licença. Por um 'lado,
Harris acusava o rei francês Luís XIV de imoralidade. Por
outro, investia contra os índios Mohawk, aliados dos britânicos, acusando-os de tratamento cruel dos prisioneiros
franceses. Essa última acusação irritou tanto o governador
de Massachusetts que o levou a publicar uma proclamação
fechando o jornal e ameaçando com as mais severas penas
quaisquer outras publicações não licenciadas. A primeira
edição do Publick Ocurrences foi também a última. O jornal de Harris, no entanto, foi o precursor de uma grande
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linha de jornais americanos - publicações que tornaram
o país a sociedade mundial mais consciente de notícias.
Durante quatorze anos, nenhum outro jornal apareceu
nas colônias. Finalmente, no dia 24 de abril de 1704, o
Diretor dos Correios de Boston, John Campbell, obteve
licença e passou a publicar uma moderada News-Letter. O
jornal continuaria a circular regularmente durante os próximos setenta e dois anos.
Cinco anos mais tarde, apareceram quase simultaneamente dois outros jornais. Surgiu primeiro o Boston Gazette, no dia 21 de dezembro de 1719, publicação que conseguiu sobreviver não obstante o fato de ter servido como tribuna de preeminentes cidadãos de Boston, tais como
John e Samuel Adams e John Hancock. (Posteriormente,
durante a Revolução Americana, tornar-se-ia influente e
poderoso jornal antibritânico.) No dia seguinte, 22 de dezembro de 1719, fundava Andrew Bradford, de Filadélfia,
o primeiro jornal americano publicado fora de Boston, o
American Weekly Mercury.
No dia 7 de agosto de 1721, circulava outro jornal em
Boston, e com ele ocorria um grande melhoramento na
qualidade do jornalismo colonial. O meio-irmão de Benjamin Franklin, James, fundou o New England Courant, vazado no estilo vivo de Addison e Steele na imprensa inglesa. O Courant, que teve em Benjamin Franklin um dos seus
grandes colaboradores, foi o primeiro jornal americano a
criticar diretamente o Poder Real e a encorajar a publicação de cartas dos leitores sobre assuntos controveFtidos.
Apresentava também feição mais literária do que seus predecessores e contemporâneos, abrindo as páginas a ensaios, poesia e artigos sobre maneiras e arte, distraindo e
informando simultaneamente os leitores.
William Bradford, de sessenta e cinco anos, pai de Andrew Bradford (o fundador do American Weekly Mercury), julgou que podia ter tanto êxito como o filho e lançou o New York Gazette, que se tornou porta-voz dos rea-
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listas na América e foi o primeiro jornal publicado em
Nova Iorque. Naturalmente, esse fato criou oportunidade
para o aparecimento de um jornal de oposição. John Peter
Zenger, um imigrante alemão, aproveitou-a e lançou o
New York Weekly Journal. Zenger acusava o governo colonial de corrupção nas suas práticas e de emprego de
métodos arbitrários. Em 1734, Zenger foi preso sob a
acusação de publicar calúnias sediciosas. Seguiu-se um
julgamento sensacional, e que constituiu um dos acontecimentos mais estimulantes da história do jornalismo americano. O famoso advogado Alexander Hamilton deixou
Filadélfia e partiu para Nova Iorque, onde se encarregaria
da defesa de Zenger. Embora reconhecendo que Zenger
havia escrito matéria ofensiva, argumentou que ele havia
dito a verdade. Sentindo-se ultrajado, o juiz recusou-se a
aceitar a defesa. Voltando-se, disse Hamilton: "Senhores.
É para vós que devemos apelar agora." O júri considerou
o réu inocente e Zenger foi libertado.
A contribuição de Zenger teve a mais alta relevância.
Ele colocou a vigorosa opinião editorial no lugar que lhe
competia no jornalismo americano e, dessa forma, abriu
as portas à fase seguinte no desenvolvimento da imprensa no país.
O Período Revolucionário: 1765-1783. Aplicando as disposições da Lei do Selo de 1765, a Coroa britânica exigia
que todos os jornais, almanaques, documentos comerciais
e legais e panfletos fossem selados com dispendiosos selos
de consumo. Inicialmente, a medida despertou objeção
apenas de advogados e editores. O problema agravou-se,
contudo, logo que os colonos compreenderam que, pela
primeira vez, a Coroa havia encontrado maneira de taxá-los diretamente. Protestando contra a "taxação sem representação", os colonos enviaram delegados a um Congresso do Selo em busca de uma solução para o problema.
O Congresso votou o boicote das mercadorias britânicas.
Pouco tempo depois, comerciantes e industriais britânicos
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começaram a sentir os efeitos econômicos do boicote e,
em março de 1766, persuadiram finalmente o Parlamento
a revogar a lei.
Era tarde porém. A Lei do Selo, juntamente com a Lei de
Quartering, as Leis Townshend, e as Leis Intoleráveis agitaram os sentimentos antibritânicos e os levaram a um estado de irritação.
Já em 1772, o Boston Gazette e o Massachusetts Spy discutiam abertamente a possibilidade de uma guerra de independência. Essas opiniões deram início a calorosos debates
editoriais nas colônias, onde todas as grandes cidades possuíam jornais pró ou contra os britânicos. Os editores antibritânicos não apenas se manifestavam com rude franqueza, mas abriam suas colunas aos trabalhos de autores patriotas. Thomas Paine, por exemplo, publicou no
Pennsylvania Journal seus famosos trabalhos sobre a "Crise". Idéias sobre a independência, já a fermentar na mente
de tantos cidadãos, finalmente apareciam em letra de fôrma e ganhavam vasta circulação.
A Guerra Revolucionária travada pelos colonos para
obter a independência do jugo britânico começou no dia
19 de abril de 1775, terminando oficialmente oito anos depois, quando as treze colônias inglesas se fundiram em
uma nação independente, os Estados Unidos da América.
O Período Partidário: 1783-1830. O período pós-revolucionário tornou-se conhecido como a "Era dos Jornais
Partidários" - e com toda razão. Pouco depois da assinatura da Constituição, em 1789, os fundadores da jovem
república envolveram-se em acesos debates se deviam ou
não ratificar o documento. Os Federalistas, liderados por
Alexander Hamilton, defendiam a aprovação, mas argumentavam que a Constituição exigia um governo central,
que não era suficientemente forte. Os antifederalistas, ou
Republicanos, chefiados por Jefferson, alinhavam argumentos contra a ratificação, afirmando que o governo federal,
da forma em que fora organizado pela Constituição, era
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excessivamente forte, dotado de um poder que implicaria
a destruição final das liberdades individuais.
Cada partido possuía jornal próprio. John Fenno, um
professor de Boston, foi nomeado em 1789 editor do órgão federalista Gazette of the United States, um ano depois de terem Hamilton, James Madison e John Jay publicado os "Federalist Papers", no New York Independent
Journal. Jefferson, de sua parte, colocou Philip Frenhau, o
"poeta da revolução", à testa do National Gazette, em
1791. Mesmo depois de ter sido ratificada a Constituição,
prosseguiram os debates em torno da formação de um
forte governo central, em oposição aos direitos dos Estados, e sobre a extensão em que o governo federal devia
exercer seus podêres. A disputa prossegue ainda hoje, diga-se de passagem.
Nesses distanciados dias, a controvérsia entre federalistas e republicanos mantinha em estado de ebulição a opinião jornalística, com os jornais tomando ora o partido de
Jefferson ora o de Hamilton. O próprio George Washington
sofreu as vergastadas das insinuações e calúnias da imprensa adversária. Felizmente, esse jornalismo violento e
insultuoso não se firmou. Os proprietários dos jornais descobriram que a dignidade e a imparcialidade, pelo menos
na apresentação das notícias, eram as qualidades duradouras de uma imprensa sólida.
Passado esse período, o jornal diário americano, como
o conhecemos hoje, começou a tomar forma.
Começava a florescer a economia da jovem nação. Os
comerciantes clamavam por notícias recentes sobre comércio, navegação e agricultura. Necessitavam também de um
meio para a propaganda dos seus produtos. Criavam-se,
assim, as condições para um jornal diário, capaz de prestar tais serviços aos leitores. O Pennsylvania Evening Posl
and Daily Advertiser, o Pennsylvania Packet and Daily
Advertiser, e o New York Daily Advertiser destacaram-se
entre os jornais diários. Publicaram algumas notícias poli-
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ticas, mas a política estava claramente subordinada aos fatos econômicos do dia. Eram publicados em folhas largas,
sem dobras, e vendidos a seis centavos o exemplar. Até
1833, serviram de padrão aos jornais americanos.
O Período da Imprensa de Tostão: 1830-1860. O clima
social e literário dos Estados Unidos mudou radicalmente
depois de 1830 e, à medida que mudava o país, mudavam
os jornais. A educação gratuita disseminou a alfabetização
e, com ela, surgiu um sadio apetite pelas notícias. Ondas
sucessivas de imigrantes, constituídas de trabalhadores pobres, principalmente irlandeses e alemães, tocaram as
praias do país. O início do processo de industrialização
trouxe mais rendimento e velocidade às impressoras.
O dia do Ano Novo de 1833 assinalou um ponto decisivo na história jornalística americana, pois coincidiu com o
nascimento de um jornal moderno, o New York Morning
Fost, de Horace Greeley, o primeiro "jornal de tostão" a
surgir nos Estados Unidos. Na verdade, devido a uma violenta tempestade de neve, o Morning Post não passou dêsse dia, mas um imitador, o New York Sun, fundado dias
mais tarde por Benjamin H. Day, num abrir e fechar de
olhos deu popularidade nacional ao jornal de tostão. Escrito em estilo movimentado, rompeu com a tradição jornalística ao dar-cobertura a tópicos vividos como casos
policiais, julgamentos, histórias de "interesse humano", crimes, incêndios, etc.
Dois anos depois da fundação do Sun, um indivíduo
mal-educado, presunçoso e excêntrico, chamado James
Gordon Bennett, explodiu na paisagem jornalística americana com a fundação do Ney York Morning Kerald. Dispondo de 500 dólares e de uma redação improvisada em
uma adega, Bennett preparou e imprimiu um jornal de tostão de quatro páginas, oferecendo cobertura tão vasta
quanto os próprios assuntos humanos. Em seis semanas, a
circulação do Morning Herald subiu para 7000 exemplares diários. Bennett e seus auxiliares cobriam os teatros,
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a sociedade, as pistas de corrida e outros acontecimentos
esportivos. Mantinha correspondentes em Washington e nas
capitais européias e chegou mesmo a comprar uma flotilha
de pequenos barcos a fim de abordar navios que se aproximavam do porto e conseguir reportagens em primeira
mão. Foi dos primeiros donos de jornaJ a reconhecer o valor do telégrafo na transmissão rápida de notícias. A correspondência estrangeira, artigos de natureza financeira,
textos completos de discursos importantes e vivas reportagens sobre acontecimentos diários eram quase desconhecidos antes do Herald. Esses materiais alcançaram tal popularidade que outros editores imediatamente os copiaram. (Depois da morte de Bennett, seu filho, James Gordon, Jr., inventou maneiras próprias de "fazer notícias"
para o Herald. As suas custas, enviou Henry Morton Stanley à África em busca de David Livingstone. Equipou também o navio Jeannette para uma desastrosa expedição
polar, em 1879.)
O velho Bennett apresentava notícias exatas, mas que se
inclinavam pesadamente sobre os aspectos espalhafatosos e sensacionais da vida. Essa política expôs Bennett e
o jornal a sérias críticas. Desenvolveu-se uma campanha
geral "anti-Bennett", liderada por Horace Greeley, uma
das figuras mais conhecidas do jornalismo americano. Durante a campanha, Greeley utilizou eficazmente seu próprio New York Tribune, folha de conteúdo intelectual e
moral mais elevado do que a de Bennett. (É interessante
notar, em vista da rixa entre ambos, que os dois jornais
fundiram-se em 1924, sob o nome de New York Herald
Tribune, hoje um dos gigantes da imprensa.)
Greeley iniciou sua carreira jornalística à idade de quinze anos. Embora a sua aventura nova-iorquina, o Morning
Post, tivesse vida curta, o segundo esforço, o New Yorker,
lançado em 1834, dentro de pouco se transformava em rendoso e popular semanário literário. Em 1840, Greeley fundiu o New York com outra de suas publicações, o Log
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Cabin, formando o Weekly Tribune. Escrevendo nesse periódico, Greeley tornou-se, dentro de pouco, tão famoso
quanto as personalidades que serviam de tema aos seus
artigos.
Homem de temperamento entusiástico e franco, Greeley
criou a página editorial moderna, de influência tão vasta
no panorama nacional. No seu jornal, combateu a extensão da escravatura aos novos territórios do Oeste, e sua
vigorosa política antiescravagista exerceu poderosa influência na Nova Inglaterra. Greeley, das colunas do Tribune,
pediu também tarifas protetoras e legislação que colocasse fora da lei a venda de bebidas alcoólicas. Foi o principol fundador do moderno Partido Republicano e utilizou o
considerável poder de que dispunha para que Abraham
Lincoln fosse indicado à Presidência. Concluída a Guerra
Civil, instou com o Norte para que concedesse o perdão
a todos os membros da Confederação e, em altos brados,
atacou a débil administração de Ulysses S. Grant. Greeley
tornou-se personagem tão famoso que, em 1872, indicado
pelos Republicanos Liberais e apoiado pelos Democratas,
disputou a Presidência contra Grant. Fragorosamente derrotado, e abatido física e mentalmente, morreu pouco depois.
Um protegido de Greeley, Henry J. Raymond, fundou o
New York Times, embora seja justo dizer que coube a
Adolph S. Ochs elevar o jornal a sua atual estatura.
Uma das frases mais famosas de Greeley: "Para o Oeste, jovem, para o Oeste." Milhares de americanos aceitaram o conselho e, em 1848, com a descoberta de ouro na
Califórnia, a população iniciou o grande movimento em
direção ao ocidente, em demanda da Costa do Pacífico.
As estradas de ferro rasgaram o continente, ligando o Leste ao Meio-Oeste, linhas telegráficas transmitiram mensagens através do Rio Mississípi, e as rotas postais ganharam velocidade. Auxiliados por essas crescentes formas de
comunicação, centenas de jornais surgiram no país, al-
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guns nascidos antes mesmo de serem fundadas as próprias
comunidades de pioneiros. Nos trinta anos decorridos entre 1830 e 1860, cerca de l 800 novos jornais apareceram
nos Estados Unidos.
O Período Independente: 1872-1948. Nos anos finais do
século XIX, o jornal americano se havia tornado um grande empreendimento. Joseph Pulitzer, proprietário do Sf.
Louis Post Dispatch desde 1879, comprou o New York
World por 346 mil dólares. Cinco anos depois, construiu
um edifício ao custo de dois e meio milhões de dólares e
o pagou integralmente com a renda do jornal. Dez anos
depois de ter Pulitzer adquirido o World, o orçamento
anual do jornal subia a mais de dois milhões de dólares.
Contava com l 300 empregados. Pelas alturas de 1897, a
circulação alcançara a casa do milhão.
Em fins da década de 1880, E. W. Scripps formulou um
novo conceito no jornalismo americano - a cadeia de jornais. Em Cleveland, fundou o Penny Press, o primeiro de
diversos outros que lançou entre o Meio-Oeste e a Costa
do Pacífico. Atualmente, a antiga cadeia assume as proporções de um império que se estende de costa à costa,
sob a razão social de Scripps-Howard Newspapers, Inc.
Outra figura muito conhecida de proprietário de jornal
em fins do século foi William Randolph Hearst, fundador
de uma cadeia de jornais e revistas que constitui ainda
uma força poderosa no jornalismo amerkano. Principal rival
de Pulitzer, Hearst tornou-se famoso por explorar o gôsjo
dos leitores pelo sensacionalismo e por tornar a reportagem lúgubre uma característica da maioria dos seus jornais. A rixa entre o Journal e o World, de Pulitzer, foi violenta, procurando ambos superar-se mutuamente. Os críticos alegavam que o estilo de reportagem de Hearst mostrava mau-gôsto, que violentava a vida privada e os direitos individuais, e que difamava homens honestos. As notícias apresentadas de maneira sensacionalista foram apelidadas de "jornalismo amarelo", expressão baseada em
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uma popular história em quadrinhos da época, que tinha
por herói o Yellow Kid.
Mas, fossem escrupulosas ou não, e revelassem ou não
mau-gôsto, as táticas de Hearst o enriqueceram. Continuou
a expandir a cadeia de jornais e, anos depois, entrou no
campo das revistas com o Harper's Bazaar, House Beautiful e Good Housekeeping. Da mesma forma que Greeley,
Hearst participou ativamente da política, tendo servido na
Câmara dos Deputados no período de 1903 a 1907.
Depois de 1900, o jornal americano, como empreendimento comercial, alcançou seu ponto culminante. Pelas alturas de 1914 circulavam mais de 15000 jornais diários e
semanais em todo o país. Depois houve um violento declínio.
À época da l Guerra Mundial, quando a economia foi
orientada para a defesa nacional, certo número de jornais
foi forçado a fechar as portas. Iniciando-se na década de
1920 e continuando através das décadas de 1930 e 1940,
houve grande número de consolidações e fusões, mediante as quais os jornais poderosos adquiriam e fechavam os
competidores mais débeis. A II Guerra Mundial pôs mais
setenta e cinco jornais fora de circulação. Nos trinta e um
anos decorridos entre 1914 e 1945, o número de companhias jornalísticas reduziu-se de 15000 para 1 749.
Desde 1945, o número de jornais em circulação permanece relativamente constante. Atualmente, circulam nos Estados Unidos apenas l 760 jornais diários e mesmo estes
não estão a salvo das pressões que lhes ameaçam a existência. Uma das dores de cabeça financeiras dos jornais é
o crescente custo da produção. Outra, o declínio acentuado da renda produzida pela publicidade.
Dois terços dos fundos de operação dos jornais procedem da publicidade. Dada a capacidade da televisão de
alcançar milhões de consumidores em questão de segundos, os homens de negócios vêm desviando verbas cada
vez maiores para esse meio e, conseqüentemente, cada
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vez menos para os jornais. Como resultado, agrava-se dia
a dia o problema de sobrevivência do jornal. Muitos americanos ficariam surpresos se soubessem das dificuldades
financeiras que enfrentam muitos dos principais jornais em
proporção à grande influência que exercem e o grande
número de leitores de que dispõem. Estranhamente, o
síatus financeiro da maioria dos jornais pouco efeito exerce sobre a circulação. (A Hearst Corporation, por exemplo, comunicou que o New York Mirror, o segundo jornal
diário de maior circulação nos Estados Unidos, perdeu
mais de dez e meio milhões de dólares, em um período de
oito anos, antes de fechar as portas em outubro de 1963.)
Muitas outras companhias jornalísticas fracassaram financeiramente no exato momento em que a circulação alcançava níveis recordes. Atualmente, as estatísticas de circulação no país assinalam recorde absoluto •com mais de 60
milhões de leitores diários.

O JORNAL MODERNO
Os l 760 jornais diários que circulam nos Estados Unidos
constituem outras tantas e importantes pedras fundamentais da democracia. Enquanto os Estados Unidos desempenharem um papel de relevância na modelação do destino
do mundo livre, a imprensa se desincumbirá da grande
função na modelação do destino dos Estados Unidos.
Os jornais - essas imensas coleções de fatos, opiniões e
exposição de mercadorias, comprados, cada dia de cada
semana por quase sessenta milhões de leitores - poderão,
na pior das hipóteses, serem interesseiros e irracionais,
desarrazoados e cheios de preconceitos. Parafraseando
uma rima muito conhecida das histórias de ninar, podemos
dizer que quando o jornal americano é bom é realmente
muito bom, e quando é ruim, é medonho. Infelizmente, muitos dos bons são "medonhos" em certas ocasiões, embora
raramente os maus tornem-se bons, muito bons.
Se existe por acaso uma verdade única que podemos
aplicar aos jornais americanos, esta será que eles acreditam sinceramente na proposição de que ditadura e imprensa livre não podem e não poderão coexistir.
Ã parte esse fato, o jornal americano é talvez excessivamente complexo e contraditório para caber dentro de uma
definição. Na opinião de muitos leitores, constitui o único
registro completo dos fatos ocorridos na comunidade, no
Estado, na nação, no mundo e, ultimamente, no espaço
exterior. Prevê tudo, do estado do tempo aos resultados
das partidas de futebol. É o árbitro do que se deve vestir
em um acontecimento social e de quanto se deve pagar
por um pedaço de terra. Em l 461 cidades americanas, o
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jornal diário é simultaneamente a consciência da comunidade e a sua crônica diária.
O bom jornal procura, ao formular editorialmente suas
opiniões, educar o povo e melhorar a qualidade do governo. Em benefício dos leitores, procura melhorar as condições econômicas e sociais da comunidade. (Ironicamente, o
mesmo jornal pode publicar material relativo à inscrição
de cavalos de corrida e resultados de páreos, estimulando
o jogo ilegal que torna o pobre mais pobre e o rico mais
rico.) No jornal há de tudo para todos. Um leitor pode
apressadamente examinar as tabulações do mercado de
títulos, ansioso para verificar como andam seus investimentos; um outro, o horóscopo, para descobrir o que o destino lhe reserva. Um terceiro pode ler primeiro -as principais
notícias do dia e, em seguida, passar à página editorial em
busca de interpretação, interpretação essa que pode enchê-ilo de dúvida ou reforçar suas próprias opiniões. São
realmente bons o espetáculo teatral, o show de televisão
e a exposição de arte? Muitos leitores procuram conhecer
a opinião do seu crítico favorito antes de formar uma
idéia. A mesma página que publica os programas de televisão e rádio talvez traga ao lado uma crítica violenta que
bem pode destruir para sempre esses programas.
A comunidade sente-se, algumas vezes, perturbada e
ofendida porque o jornal diário parece criticar injustamente o prefeito, o chefe de polícia ou o superintendente escolar, quando afirma que as ruas estão cheias de buracos, o crime campeia e as turmas escolares são excessivamente grandes. Mas, no que interessa a essa mesma comunidade, a influência do jornal contribuiu para a melhoria dos métodos de governo ou a aprovação do imposto escolar que permitiu a contratação de mais professores
competentes e a construção de salas de aula adicionais.
Antes de discutirmos o que o jornal é, devemos realçar
uma coisa que ele definitivamente não é. Não é infalível.
Goethe talvez estivesse pensando no público leitor quan-
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do escreveu: "É muito mais fácil reconhecer o erro do que
encontrar a verdade. O erro é superficial e pode ser corrigido. A verdade oculta-se nas profundezas."
A maior parte das pessoas admite que seis testemunhas
de um fato darão seis versões diferentes do mesmo incidente. Essas mesmas pessoas, no entanto, não admitem
erro dos profissionais que recolhem, redigem e publicam
as notícias. Ouvimos falar muito de "imprensa livre" o de
"liberdade de imprensa", mas, freqüentemente, não nos
apercebemos da significação dessa frase. A maior parte
dos jornais diários - de fato, a grande e esmagadora
maioria — acredita ter a função de divulgar notícias sem
receios ou favor, não importa que interesses estejam em
jogo.
"Gostaria de esclarecer que a liberdade de imprensa é
o vosso direito como cidadãos, e não o meu, como proprietário de jornal", disse Arthur Hays Sulzberger, atualmente Presidente da Junta do New York Times, a um grupo de estudantes de jornalismo na Universidade de Colúmbia. "Os jornais da Alemanha nazista continuaram a
ganhar dinheiro muito depois de terem perdido a liberdade. A liberdade do homem, todavia, morreu na Alemanha
no dia em que desapareceu a liberdade da imprensa. Em
todos os países em que a imprensa é controlada pelo governo, desaparecem as demais liberdades fundamentais."
E com que freqüência isto vem sendo demonstrado em
anos recentes - de Havana a Moscou, e do Cairo a Pequim!
A garantia à imprensa livre, contida na Carta de Direitos da Constituição americana, é mais do que a garantia
de que o homem pode ler o que lhe aprouver. A liberdade de imprensa significa também liberdade do editor de
publicar o que deseja, dentro dos limites da verdade e do
bom-gôsto. Não é, como tantos leitores parecem julgar, o
direito de o indivíduo publicar o que quer no jornal. Acima de tudo, a imprensa 'livre deve ser imprensa responsa-

28

A VIDA DE UM

JORNAL

vel, que possa protestar com vigor e bons argumentos
quando o governo ou grupos privados procuram suprimir
ou manipular a circulação de notícias com vistas a vantagens próprias.
"Todos os cidadãos", disse Sulzberger em Colúmbia, "estarão prontos a reagir contra qualquer ataque às liberdades de expressão, de religião, e de reunião. O trono da
liberdade tem quatro pernas, e a liberdade de imprensa
é a quarta perna que completa essa estrutura."
Com isto em mente, analisemos o enigma que é o jornal
diário americano. Estudemos de perto esse instrumento
único que, na mesma edição, abre aos seus leitores o mundo da política internacional e o mundo das histórias em
quadrinhos.

A APRESENTAÇÃO DAS NOTÍCIAS
Antes do aparecimento da televisão, e mesmo antes da
cobertura geral pelo rádio, era considerado ponto de honra
para o jornalista publicar a notícia antes dos seus concorrentes. Atualmente, os milagres eletrônicos da televisão e
do rádio tornaram impossível aos jornais dar, em primeira
mão, as manchetes do dia. O público pode simplesmente
torcer um botão e acompanhar o acontecimento no próprio momento em que ocorre. Sabendo que não podem
dar as notícias em primeiro lugar, os jornais mudaram de
tática e procuram agora atrair o público com o máximo.
Isto significa antecipação do fato e, uma vez acontecido,
a interpretação do seu significado.
A principal razão da existência do jornal é a divulgação de notícias. Há contudo uma distinção sutil entre três
aspectos da notícia. Aquilo que o leitor pode ver ou verificar facilmente é o fato. O que aprende sobre a notícia - as circunstâncias, as causas, e os elementos humanos
que dão profundidade e significação aos fatos - é o meio.
O que sente, ou é levado a sentir, é a opinião.
O jornal afirma um fato quando comunica que os Estados Unidos e a União Soviética chegaram a um acordo.
Quando explica por que obtiveram êxito na concretização
do acordo, fornece o meio explicativo. E, quando declara
que o acordo constituiu um grande passo para a paz internacional, oferece uma opinião. O princípio normativo
seguido por todos os jornais sérios e amadurecidos é que
a opinião não faz parte da notícia. Deve ser reservada
para a página editorial ou para o artigo assinado. O jornal tem a responsabilidade de orientar a consciência dos
seus assinantes, mas também a responsabilidade ainda
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maior de evitar desorientar o público mediante a "distorção" do que parece notícia concreta.
Um dos problemas enfrentados pelo jornal no desempenho da obrigação de proporcionar notícias objetivas e imparciais é a colocação de cada artigo no jornal. A colocação da notícia pode ocasionalmente produzir o mesmo
efeito de uma reportagem distorcida. Colocando um fato
de pouca importância na primeira página, o jornal lhe dá

CLEVELAKD PLAIN DEALER
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O espelho da primeira página de um jornal mostrando a
quantidade de espaço para cada artigo.
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uma significação que não merece. Se isto é feito para promover a opinião editorial do jornal, o fato é considerado
flagrante violação da ética jornalística.
Outra dificuldade é que o jornal americano tem em média mais de cinqüenta páginas nas edições diárias e que
cada página tem oito colunas verticais. Poucas pessoas se
dão ao trabalho de contar, mas o fato é que são publicadas diariamente em cada jornal cerca de 150000 palavras,
sem contar o material publicitário. Uma vez que é diferente a extensão de cada artigo e varia o espaço destinado
à publicidade, é preciso habilidade de matemática, engenhosidade e paciência para que o paginador arme o quebra-cabeças e torne legível a matéria. O paginador experiente sabe que certos tipos de artigos são publicados
em seções específicas do jornaJ. Isto permite ao leitor encontrar facilmente a seção favorita sem ter de procurar em
todo o jornal o tópico que lhe interessa particularmente.
O leitor de livros usualmente começa do princípio e lê
cada página até o fim. O grande jornal americano diário
contém aproximadamente o mesmo número de palavras
de um grosso livro, mas seus leitores raramente, se é que
alguma vez, o lêem todo. De fato, até mesmo os mais atentos leitores raramente lêem todos os artigos - não dispõem
de tempo nem têm o desejo de fazê-lo. Os membros das
famílias procurarão provavelmente diferentes cadernos ou
páginas. Mais cedo ou mais tarde, dão uma vista de olhos
à primeira página e, provavelmente, relanceiam a vista
pelo resto do jornal.
Dependendo do dia da semana, o jornal é impresso com
um número variado de seções. As edições vespertina do
sábado e a matutina da segunda-feira geralmente têm apenas dois cadernos em virtude da relativa inatividade dos
assuntos locais, estaduais e nacionais e negócios do governo no fim da semana. No domingo, contudo, dia em
que é publicada uma única edição, o jornal sai freqüentemente com mais de uma dezena de cadernos. Usualmente,
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nesse dia o leitor tem mais tempo de ócio para a leitura.
O "jornal dominical", pesado e espesso de notícias, artigos, histórias em quadrinhos e revistas suplementares, tornou-se uma instituição nacional.
A nata das notícias aparece na primeira página: página um, do primeiro caderno. A notícia mais importante do
dia é chamada de "notícia-chave" e ocupa usualmente a
coluna ou as colunas móis para a margem direita da primeira página. Essa notícia freqüentemente traz a maior
manchete, que é um resumo claro do fato mais importante
da matéria. Se a manchete se estende pelas oito colunas,
é chamada de banner, line ou streamer. Visando a torná-la mais variada e atraente, a primeira página (como a
maioria das outras páginas) traz as manchetes em tipos de
tamanhos diferentes e em tintos mais ou menos carregadas. Em proporção à importância da matéria, aumenta o
tamanho dos tipos usados na manchete. O mesmo acontece com a própria matéria. Se a história é particularmente
significativa, as suas primeiras linhas, ou mesmo os primeiros parágrafos, podem ser compostos em tipos ligeiramente maiores do que o resto. Ocasionalmente, o artigo é precedido por uma notícia de "última hora", chegada quando
o jornal já está em composição. A "última hora" é um resumo, em estilo claro, da informação mais recente e importante. Essa notícia pode ser impressa em negrito ou inserida em um caixilho.
Em muitos casos, a matéria da primeira página tem tal
extensão que há necessidade de deixar-se a continuação
para as páginas internas. Com muita freqüência, material
explicativo na mesma página acompanha a continuação
da matéria da primeira.
O editor de notícias, os editores que fazem a cobertura
dos acontecimentos locais e outros funcionários executivos
encarregados das notícias analisam cuidadosamente toda
a matéria redigida para a próxima edição, decidindo ponderadamente em que local deve ser colocada cada maté-
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ria. Trabalham em estreito contacto com o departamento
de paginação a fim de que os itens noticiosos sejam apresentados na devida perspectiva. As manchetes não devem
ser "duas vezes maiores do que os fatos", desorientando o
leitor com o destaque dado à importância relativa de certas matérias.

A primeira página saindo do prelo.
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Nas páginas internas do jornal diário típico, proprietários e editores manifestam seus louvores, críticas e aprovações na chamada página editorial. Uma vez que a opinião
nenhum lugar tem na divulgação das notícias, as páginas
editoriais dos diários americanos são cuidadosamente separadas da matéria noticiosa. Essas páginas contêm de
três até, talvez, sete editoriais, expressando o ponto de vista do proprietário ou do editor. Não raro, nelas aparecem
também cartas dos leitores ao editor, comentando notícias,
a maneira como o jornal as apresenta, a opinião do jornal sobre a matéria, ou os milhares de outros assuntos que
o amante das cartas julga que devem interessar ao público. A página editorial usualmente apresenta também uma
caricatura política, satirizando personalidades famosas ou
fatos do dia. Análises de natureza política, de autoria de
autores nacionalmente conhecidos, são inscritas também
na página editorial, assim como as opiniões dos próprios
colunistas do jornal.
Por todo o espaço do jornal, aparecem notícias locais e
matéria de natureza geral, variando de acidentes a convenções, de boletins meteorológicos a necrológios. Na verdade, os necrológios estão entre os tópicos mais lidos.
As notícias de interesse especial - sobre esporte, rádio,
televisão, cinema, coleções de selos, jogos de bridge, horticultura, livros, funções musicais, exposições de arte - são
publicadas usualmente em seções próprias, ou em lugares
certos das seções.
Os casamentos, noivados e outros itens de interesse da
sociedade local são também publicados separadamente,
em uma seção que inclui notícias sobre festas e atividades
de organizações femininas, cívicas, religiosas e sociais.
Além disso, as mesmas colunas publicam freqüentemente
um "consultório sentimental", pequenos conselhos às donas de casa e receitas culinárias.
Nas últimas páginas do jornal encontra-se a seção de
anúncios classificados, contendo milhares de pequenos
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O DESFECHO
Uma charge que ganhou o Prêmio.

anúncios, colocados contra o pagamento de um emolumento fixo, por indivíduos que não mantêm relação alguma com o jornal, salvo talvez como leitores. As páginas de
anúncios classificados incluem editais sobre audiências públicas, casas para aluguel ou venda, notas sobre coisas
achadas e perdidas, listas de artigos para a venda, ou ofer-
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fãs de compra, variando de coelhinhos e livros raros a
aparfamentos mobiliados e carros usados. Provavelmente,
as páginas classificadas são usadas mais por indivíduos
que procuram emprego, ou por firmas comerciais e pessoais que disponham de vagas. Estas colunas são chamadas de "Colunas de Procura de Empregos".
Os anúncios classificados constituem importante parte da
renda do jornal. Por isto mesmo, essa seção é administrada pelo departamento comercial, ou gerência. As taxas são
fixadas de acordo com o número de linhas, ou, ocasionalmente, o número de palavras usadas. Quanto maior o período de tempo do anúncio, menores as taxas. O anunciante é, assim, encorajado a publicar o anúncio por diversos dias a fim de conseguir melhores resultados.
Indubitavelmente, a seção mais popular e mais lida no
jornal americano é a instituição nacional chamada de "his-

Umo cozinha experimentai para julgar qualidades de receitas faz
parte da Seção Feminina de um grande diário.
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tória em quadrinhos". A "história em quadrinhos", todos
sabem, constitui uma série de desenhos apresentados em
ordem. O desenho isolado é chamado pelos americanos de
cartoon. As palavras pronunciadas pelos personagens aparecem em espaços fechados, chamados de balões, dentro
do desenho, ou, no caso de um único desenho, em uma linha na parte inferior. A primeira história em quadrinhos a
conseguir fama em jornal foi publicada no New York
World em 1894. Tratava-se do "Origem de Uma Nova Espécie", de Richard Outcalt. Desde então, essas historietas,
chamadas também de "humorísticos", passaram por diversos estágios de desenvolvimento. Inicialmente, descreviam
travessuras de crianças e não tinham outra intenção senão
divertir. Em seguida, passaram a refletir situações familiares que interessam a todas as famílias, algumas das quais
tão sentimentais quanto divertidas. Mais tarde, chegou a
vez dos inimigos do crime e dos heróis que realizam façanhas sobre-humanas. Atualmente, inclinam-se para sátiras
sofisticadas da vida americana, ou da humanidade em
geral.
Os jornais geralmente obtêm as historietas e desenhos
de um sindicato nacional (leiam, a propósito, o Capítulo
IV), de modo que muitos heróis, aparecendo em jornais distribuídos por todo o país, tornaram-se celebridades. De fato, freqüentemente são mais do que celebridades. São heróis nacionais, que estabelecem padrões e iniciam costumes copiados por pessoas reais. No dia em que Joe Palooka, o bem-humorado pugilista criado por Ham Fisher,
tornou-se o primeiro herói das histórias em quadrinhos, na
II Guerra Mundial, a vestir o uniforme, o Presidente Roosevelt agradeceu pessoalmente a Fisher a sua contribuição
em tornar o recrutamento mais agradável. Dick Tracy, o
principal detetive nas historietas americanas, é um símbolo
ds lei e ordem desde 1931. O Li'l Abner, de Al Capp, é o
responsável pela criação de uma espécie de feriado, o Dia
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da Maria Cebola, quando as moças têm, aparentemente,
permissão de caçar o futuro marido.
Tantas pessoas nos Estados Unidos lêem as histórias em
quadrinhos que durante a II Guerra Mundial foram usadas
na instrução de homens e mulheres nas Forcas Armadas.
Heróis favoritos chamavam a atenção de soldados que
aprendiam línguas estrangeiras para algumas das dificuldades em que podiam meter-se se não soubessem a palavra correta.
O jornal oferece aos leitores, por conseguinte, desde as
manchetes da primeira página às histórias em quadrinhos,
uma enorme seleção de matéria - matéria destinada a informar, esclarecer, estimular e divertir. A maior parte dela
é redigida pelo próprio quadro de repórteres, embora nenhum jornal disponha de gente em número suficiente para
proporcionar cobertura completa do vasto panorama das
notícias. Esse fato leva-nos a examinar as agências de notícias.

"LUZ PARA TODOS OS

RECANTOS"

Disse certa vez Mark Twain: "Existem apenas duas forças que podem levar a luz a todos os recantos do globo:
o sol, nos céus, e a Associated Press, aqui mesmo."
Durante a época de Twain, a famosa abreviação "AP"
representava a única agência de notícias americanas a fornecer -aos jornais cobertura atualizada dos acontecimentos
mundiais. Atualmente, a Associated Press e sua irmã mais
nova, a United Press Internacional, "levam a luz a todos
os recantos do globo" - a milhares de jornais e estações
de rádio e televisão - dentro de minutos após a ocorrência
do fato, seja uma crise internacional que explode em
Londres, Inglaterra, seja um parto múltiplo em Londres,
Ontário.
As duas grandes agências oferecem a jornais americanos e estrangeiros uma vantagem que eles de outra maneira jamais poderiam obter, uma vez que mantêm correspondentes e repórteres em praticamente todas as cidades
importantes do mundo. Utilizando milhares de hábeis jornalistas, que redigem milhões de palavras, que trafegam
diariamente por circuitos eletrônicos, em cinqüenta línguas diferentes, AP e UPI possibilitam aos seus clientes oferecerem aos leitores as notícias mais atualizadas, onde
quer que aconteçam. Alguns jornais são suficientemente
prósperos para manter escritórios próprios nas capitais do
mundo, mas nem mesmo eles podem estacionar, simultaneamente, homens e mulheres em toda parte. De modo
que eles também, juntamente com as folhas menos prósperas, são assinantes de um ou de ambos os serviços.
A Associated Press foi fundada em 1848, quando seis
jornais da cidade de Nova Iorque decidiram dividir as dês-
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pesas da coleta de notícias fora da área metropolitana,
Ainda hoje é empreendimento não lucrativo, cuja renda
total é gasta na coleta e divulgação de notícias. E. W.
Scripps, em 1907, fundiu sob o nome United Press três
agências regionais americanas. Scripps pôs as notícias da
United Press à disposição de todos os jornais, e não apenas dos seus, obtendo com esse processo um excelente lucro. Em contraste, a AP era e continua a ser, como tivemos
oportunidade de dizer acima, uma organização não lucrativa, cujos membros livremente intercambiam notícias e decidem sobre a admissão de novos jornais associados.
O International News Service foi formado em 1906 por
William Randolph Hearst. Originàriamente, destinava-se
a fornecer notícias aos matutinos, mas, ao fundir-se mais
tarde com outros serviços de Hearst, começou a trabalhar
no regime de 24 horas por dia. Mantém quase cem escritórios nos Estados Unidos e no estrangeiro.
Em 1958, os diretores da United Press e do International
News Service resolveram consolidar seus recursos sob uma
única rede de transmissão a United Press International.
Embora haja dessemelhanças históricas e econômicas entre as duas grandes agências, os sistemas de coleta e distribuição de notícias são fundamentalmente idênticos. Repórteres masculinos e femininos da AP e UPI estão sempre
"no local", em todos os momentos e locais onde um fato
se transforma em notícia. Literalmente dentro de minutos
da assinatura de um tratado, da morte de uma pessoa famosa, da inundação de uma aldeia, da perda de um avião,
AP e UPI divulgam a notícia. Utilizam telégrafos próprios,
telégrafo sem fio e cabos comerciais. Além disso, empregam mais de 800000 quilômetros de linhas terrestres e circuitos submarinos arrendados.
Sinais de rádio são captados simultaneamente em cidades tão distantes entre si como Atenas e Singapura, Joanesburgo e Hong Kong, Moscou e Buenos Aires. A notícia,
em seguida, é transmitida em sistema de revesamento. O
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pessoal da AP em Londres, por exemplo, reescreve a matéria que recebe de Nova Iorque e a envia às filiais na
Europa continental, onde funcionários locais traduzem a
notícia para a língua do país e a enviam, em circuitos, aos
assinantes.
As redações de jornais e estações de rádio e televisão
possuem teletipos que recebem e imprimem páginas de

Os teletipos da A.P. trazem as notícias do mundo para os
menores jornais americanos.

matéria já completamente redigida. Uma vez que é dos
mais vastos o espectro do material recebido e as agências
o produzem em grande volume, os editores locais são obrigados a selecionar as notícias mais interessantes para seus
leitores e platéia. A AP e UPI estenderam a cobertura de
modo a incluir artigos, e não apenas notícias, o que exige
ainda mais espírito de seleção dos editores locais.
Ambos os serviços transmitem igualmente fotografias de
acontecimentos de última hora por sistemas de telefoto de
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alta fidelidade, além de fotos mediante o processo técnico
conhecido como fac-símile. Por esse processo, a foto é reproduzida por transmissão de rádio. Os sinais são formados por células fotoelétricas que distinguem as diferenças entre partes claras e escuras no material, inspecionado
por um feixe de luz. Os sinais são, em seguida, convertidos em fac-símile da fotografia original por um mecanismo ligado a um receptor de rádio e em seguida são entregues ao gravador.
Redes de rádio e televisão e estações isoladas, conforme tivemos oportunidade de dizer acima, assinam também
os serviços das agências noticiosas e os utilizam na base
de arrendamento. Esses meios de divulgação não pagam
pelo volume das notícias que recebem ou utilizam, mas simplesmente pelo serviço de recebê-las. Os pagamentos mensais, cobrados pelo arrendamento de equipamento eletrônico, variam de acordo com o número de circuitos usados.
O dinheiro recebido é utilizado na manutenção das operações.
Existem outras agências de notícias no mundo, a mais
famosa das quais é a européia Reuters, mas nenhuma delas possui as instalações, ou pessoal em número suficiente,
para concorrer com a A'P e a UPI. Tal fato, no entanto,
não as torna inúteis nos Estados Unidos, pois seus despachos gozam de alta reputação e, não raro, cobrem áreas
em que não trabalham as agências americanas.
Ã medida que os jornais se tornam mais sofisticados, os
leitores ficam mais exigentes. Se o jornal resolve oferecer
ao público análises políticas, os leitores preferem conhecer
as opiniões de comentaristas experientes como Walter
Lippmann, James Reston ou David Lawrence, e não as dos
que fazem parte do corpo do jornal. Quando o jornal decide publicar matéria sobre a vida privada das estrelas de
Hollywood, o público exige a "história íntima" de colunistas como Hedda Hopper e Louella Parsons. Os editores
sabem que jamais conseguiriam atrair esses nomes para
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seu quadro de pessoal, mas, assinando os serviços de um
sindicato de notícias, podem publicar colunas famosas e,
dessa forma, atrair mais leitores.
As empresas comerciais que fornecem artigos e colunas
à maioria dos jornais americanos são conhecidas como
sindicatos. Os sindicatos são inteiramente diferentes das
agências de notícias: não tratam de notícias à medida que
ocorrem (ou notícias espontâneas). Oferecem matéria que
as explicam ou são escritas por colunistas especializados.
O sindicato pode fornecer uma história em quadrinhos, um
livro condensado de interesse geral ou atual, ou uma coluna política analisando notícias.
Enquanto que o noticiário das agências chega por teletipo às redações, o serviço de artigos usualmente vem pelo
Correio. Essa matéria é preparada com muita antecipação
da sua data de publicação.
O preço que o jornal paga pela matéria sindicalizada
depende da circulação. O jornal que tem uma circulação
de 200000 exemplares, por exemplo, poderá pagar 50 dólares semanais por uma matéria que custaria ao jornal menor apenas 5 dólares. Muitos sindicatos são de propriedade, ou controlados, por grandes jornais, que publicaram
originàriamente a matéria que se tornou tão popular que
é hoje vendida em todo o país e, freqüentemente, fora dos
Estados Unidos.
Um dos mais antigos exemplos da sindicalização de matéria jornalística ocorreu em 1841, quando Moses Y. Beach,
proprietário do New York Sun, financiou parte da despesa
com o envio de um mensageiro para apanhar a cópia de
um discurso presidencial vendendo cópias extras aos seus
concorrentes.
Os jornais metropolitanos não podem ter repórteres em
todos os lugares, em todos os momentos. Tampouco podem esperar contar com os jornalistas mais profundos,
conhecidos, ou mais humorísticos em seus quadros editoriais. Mas, como tivemos oportunidade de verificar, isto
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não constitui desculpa para que o jornal não apresente
notícias, artigos e colunas de primeira classe. Se o jornal
não pode, por iniciativa própria, "levar a 'luz a todos os
recantos do globo", pelo menos poderá refleti-la em todos
os cantos da comunidade onde circula.

O

CORPO DE REDATORES

Qualquer que seja o tamanho do jornal ou da comunidade a que serve, a mesma precisão é exigida do corpo
de redatores. O jornal deve, obrigatoriamente, trabalhar
não na base de semanas, dias, ou mesmo de horas - mas
de minutos. Cumpre-lhes pôr a folha nas bancas e nas casas dos leitores no menor espaço de tempo possível depois do fato.
O quadro de pessoal, não importa o tamanho do jornal,
divide-se em três principais divisões - a "editorial", a de
"composição" e a "comercial". O departamento editorial,
ou de notícias, recolhe a notícia, redige-a, reescreve-a e
comenta-a. O departamento de composição imprime milhares de palavras de notícias e anúncios, e dezenas de
fotografias, dobra os jornais e os amarra em pacotes para distribuição. O departamento comercial encarrega-se
da operação financeira, da venda de jornais e venda de
espaço para publicidade ao pagamento de salários e às
negociações com os dez ou mais sindicatos trabalhistas a
que pertencem os empregados.
O chefe do departamento editorial é o redator-chefe.
Com -a ajuda de assistentes - os mais importantes dos quais
são o secretário, o chefe da redação e o editor do suplemento dominical - supervisiona as principais funções do
departamento. Ele e seus auxiliares coletam, redigem, reescrevem e colocam as notícias nas várias posições que
ocuparão nas páginas. Redigem, além disso, os editoriais.
O redator-chefe dá a última palavra sobre o que será
publicado e, talvez, mais importante, o que não será. Além
de ser experiente jornalista, deve ser também hábil diplomata no mundo metropolitano onde circula. Uma vez que
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o jornal é a própria consciência da comunidade, deve ele
mostrar-se influente e bastante razoável na crítica editorial
se quer despertar o interesse do público. Deve articular
palavras de advertência, e não de peçonha, pois o jornal
lhe reflete o caráter, o poder e a personalidade. Constitui
responsabilidade de redator-chefe proteger o público leitor contra as más interpretações grosseiras, a inexatidão
e a distorção das notícias e das opiniões contidas nos editoriais. O fardo carregado por ele é incômodo, mas excitante. Partilha-o com editores assistentes, que devem ser
também responsáveis, imaginosos e tão férteis em recursos
quanto ele próprio.
O secretário (redator-gerente), o segundo na cadeia de
comando do departamento editorial, é mais executor do
que formulador de política. Ocupa uma das posições de
maior responsabilidade: cumpre-lhe fazer com que o jornal
apresente o quadro mais completo e o panorama mais
vasto possível de notícias nos níveis local, estadual, nacional e internacional. Trabalha em contacto direto com
um grupo de subeditores, cada um dos quais encarregado
de um departamento separado. Em conjunto, reescrevem
as notícias e decidem que matéria será publicada. A isso
se chama de "destacar" a matéria. Certo número de colunas em cada edição é reservado às divisões editoriais,
dependendo da importância relativa das notícias do dia.
Em determinado dia, por exemplo, quando há noticiário
de importância nacional, tal como uma declaração presidencial, o editor a cargo do material recebido da agência (ou por telégrafo) pode contar com vinte e duas colunas e o chefe da redação com apenas dez. No dia seguinte, a situação pode inverter-se e o chefe da reportagem,
fazendo a cobertura de um incêndio em um hospital local,
pode dispor das vinte e duas colunas. Há um número certo
de colunas reservadas às notícias e o redator-chefe deve
distribuí-las de acordo com sua melhor opinião sobre a importância relativa de cada matéria.
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Para determinar a extensão da cobertura, os editores
devem estar plenamente cientes de todos os aspectos das
situações locais, estaduais, nacionais e internacionais. A
fim de manterem-se a par do que ocorre na capital do
país, a maioria dos grandes jornais mantém um escritório
em Washington. O chefe desse escritório dirige um grupo
de repórteres que cobrem geralmente o Congresso, a Casa
Branca, o Departamento de Estado, o Pentágono e os vários ministérios. Por telégrafo e telefone, enviam eles diariamente as notícias, que, usualmente, são destacadas na
primeira página. Mas, conforme tivemos oportunidade de
ver, quase todas as notícias internacionais e, de fato,
grande parte das notícias nacionais são colhidas não pelo
pessoal do próprio jornal, mas por uma ou ambas as grandes agências de notícias particulares, a Associated Press
e a United Press International. De todos os quadrantes do
globo, um milhão de palavras chega diariamente a milha-

As decisões sobre política editorial são tomadas e discutidas
nas reuniões de editores, como acima.
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rés de redações, transmitidas por teletipo. As notícias
enviadas, dado seu volume, dificilmente podem ser incluídas no jornal na sua totalidade. Na verdade, a maior parte é importante apenas para áreas metropolitanas ou regiões específicas. O editor encarregado desse material
deve decidir que notícia o jornal publicará, e em que extensão.
O chefe da reportagem (editor local) é responsável pela
coleta, redação e revisão de todas as notícias locais. Dirige um grande quadro de repórteres, revisores de texto e
fotógrafos. Distribui as missões de reportagem e as discute
com seus auxiliares. Na verdade, é imprescindível que ele
tenha "faro para as notícias", mas deve possuir também
qualidades de liderança, capacidade de julgamento e certo
encanto pessoal. É o mentor, o crítico e o confessar d-e todos os repórteres que cobrem a cidade. Conseqüentemente,
o "foca" (ou repórter principiante) aprende mais sobre a
vida no jornal com seu chefe do que com qualquer outro
que venha a conhecer na profissão.
O editor estadual encarrega-se das notícias originárias
do Estado, mas fora da sede do jornal. Os grandes jornais não apenas mantêm correspondentes em todas as
grandes cidades do Estado, mas também colaboradores
regulares ou ocasionais nas pequenas cidades. A cobertura das atividades do Legislativo e da Capital Estadual
constitui um dos aspectos mais importantes das atividades
desse editor. Notícias de natureza geral, de interesse de
determinadas cidades, são igualmente importantes. A matéria desse tipo é freqüentemente publicada em uma ou
duas páginas do jornal e aparece apenas na edição
enviada à respectiva comunidade.
São também diretamente responsáveis perante o secretário os editores de departamentos especiais, que tratam
de assuntos tais como esporte, negócios, sociedade, televisão, rádio, teatro, cinema, transações imobiliárias, religião e notícias marítimas. Todos esses editores são espe-
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ciclistas em seus respectivos campos. Exceto no que toca
ao editor esportivo, não possuem o status de editores no
sentido executivo. Mas tampouco são repórteres gerais, e
raramente são convocados para fazer algo que se situe
fora dos seus respectivos departamentos.
Finalmente, há o editor do suplemento dominical, o terceiro em importância, situado abaixo do redator-chefe e
do secretário. Reina ele sobre um domínio separado da
organização de divulgação de notícias. Dirige grande quadro de auxiliares - quase um jornal dentro do jornal - e
organiza o grande jornal dominical. O material que deve
organizar é volumoso, talvez cinco vezes maior que. o da
edição diária. É, além disso, de natureza muito variada.
Constitui-se principalmente de features - artigos mais longos, ensaios, histórias humorísticas -, em contraste com
as "notícias concretas" da edição diária. O editor dominical tem freqüentemente a responsabilidade de adquirir,
em nome do jornal, histórias em quadrinhos e colunas sindicalizadas de circulação nacional. Ainda que a edição
seja inusitadamente espessa, o editor goza de uma vantagem. Dispõe de mais tempo para preparar a matéria - de
entregá-la antes do "fechamento" dos cadernos. Quase
toda a matéria dos suplementos dominicais, com exceção
do primeiro caderno, reservado às notícias, pode ser preparada e composta com dias de antecedência.
Essa, então, é a estrutura básica do departamento editorial, o coração do jornal, não importa se pequena sua influência ou diminuta sua circulação.

A

REDAÇÃO

A pessoa pouco familiarizada com seu funcionamento,
a redação do típico jornal diário americano parece algo
desordenado, confuso. A redação é o quartel-general das
forças que se encarregam da coleta de notícias locais. Vemos longas fileiras de escrivaninhas não muito maiores do
que a máquina de escrever que contêm. Nelas trabalham
os repórteres, consultando notas enquanto redigem a matéria. Há também escrivaninhas muito maiores, armadas
com baterias de telefones, rolos de matéria parcialmente
composta, cestas de papel e pilhas de jornais - bastiões
por trás dos quais se sentam os editores que supervisionam o trabalho. E, finalmente, encontramos uma grande
mesa, algumas vezes em forma de rim, ou, ocasionalmente,
em forma de "T", adornada com potes de goma, grandes
tesouras, provas de matéria composta e recortes de jornais.
Aí trabalham os membros do copy desk, os anônimos mas
inestimáveis indivíduos que lêem e colocam os títulos na
matéria redigida pelos repórteres.
Através do zumbido barulhento da sala ouve-se o matraquear de numerosas máquinas de escrever. Uma voz
aguda grita "Mensageiro", para atrair a atenção de um
contínuo. O chefe da redação convoca um repórter gritando um sobrenome. Repórteres entram e saem para missões,
com um fotógrafo nos calcanhares. Ninguém fala em voz
baixa e raramente se anda. Talvez por isto mesmo a redação dê uma falsa impressão de confusão e ineficiência. Na
verdade, a organização da redação é tão basicamente
simples que deleitaria um técnico em eficiência.
O centro de controle é o que se chama de city desk,
onde o repórter recebe a missão e entrega a reportagem,
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ou "matéria". Da city desk a matéria segue para o copy
desk, onde possíveis erros de gramática são corrigidos e
acrescentados os títulos. Nos jornais metropolitanos os vários tamanhos e tipos de manchete são identificados por
números. Um título n" 22, por exemplo, talvez seja usado
para encabeçar uma notícia curta, de dois parágrafos. O
n9 13, em negrito, será usado como manchete de uma ré-
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Umo primeira página típica de um diário tipo tablóide. A página
é menor do que em geral e os tipos dos títulos são maiores.
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portagem sobre um desastre. Uma vez que o texto (sempre
escrito a máquina) e o título (usualmente escrito com lápis
mole) são enviados pelo copy desk a seções diferentes das
oficinas, devem conter uma marca de identificação que
sirva para uni-los quando estão prontos para serem compostos e colocados na página. A marca de identificação
é chamada de slug. O slug é, literalmente, a barra de metal do tipo extraída quando a manchete e a matéria são
unidas na impressão. Importante ou não o texto, o repórter sempre marca claramente o texto com um slug. Ss a
matéria trata das condições do tempo, no canto superior
esquerdo da primeira página do texto aparece a frase
"Lead Heat" (Lead Calor) ou "Lead Flood" (Lead Inundação), ou ainda "Lead Cold" (Lead Frio). As páginas subseqüentes do texto começarão com "First Ad Lead Heat"
(Primeira Inserção Lead Calor) e "Second Ad Lead Heat"
(Segunda Inserção Lead Calor). A palavra "Lead" descreve
o assunto da história. A palavra "Ad" (Inserção) explica-se
por si mesma. Uma das regras cardinais no jornalismo é
que o copy desk deve manter o slug suficientemente curto
para encaixar-se facilmente em uma única linha. Por isto
mesmo o texto torna-se "Lead Calor" ou "Lead Frio". No
dia em que o repórter se estabelece firmemente como um
dos "cobras" da redação, a matéria que produz é identificada pelo seu nome, ou by-line.
Diariamente, a redação destina missões a dois tipos de
repórteres. Os que regularmente cobrem uma dada localização ou assunto são conhecidos como "repórteres de setor", ou beat men. Os que trabalham em vários tipos de
matéria são conhecidos como "repórteres gerais", ou general assignment.
Os repórteres de setor cobrem fontes potenciais de notícias como a Prefeitura, o Tribunal, edifícios federais, a
Junta de Educação e várias repartições do governo local.
Freqüentemente, dirigem-se em pessoa aos seus setores,
mantendo-se em contacto com a redação pelo telefone,
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uma vez que grande parte das notícias que surgem em
suas jurisdições não pode ser conhecida com antecipação.
Esses repórteres são considerados responsáveis por todas
as notícias que surjam nos respectivos setores. Em alguns
grandes jornais metropolitanos diversos repórteres podem
ser designados para o mesmo setor - a Prefeitura, por
exemplo - dado o número de departamentos 'e pessoas a
serem visitadas. Acontecendo isto, um repórter-chefe coordena as atividades do grupo. O repórter realmente familiarizado com seu setor está tão bem informado das responsabilidades do governo quanto os funcionários que as
administram. Um repórter desse tipo constitui um ativo de
valor inapreciável para o jornal e para a comunidade. Ao
oferecer sugestões e críticas a conscenciosos titulares de
cargos, pode ele converter-se também em influente e construtivo agente na formulação do curso do governo, além
de escrever sobre suas atividades. Em numerosas ocasiões,
repórteres desse tipo contribuíram para o progresso social.
Dotado de experiência que lhe dá uma larga perspectiva
do clima político ou econômico, pode ele sugerir ao Prefeito que é oportuno o momento para intervir e conciliar
um litígio trabalhista, lutar para baixarem as tarifas de
eletricidade, ou iniciar uma campanha de bem-estar público. Algumas das idéias mais progressistas que se conhecem nos Estados Unidos foram postas em ação por editores ou repórteres que literalmente as implantaram na mente
de certos funcionários.
Há, no entanto, perigo inerente a esse sistema, e o repórter deve ouvir apenas a voz de sua consciência. É óbvio
que as piores complicações poderiam surgir se um funcionário confiante aceitasse os conselhos de um repórter que
visasse benefício próprio ou ganho comercial de terceiros.
Esse o motivo por que os mais experimentados e prudentes
repórteres americanos hesitam em oferecer sugestões às
suas fontes de notícias.
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Os repórteres gerais estão a salvo desses embaraços. Diariamente, ao chagarem à redação, recebem uma missão específica. Talvez um discurso a ser pronunciado por visitante
importante cm um clube local, uma reportagem sobre um
indivíduo que tem um hobby interessante ou fora do corrvjm, ou, ainda, pode ser mandado às pressas ao local
onde ocorre algo importante, tal como um desastre de
avião, um assassinato ou um grande incêndio.
O plano básico de operação seguido nas redações, onde
o trabalho de repórteres e fotógrafos é coordenado de
uma mesa central, é o mesmo em todos os departamentos
da maioria dos jornais metropolitanos dos Estados Unidos.
Todos os membros da maquinaria de coleta de notícias
têm acesso ao arquivo do jornal, chamado de "morgue",
onde são mantidas informações e fotografias sobre acontecimentos passados. O arquivo de um grande jornal contém tanta informação detalhada, sobre tantos assuntos, que
alguém disse que "continua a compilar mais e mais sobre
menos e menos, até que, finalmente, tem de tudo sobre
coisa alguma. Obviamente, contudo, sem registros anteriores, necrológios, fotos e outros materiais, o repórter não
poderia funcionar devidamente. O arquivo ocupava outrora
muito espaço. Atualmente, graças a processos fotográficos que permitem a redução de uma página a pouco mais
de um centímetro de filme (que pode ser ampliado sobre
uma tela, se necessário) diminuiu o espaço necessário e
mais informação pode ser arquivada.
Por mais organizado que seja o jornal 'e mais competente seu quadro de repórteres, intervém sempre o elemento sorte na cobertura das notícias. Se um grande fato
ocorre no começo da tarde, presta-se muito bem à cobertura pelos matutinos. Se acontece ao meio-dia, os vespertinos publicam em primeiro lugar a matéria. Nem editor
nem repórteres podem controlar o que acontece e quando
acontece. Grande parte das notícias mais importantes,
contudo, constitui resultado de planejamento muito cuida-
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doso e sondagem de fontes. Nessa esfera, tanto o repórter quanto o redator-chefe mantêm um calendário geral,
muito antecipado, de acontecimentos esperados. Chegado
o dia, o repórter está plenamente capacitado para cobrir
o fato.
Mas, agora, examinemos de perto esse grupo heterogêneo, esforçado e freqüentemente estranho de homens e
mulheres que compõem o corpo de repórteres do jornal.

A sala da redação de um grande jornal metropolitano.

O

REPÓRTER

Uma das lendas da imprensa americana diz que o jornal
é tão forte quanto seu quadro de repórteres. Isto é verdadeiro até certo ponto. Esses profissionais indubitavelmente
constituem o ponto forte da organização. Mentalmente
ágeis e observadores exatos, espera-se que apresentem aos
leitores fatos comprovados e não boatos vagos e opiniões
inçadas de preconceitos.
Há, no entanto, outras partes altamente importantes da
estrutura do jornal, incluindo o pessoal da redação, que
designa os repórteres para as missões, os membros do
copy desk, que revisam as reportagens, e os heróis esquecidos das oficinas. Não devemos esquecer também os fotógrafos, que são realmente repórteres em todos os sentidos, salvo no de contar a história com uma câmara em
vez de usar o lápis. Nenhum empregado de jornal metropolitano trabalha mais, por menos dinheiro e menos simpatia, ou em condições mais difíceis, do que o fotógrafo.
O repórter pode cometer um erro gramatical e ele será
corrigido na redação. Se o fotógrafo erra, todavia, a foto
que poderia ter contado o fato melhor do que centenas de
palavras perde-se para sempre. Se consegue a foto, nas
piores circunstâncias de multidões e condições do tempo,
um pequenino erro na câmara escura pode destruir-lhe todos os esforços.
Ainda assim, os repórteres são indubitavelmente os glamorosos do mundo jornalístico. Na Europa, a palavra
"repórter" não encerra significado muito importante. Lá,
o que conta é "jornalista". Nos Estados Unidos, o indivíduo que chama a si mesmo de "jornalista" torna-se imediatamente suspeito, e é considerado um semiprofissional,
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na melhor das hipóteses, e um tolo pomposo, na pior. (Uma
velha definição americana de jornalista diz que este é a
pessoa que vive tomando dinheiro emprestado dos repórteres.)
Graças à ficção e ao cinema, o repórter é figura muito
mais glamorosa fora da redação e da profissão. Os repórteres dos grandes diários americanos recebem salários que
variam de 75 a 300 dólares por uma semana de cinco dias,
oito horas diárias - dependendo da experiência, capacidade e condições financeiras do empregador. Essa soma
representa freqüentemsnte menos dinheiro, por trabalho
mais árduo, do que a ganha por membros do quadro editorial e comercial, cujas identidades são geralmente desconhecidas do público.
Os chefes de redação há muito puseram-se de acordo
sobre, pelo menos, um dos atributos mais necessários ao
bom repórter. Dizem que ele deve possuir um excelente
"par de pernas". Na gíria da imprensa, essa expressão
significa a disposição de deixar a escrivaninha, o telefone e o escritório confortável e dirigir-se à cena da reportagem e conversar face a face com os indivíduos envolvidos no acontecimento. Em suma, significa o desejo de
levantar-se, sair, mover-se. Não há dúvida também que
uma curiosidade insaciável é necessária ao jornalista. Isto
requer mais do que uma mente indagadora. Exige a ardente compulsão de saber, a disposição de fazer perguntas
difíceis a fim de descobrir não somente os fatos em torno
de questões importantes, mas também o que parecem detalhes triviais.
O bom repórter deve ter a honestidade intelectual do
membro sério de qualquer profissão. Alguns chamam a
essa honestidade de objetividade - a capacidade de perceber os dois lados de um assunto e de evitar tornar-se
pessoalmente envolvido. É isto, mas também honestidade
de espírito. É o tipo de temperamento que não reage ao
insulto com a ira ou à ira com o insulto. O repórter deve
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recordar constantemente que ele é um desinteressado cronista de fatos. Como tal, deve esforçar-se para proporcionar um relato completo, exato e sem preconceitos do
acontecimento. O bom repórter interessa-se tanto pelos
elos ausentes da trama como por aquilo que já comprovou como fato. A fim de conseguir um relato completo,
por conseguinte, deve fazer perguntas, algumas vezes hábil e diplomaticamente, e sempre inquisidoramente. Uma
vez que o jornal diário constitui a história dos acontecimentos mundiais em determinado dia, o repórter deve
conhecer tanto quanto possível o mundo em que vive.
Necessita de tanta educação e informações explicativas
quantas possa obter. Acima de tudo, deve cultivar numerosos amigos e conhecidos, pois a sua mais importante fonte de notícias é aquilo que lhe dizem. Os conhecidos, por
conseguinte, são vitais para seu êxito.
Provavelmente todos os jovens que têm facilid.ade para
escrever, possuem imaginação e transbordam do desejo
de aventuras imaginaram-se algum dia na posição do repórter. Sendo tão acesa a concorrência por esse lugar, de
que modo pode o jovem converter o sonho em realidade?
O rapaz ou moça que anseia por uma carreira jornalística provavelmente começou como editor do jornal da
escola secundária ou na universidade. Deve ter escrito
e feito reportagens durante muito tempo antes de ter obtido qualquer treinamento formal. Pelas alturas da época
em que atinge a idade para entrar na universidade, deve
saber se deseja realmente fazer carreira no jornalismo.
Em caso afirmativo, deve planejar seus estudos de modo
a obter o fundo cultural mais vasto possível. A maioria
dos editores de jornal prefere atualmente contratar candidatos com extensa educação em humanidades, com ênfase
especial em Inglês, História, e Ciências Sociais. Outros preferem contratar diretamente os estudantes nas escolas de
jornalismo, que proporcionam treinamento especializado
nas técnicas da reportagem. Enquanto está na universida-
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de, o repórter aspirante deve procurar obter tanta experiência de redação e correção de textos quanto possível,
seja no jornal, seja numa das revistas universitárias. Algumas faculdades e universidades exigem trabalhos nas publicações diárias ou semanais como parte dos cursos de
jornalismo. Em outras, esse trabalho é opcional. A coisa
mais importante que o repórter em perspectiva deve compreender, no entanto, é que o mero fato de ter trabalhado
em um jornal da faculdade não o qualifica para o cargo
em um grande jornal metropolitano. Até mesmo o senso
de notícias e uma vasta educação não constituem garantias de se obter ou ter êxito em um emprego no jornal.
A maior frustração de um moço formado em escola de
jornalismo e que procura emprego é ouvir: "Volte quando
tiver experiência prática." Onde poderá o candidato, depois de pelo menos quatro anos de estudo, obter essa "experiência prática"? 'Pode tentar um jornal semanário local,
um dos numerosos jornais de circulação limitada à vizinhança, que, nos Estados Unidos, contém principalmente matéria social e anúncios, ou tentar um emprego de relações
públicas em uma firma comercial, na qual seja responsável
pela publicação do "órgão da casa", ou seja, uma publicação dirigida aos empregados da organização.
Mas o fato é que muitos jornalistas bem sucedidos, homens e mulheres, não fizeram nada disso. Foram contratados simplesmente porque recusaram-se a aceitar o "não"
do patrão - mas isto sem se mostrarem grosseiros nem importunos. Com persistência e firmeza, pediram repetidamente o emprego ao chefe da redação. Ofereceram-se
para fazer qualquer trabalho, apenas para ter oportunidade de mostrar o valor. Essa perseverança obstinada, se
manifestada com completo autocontrôle, reflete determinação, tenacidade e iniciativa - mais três requisitos do bom
repórter. Em numerosas ocasiões, impressionado com a dedicação do jovem candidato, o chefe da redação lhe deu
uma oportunidade.

A cobertura do "setor policial" constitui o jardim-de-infância para a maioria dos repórteres. Fazendo a cobertura
das delegacias, o jovem aprende a identificar fatos e utilizá-los. Começa por aprender o que são fatos - e não
opiniões e meias-verdades. Pouco a pouco, desenvolve
personalidade, responsabilidade e técnica. E, o que talvez
seja a mais rude das lições, aprende que coisa complexa,
e freqüentemente desagradável, é a própria vida. Trabalhando nas delegacias, o "foca" enfrenta rotina e trabalho
maçante no esforço para conseguir pequenos itens de notícia. Aprende algo sobre prostitutas, ladrões, assassinos
e toxicômanos. Aprende a extrair com lisonja informação
de um taciturno policial ou bombeiro, a persuadir parentes
abatidos p'ela dor a emprestar fotografias ou revelar detalhes sobre as vidas de pessoas queridas que foram mortas ou feridas. Através dessas olhadas de relance à vida,
o "foca" gradualmente domina a técnica e a rotina da
coleta de notícias. Aprende a pesquisar o livro de ocorrências na delegacia, a controlar diligências determinadas
pelo escritório dos detectives, a observar e conferir todas
as chamadas policiais e a "fazer a praça" - telefonando
a uma lista selecionada de hospitais, ao necrotério, à cadeia, à polícia suburbana e aos quartéis de bombeiros.
Depois de mais ou menos dezoito meses no "setor policial", ele desenvolve o senso de notícia e a capacidade
de redigi-la. Aprendeu os pontos fundamentais de exatidão, especialmente no que tange à maneira correta de
grafar nomes e endereços. Descobriu que o menor erro
pode resultar em uma ação por crime de calúnia contra o
jornal, de modo que recusa aceitar a palavra de outros,
e comprova pessoalmente todos os fatos. Em caso de dúvida, sabe que deve conferir os registros oficiais. Arrancar fatos de indivíduos que freqüentemente se recusam a
fornecê-los constitui atividade exasperante, mas ensina paciência, perseverança, tenacidade e diligência ao jovem
repórter.
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Aprende ele que a regra número um do bom repórter
é sempre suspeitar o pior. Isto talvez pareça uma atitude
cínica, mas os repórteres policiais deparam-se tão freqüentemente com a fraqueza humana que aprendem a esperá-la. Aprende ainda que a maioria das pessoas gosta de
manter sua vida privada e que aqueles que parecem ansiosos para aparecer nos jornais freqüentemente têm motivos
ulteriores. Reciprocamente, aprende que quando alguém
tenta suprimir uma notícia sem razão legítima deve redobrar seus esforços para descobrir por quê. Convertendo-se
cada vez mais em juiz da natureza humana, suspeita logo
quando a pessoa oculta a verdade. Torna-se diplomata,
dotado de senso de humor, e homem compassivo que trata
os inferiores intelectuais ou sociais como seres humanos.
Ainda assim, jamais se envolve emocionalmente com eles
e jamais esquece que são, principalmente, fontes potenciais de notícias.
Indubitavelmente, a lição mais importante que o jovem
repórter pode aprender no seu treinamento inicial é o
á-bê-cê do trabalho jornalístico, o "quem", o "quê", o
"onde", o "como", e o "por quê" da notícia. O repórter
principiante, tendo-se tornado sensível ao "por quê",
aprende também que dele se espera que responda apenas
às perguntas provocadas pela notícia, e não que as comente. A sua missão é de imparcialidade.
Por essa altura, ele começa também a aprender a fazer
amigos e, através deles, a ouvir, a memorizar detalhes, a
fazer as perguntas oportunas, apresentar sem preconceitos as respostas, a entrelaçar fios aparentemente isolados,
a ser persistente sem ser agressivo, e a ser diplomata sem
ser servil.
Se aprende esses rudimentos, está pronto para o que o
jornal considera as grandes missões de reportagem.

A COMPOSIÇÃO DO JORNAL
O processo mais complicado na publicação diária de um
grande jornal é a composição. O trabalho é realizado pelo
departamento mecânico, que se subdivide em quatro ramos
separados: a sala de composição, onde é composta a página; a seção de estereotipia, onde as páginas compostas
são fundidas; a clicheria, onde as fotografias e desenhos
se transformam em riscos e meios-tons; e a sala de impressão, onde o jornal é impresso, dobrado e empilhado
para entrega. Examinemos esses departamentos no intuito
de acompanhar gradualmente o processo de impressão.

Na sala de composição os linotipistas passam
os originais para os tipos.
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A Sala de Composição. A notícia redigida é levada às
oficinas para composição em tipos, numa operação que
precede a montagem da página. As folhas da matéria são
inicialmente cortadas em peças menores, chamadas de
(akes, e em 5'eguida distribuídas pelos operadores das linotipos. A linotipo compõe uma linha inteira de tipos por vez
e é operada por um teclado que lembra o de uma máquina
de escrever. Essas linhas de tipos, chamadas de slugs, são
assentadas sobre longas bandejas de metal, ou "galés",
para receberem a tinta. Longas folhas de papel são colocadas sobre o tipo. Um rolête corre sobre as folhas, que
recebem, na parte inferior, a impressão das "galés". Essas
folhas impressas são chamadas de "provas". São enviadas
a revisores, que corrigem erros tipográficos ou ortográficos e gramaticais.
Eliminados os erros, as bandejas de tipos são enviadas
a um ramo especial da oficina, chamado de "departamento
de paginação", que arranja os tipos na forma que aparecerão na página terminada e lhes dá as dimensões do
jornal.
A matéria publicitária é trabalhada da mesma maneira,
excetuados os casos em que certas partes devem ser compostas a mão.
As páginas completas de tipo são, então, colocadas em
uma moldura de metal chamada de "chapa", presa seguramente por cunhas conhecidas como "chavêtas". Marteletes mecânicos pesados acionam um bloco recorberto de
couro que nivela a face do tipo de modo a conseguir que
eles e o espaço reservado às fotografias fiquem perfeitamente planos. A página fica então pronta para a matriz,
das quais são feitos os estéreos. As fotografias ficam
prontas para as matrizes logo que deixam o departamento de gravação.
A Gravação. As palavras devem ser compostas em tipos
e estes transferidos para um tipo especial de molde. Pelo
mesmo processo, as fotografias e desenhos usados para
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ilustrar a matéria devem ser fundidos em metal antes de
serem impressos. Isto é feito no departamento de gravação.
Os desenhos, as fotografias, as histórias em quadrinhos
e todas as outras ilustrações são classificadas sob o título

O arranjo dos tipos em uma fôrma de página ê feito pelo
departamento especializado.
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genérico 'de "trabalho de arte". Se o trabalho é uma fotografia, esta é presa a uma chapa de madeira, colocada
sob o foco de uma câmara poderosa, bastante grande
para cobrir a página inteira. O fotógrafo pode ampliar ou
reduzir a matéria e colocá-la nas dimensões exatas exigidas pelo jornal. Uma tela é então colocada entre a câmara e a fotografia, de modo que o negativo apresente
tonalidades mais claras e mais escuras. O negativo é feito
da maneira usual e, logo que seco, a imagem é gravada
em uma lâmina de cobre. A lâmina é imersa em um banho
de ácido, gravada e montada sobre uma base de metal da
altura de um tipo. Matrizada com o tipo, fica em condições
de seguir para a estereotipia. Se o trabalho de arte é a
bico de pena ou a crayon, a reprodução se faz pelo que
é chamado de "processo linear" e a gravação é feita em
zinco e não em cobre. As linhas compostas de tipos e o
trabalho de orte ficam prontos para a matrização. O trabalho de arte é devolvido à sala de. composição.
' Os jornais de grande circulação são impressos em rotativas de alta velocidade. Torna-se necessário, por conseguinte, duplicar a página plana em uma folha semicilíndrica de metal, chamada de "estéreos recurvados", que
podem ser adaptadas à rotativa. O primeiro passo da estereotipia constitui o último da composição, isto é, a confecção da matriz, ou flon, que é uma folha de papier-maché do tamanho da página do jornal, umedecida 'e
colocada sobre a fôrma da página. Sob força hidráulica,
a folha é pressionada para baixo, ao mesmo tempo que
se aplica calor. Eliminada a umidade pela evaporação, a
fô<lha fica completamente seca. Uma impressão perfeita
da página é feita em questão de minutos. A matriz é então levada à sala de estereotipia.
A Sala de Estereotipia. Chegando a matriz à sala de
estereotipia, faz-se uma inspeção preliminar corrigindo-se
os defeitos. A folha é, em seguida, colocada em uma fôrma semi-cilíndrica, arredondada. A matriz entra então em
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•Detalhe de uma fotografia de jornal mostrando a tela onde estão
indicadas as cores claras e escuras.

uma máquina que contém metal derretido. Quando o operador puxa -uma alavanca, o metal líquido é vazado sobre
a matriz, e a máquina produz uma página sólida de metal
recurvado, chamado de estéreo, ou "telha". A medida que
os estéreos saem da máquina de fundição, uma correia
transportadora leva-os a outra máquina, que remove as
possíveis irregularidades, acerta os cantos e dá à página
as dimensões certas. A página estereotipada pode ser então adaptada à rotativa.
A Impressão do Jornal. Depois de processadas nos departamentos de composição, gravação e estereotipia, a
matéria e as ilustrações são enviadas às salas de impressão. Os jornais de grande circulação são impressos em rotativas. O papel enrolado em grandes bobinas flui continuamente através dessas máquinas, em alta velocidade entrando em contacto com os cilindros, aos quais
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estão presos os estéreos, já revestidos de tinta. Ao sinal de
uma campainha, os cilindros começam a girar, cada vez
•mais rápidos. O papel é fornecido por um carretei giratório. Quando a bobina está quase no fim, um aparelho
automático corta a folha e a cola ao fim de uma nova
bobina. A mudança é feita sem necessidade de parar as
rotativas.

Bobinas de papel de imprensa prontas para entrarem na máquina.

O tipo comum de máquina pode imprimir, dobrar, contar e empilhar para distribuição milhares de jornais por
hora. É uma operação mecânica realmente impressionante.
Mas, comparada com algumas das máquinas modernas,
essas impressoras parecem peças de museu.
Em princípios de 1963, o Times, de Oklahoma City, anunciou que publicara suas edições regulares com matéria totalmente composta por um computador. Foi o primeiro de
muitos jornais americanos que atualmente usam a compo-
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sição automática. Milhares e milhares de palavras são
previamente armazenadas em um poderoso computador,
graças a um arranjo especial de código em fita. Escrita,
revisada e eliminados os erros, a matéria é perfurada em
fita. O computador aceita a matéria na forma de impulsos
elétricos. A fita é introduzida na máquina, que grava diversas linhas da matéria por vez no núcleo de sua memória magnética. A máquina acrescenta espaços para dar as
mesmas dimensões às linhas, põe hífens, quando necessário, e produz a fita acabada. O datilografo perfura instruções, dizendo ao computador quando abrir espaço para
novos parágrafos. Uma vez terminada, a fita é introduzida
em uma máquina automática de fundição de tipos. O sistema pode manter oito linotipos funcionando simultaneamente, compondo por minuto oitenta e cinco linhas da dimensão de uma coluna.
O gerente do Times e do Daily Oklahoma disse à Associated Press qus computadores desse tipo "podiam fazer
a diferença, economicamente falando, na questão da sobrevivência de muitos jornais". A instalação de equipamento automático é economicamente benéfica a todas as grandes empresas. Aumenta a eficiência e reduz os custos. Para
os proprietários de jornais -essas máquinas eletrônicas afiguram-se uma bênção há longo tempo esperada.
Da mesma forma que em outras indústrias que enfrentam o problema da automação, o pessoal das oficinas dos
jornais faz parte de poderosos sindicatos. Diversos grandes
jornais metropolitanos perderam recentemente milhões de
dólares durante uma greve, de quatro meses de duração,
de impressores que se recusaram a trabalhar até que a
gerência lhes desse aumentos salariais e, especialmente,
garantia dos seus empregos contra a automação.
O equipamento eletrônico de composição terá implicações de grande alcance para todos os jornais americanos.
Se o jornal puder ser produzido em período mais curto de
tempo, as horas de fechamento das edições poderão ser

70

A VIDA DE UM

JORNAL

adiados e os leitores poderão saber das últimas notícias
pelos seus próprios jornais locais.

O LADO COMERCIAL

Os jornais que saem dos máquinas ainda têm
de ser cortados e dobrados.

Embora não se poupem esforços para bem servir a comunidade, os jornais americanos são estritamente negócios privados, empregando um total de quase 350000 pessoas. Não há, nos Estados Unidos, jornais de propriedade
de governos. Como empreendimento comercial, o jornal se
situa 'em décimo-segundo lugar entre as principais indústrias do país. Recursos que se contam por milhões de dólares são investidos em uma única operação jornalística.
As impressoras, as máquinas de composição e o equipamento de gravação atingem preço excepcionalmente elevado. Algumas impressoras custam mais de um milhão e
meio de dólares. Muitos grandes jornais metropolitanos
consomem diariamente 125 toneladas de papel. Uma tonelada de papel de imprensa, que em inglês se chama de
newsprint, pode custar 135 dólares. A publicação de um
jornal de circulação inferior a cem mil exemplares exigirá,
talvez, setecentos empregados. O jornal de circulação de
mais de quinhentos mil exemplares requer os esforços combinados de cerca de 3500 pessoas.
O departamento comercial, por conseguinte, assume capital importância para a posição do jornal, e, especialmente, os vendedores de espaço para anúncios. Embora
muito pouco crédito ou reconhecimento seja prestado a
esses profissionais, sem eles não haveria renda e, por conseguinte, recursos para publicar e distribuir o jornal. Através dos contactos que mantêm com a comunidade comercial, esses homens desempenham também a função importante de criar a "imagem" do jornal, e, em muitas ocasiões,
trazem à redação "palpites" ou sugestões que podem culminar em grandes reportagens.
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A publicidade é o "oxigênio" do jornal. Sem ela, morre
a publicação. O gerente de publicidade conta com a ajuda
ds um grupo de brilhantes e enérgicos vendedores, cuja
principal função consiste em manter ininterrupto o fluxo
de anúncios e providenciar para que eles sejam aprontados a tempo de "pegar" a edição. O espaço é oferecido
aos assinantes mediante contrato, e quanto mais longo o
contrato mais baixas as tarifas. Uma cadeia de cinemas,
por exemplo, contrata vinte mil linhas de coluna por ano.
Se, ao fim do ano, o limite foi ultrapassado, o departamento comercial concede-lhe uma tarifa reduzida. Todas as
tarifas dependem da circulação. Quanto mais altas as vendas diárias, maiores as tarifas. Isto é lógico, uma vez -que
os anunciantes devem pagar mais para atingir um público
consumidor mais vasto. Usualmente, o anunciante fornece
o texto e o trabalho de arte ao departamento comercial,
que o encaminha o o departamento mecânico, onde será
matrizado, estereotipado e impresso.
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cessàriamente, cumprir horários para manter em funcionamento a organização.

Nenhuma máquina ou operação mecânica pode substituir a iniciativa humana, o espírito de competição e de
oportunismo dos indivíduos responsáveis pela venda do
jornal - os membros do departamento de circulação. A
palavra "circulação" refere-se ao número de pessoas que
compram o jornal - indivíduos que ou o recebem em casa
ou o adquirem nas bancas. A economia do jornal revolve
em torno dessas vendas... Conseqüentemente, o gerente
de circulação ocupa uma posição-chave no departamento
comercial.
'Cabe-1'he dirigir a distribuição dentro da cidade e do
Estado. Nas grandes cidades americanas, onde dois ou
mais jornais competem nos mesmos horários, milhares de
vendas podem ser feitas ou perdidas durante o exato momento entre a publicação e a chegada da edição às mãos
do comprador. O gerente de circulação dirige um corpo
de motoristas de caminhão e entregadores que devem, ne-

l/m membro da equipe de circulação mede uma rua no mapa
para assegurar uma distribuição eficiente.
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Os jornais dispõem também de um. ambicioso departamento de promoção, cuja tarefa consiste em mantê-lo como alvo da atenção pública. Freqüentemente, o gerente de
circulação autoriza uma campanha especial com o fito de
elevar as vendas. Algumas páginas aparecem com concursos variados, publicados durante semanas. Não raro, tomam a forma de quebra-cabeças que os leitores devem
'completar de certa formo para candidatar-se a um prêmio. Ficam eles assim obrigados a comprar diariamente o
jornal. Os truques de publicidade podem tomar a forma
de concurso ou consistir no patrocínio de acontecimentos
locais populares, tal como um jogo de futebol no Dia de
Ação de Graças, cuja renda reverte para fins de caridade.
O jornal talvez não se beneficie financeiramente com ess-as
promoções, -mas, em conseqüência delas, vem a ser considerado como benfeitor público e instrumento dinâmico
na comunidade.
O departamento comercial administra também a operação das oficinas e supervisiona as compras. Resolve os
problemas de pessoal e confecciona as folhas de pagamento. Guarda-livros e contadores são tão numerosos quanto
os repórteres. Distribuindo o jornal e procurando atrair
novos leitores e anunciantes, o departamento comercial
mantém a folha firmemente de pé. Se é ele incapaz de
conservar solvente o jornal, nenhuma eficácia poderá ter
o departamento editorial. Embora numerosos jornais tenham todo o direito de serem chamados de "serviços públicos", não se pode negar que são, antes e acima de tudo, empreendimentos comerciais.

DUAS MISSÕES PREFERIDAS

A imprensa nem sempre parece tão fascinante aos que
nsla trabalham quanto aos observadores estranhos. Muitos
repórteres veteranos assegurarão ao leitor que algumas das
pessoas mais "interessantes" que conheceram foram vizinhos, companheiros de compras nos supermercados e outros indivíduos que nenhuma relação mantinham com a
imprensa.
Mas, dentro do mundo jornalístico, ou do "Quarto Estado", como é chamado, ninguém discorda que as missões
mais fascinantes cabem aos jornalistas, de bastante talento
e sorte, agregados ao escritório em Washington ou a sucursais no estrangeiro. Em nenhuma outra função do jornal (exceto, talvez, no departamento de esportes) permite-se tal liberdade no estilo de escrever, e, realmente, a
liberdade de expressão pessoal encontrada nos despachos
procedentes de Washington.
Nenhum grupo há maiis orgulhoso,'mais arbitrário e mais
autocentra-lizado do que o corpo de l 200 jornalistas que
cobrem a cidade de Washington. Esse grupo pode ser dividido em duas categorias: a primeira, os quinze ou vinte
indivíduos considerados "regulares" da Cas-a Branca porquanto são permanentemente designados para cobrir o
Presidente e as notícias originárias de seu gabinete; a segunda, as centenas de correspondentes que cobrem o Congresso. O lugar onde se encontra o Presidente dos Estados Unidos torna-se temporariamente a Casa Branca oficial. E aonde vai é acompanhado pelos "regulares", que
não têm posição oficial definida em lei, mas que, na prática, recebem mais atenção, maiores privilégios e melho-
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rés acomodações do que as que muitos governos destinam
a seus ministros e embaixadores.
Quando o Presidente viaja por via aérea, nenhum outro avião pode decolar ou aterrar dentro de dez minutos
antes ou depois do seu, que é chamado de "Forca Aérea
Um" - nenhum avião, isto é, exceto o "Forca Aérea Dois",
que é o aparelho fretado pelos jornalistas. O "Forca
Aérea Dois" decola imediatamente depois do avião do
Presidente e aterrissa imediatamente antes. Quando o Presidente viaja de trem, os repórteres da Casa Branca dispõem de vagões especiais. Se viaja de navio, os repórteles ou estão a bordo ou em outro barco que o segue de
perto.
Embora as despesas com tudo isto sejam custeadas pelos
jornais, os mesmos indivíduos que fazem os arranjos para
a viagem presidencial tratam dos problemas dos jornalistas. A conta respectiva é subseqüentemente enviada ao
jornal.
Os repórteres que cobrem o lançamento das candidaturas
presidenciais, em convenções que se realizam cada quatro anos, seguem as regras estabelecidas pelo Comitê
Permanente dos Correspondentes, composto de cinco indivíduos eleitos pelos repórteres parlamentares. A destinação do ambicionado espaço de trabalho e de cadeiras nas
convenções constitui apenas pequena parte das responsabilidades do Comitê Permanente, que supervisiona diariamente os problemas da cobertura do Senado '3 da Câmara
dos Deputados. Cabe notar aqui que as normas que governam as atividades dos repórteres no campo político
foram estabelecidas por eles mesmos, sem nenhuma interferência. Na qualidade de membros da Associação de
Correspondentes da Casa Branca e da Galeria de Imprensa do Senado e Câmara, 'escolhem entre si os funcionários
que farão cumprir as normas aceitas por todos. Em nenhum momento há a menor tentativa de interferência do
governo nacional.
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Provavelmente nenhuma instituição no mundo se assemelha à entrevista coletiva presidencial. Nenhum Chefe
de Estado, podemos dizer com segurança, permite-se ser
interrogado a respeito de assuntos que, freqüentemente,
podem ser considerados privados ou pessoais, ou ouvir
perguntas algumas vezes quase rudes, embora feitas com
o objetivo único de levar o Presidente dos Estados Unidos
a explicar, esclarecer, defender, confirmar ou negar.
Acredita-se geralmente que a entrevista coletiva presidencial teve início no governo do Presidente Woodrow
Wilson, há quase meio século. A princípio, não correu
bem. Embora o punhado de repórteres que cobria a Casa
Branca tivesse ocasionalmente oportunidade de submeter
perguntas por escrito e oralmente, a resposta direta do
Presidente era sempre off-the-record, isto é, vedada à publicação. Em outras palavras o Primeiro Mandatário não
podia ser citado nos jornais sem uma permissão expressa.
Os Presidentes Coolidge e Hoover deram também aos
correspondentes em Washington oportunidades espaçadas
de fazerem perguntas (algumas vezes em jantares privados), mas somente no governo de Franklin D. Roosevelt,
iniciado em 1933, a entrevista começou a assumir a forma
atual. Roosevelt sentia verdadeiro prazer 'em terçar as armas do espírito com os repórteres da Casa Branca. Convidou-os certa manhã ao seu gabinete e, daí em diante, uma
tarde por semana, durante seus quatro mandatos. Prevalecia ainda, no entanto, a regra do off-the-record.
O Presidente Harry S. Truman copiou o estilo de Roosevelt em seus contactos com a imprensa e até mesmo o
desenvolveu um pouco. O corpo de correspondentes em
Washington ampliou-se depois da guerra e não há mais
espaço no gabinete para atender a todos. Além disso, o
Presidente não podia conhecer pessoalmente todos seus
entrevistadores. Na maior parte das vezes, as entrevistas
foram realizadas no auditório do Palácio da Despachos,
adjacente à Casa Branca.
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As entrevistas tornaram-se mais formeis durante a administração do Presidente Dwight D. Eísenhower. Foram realizadas no mesmo auditório, mas os repórteres deviam agora esperar que o Presidente os "reconhecesse", usualmente
com um aceno de cabeça, antes de fazer a pergunta. Ao
receber o aceno, o repórter era obrigado, em primeiro
lugar, a dar o seu nome e o do jornal que representava.
(Embora isto fosse feito com a intenção de permitir ao
Presidente aprender os nomes de cada repórter e dar-lhe
uma idéia de como a resposta era recebida ou interpretada pelo jornal, a identificação levou certo número de
indivíduos a levantar-se, não tanto para obter uma notícia mediante uma pergunta, mas para destacar sua própria
identidade e conhecimentos.) Foi Eisenhower, no entanto,
o primeiro a permitir que os cinegrafistas comparecessem
às entrevistas coletivas.
Uma marca registrada da entrevista é o agradecimento: "Obrigado, Sr. Presidente", que conclui sempre todas
as perguntas e leva os repórteres a sair correndo em busca
de um telefone. O representante mais antigo da Associated
Press ou da United Press Internationa-l, qualquer que seja
o veterano na Casa Branca, tradicionalmente faz essa observação. Quando o Presidente deseja terminar a entrevista, basta que faça um aceno de cabeça para essa
pessoa.
Ao assumir a Presidência em 1961, o falecido John F.
Kennedy deu mais um passo adiante, transferindo as entrevistas para o grande auditório do Departamento de Estado, e permitindo que as câmaras de televisão a registrassem ao vivo. Uma vez que o mundo exterior tinha acesso
à sala no momento em que o Presidente respondia os
questões, não era mais necessário preocupar-se o repórter com as citações diretas.
Logo que Lyndon B. Johnson sucedeu ao cargo, depois
do assassinato do Presidente Kennedy, em Dallas, Texas,
no dia 22 de novembro de 1963, tornou-se imediatamente
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claro que modificações fundamentais seriam feitas na projeção da imagem do Primeiro Mandatário perante o povo
americano e o mundo. Ainda que ambos fossem devotados
aos mesmos princípios, e embora ambos defendessem os
mesmos programas e políticas, as personalidades de John
Kennedy e Lyndon Johnson eram tão diferentes quanto suas
terras nativas de Massachusetts e do Texas. Kennedy era
o mestre da réplica viva, do toque sutil. Parecia pensar
algumas de suas melhores frases de improviso com a rapidez de um relâmpago. O forte de Johnson, desenvojvido
durante muitos anos de superior liderança legislativa, é a
persuasão cordial. Apresenta-se na sua melhor forma em
uma discussão em que se trocam idéias, num telefone, ou
em pequenos grupos.
A questão de saber-se se o Presidente Johnson continuaria as complicadas entrevistas televisadas e irradiadas de
seu predecessor cedo teve resposta. Logo na primeira entrevista, tornou-se claro que ele preferia os métodos mais
informais de Franklin D. Roosevelt e Harry Truman. A primeira entrevista foi convocada sem aviso em uma manhã
de sábado, quando poucos repórteres regulares se encontravam na Casa Branca, e limitou-se aos jornalistas presentes. Foram introduzidos no gabinete presidencial para
café, perguntas e respostas. A informalidade do método
continuou, mas de modo diferente e mais surpreendente.
Certa ocasião, os repórteres que cobriam a assinatura rotineira de uma lei foram subitamente convidados a conhecer
os aposentos pessoais do Presidente na Casa Branca, tendo o Primeiro Mandatário servido pessoalmente de cicerone, enquanto divulgava notícias de interesse jornalístico.
Em outra ocasião, ern seu rancho no Texas, o Presidente
Johnson realizou uma sessão de perguntas e respostas no
momento em que servia churrasco aos jornalistas. Trepado
sobre um monte de feno, em frente a um microfone, respondeu às perguntas de repórteres que tinham as mãos
cheias de costeletas e latas de cerveja.
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Provavelmente, a figura mais romântica entre todos os
jornalistas é o correspondente estrangeiro. A literatura, o
teatro, o cinema e a televisão o retratam como uma combinação irresistível de mestre-espião, em elegante capa de
chuva, de investigador de cigarro aos lábios, que sabe mais
do que qualquer agente do serviço de inteligência, de incisivo escritor e de ardente amante que limita suas atenções apenas às grandes herdeiras e às dançarinas de
cabaré.
Ele talvez seja algumas dessas coisas, em pequeno grau.
Com maior probabilidade, será um repórter d'e primeira
cl-asse, treinado no seu próprio país nos métodos do jornal a que pertence, mas também possuidor de conhecimentos profundos da história e dos problemas da área que
lhe foi destinada. De outra maneira, não poderia reconhecer as notícias importantes no momento exato em que
ocorrem. O correspondente estrangeiro deve também forçosamente entender como a reportagem divulgada no estrangeiro afeta os interesses dos Estados Unidos e, especialmente, a circulação do seu jornal. Isto pressupõe que
esteja familiarizado com a política dos Estados Unidos.
Uma vez que o inglês é falado em quase todos os círculos diplomáticos e comunidades comerciais do mundo,
não é aboslutamente necessário que ele conheça uma língua estrangeira. Nada obstante, o repórter jamais entrará
em contacto com o povo ou lhe compreenderá a política,
aspirações e problemas a menos que com ele possa comunicar-se na sua própria língua. Depois do inglês, a língua
mais útil é o francês, de alto valor na Europa, Ásia e África. Em seguida, vem o alemão, no que toca a Europa central, e o espanhol, na América Latina. Qualquer outra língua será nova ferramenta, 'e quanto mais as tiver melhor
profissional será.
Cabe aqui dizer algo sobre o chamado "correspondente
estrangeiro instantâneo". Trata-se do repórter formado na
era do jato, que, de avião, pode deixar uma região e atin-
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gir praticamente qualquer outra do mundo em apenas dois
dias. Tais correspondentes - cujo número está aumentando
rapidamente - são tão bons quanto a experiência que tenham e as informações que levem consigo nessas súbitas
missões.

"A QUARTA

PERNA"

Vimos que o jornal americano constitui poderosa influência nos Estados Unidos. Mas, pergunta-se: em que o jornal
americano se distingue dos seus congêneres estrangeiros?
Uma das mais importantes diferenças é que os jornais
americanos são servos das comunidades onde circulam. O
jornal nacional é raridade no jornalismo americano. Na
grand-3 maioria dos casos, o leitor e o jornal estão localizados na mesma área metropolitana. Essa a principal razão por que o jornal diário americano tende a destacar
as notícias locais em detrimento da cobertura internacional. Em um país como a Grã-Bretanha, geograficamente
compacto, não há muita dificuldade em publicar-se um
jornal em Londres e fazê-lo circular em outras grandes cidades. As grandes distâncias nos Estados Unidos, todavia,
acrescida de uma diferença de fusos horários entre as costas Leste e Oeste, tornam virtualmente impossível a publicação de um jornal em Boston, por exemplo, e a sua distribuição em grande quantidade e no mesmo dia em São
Francisco
€m algumas partes do mundo, os grandes jornais diários
ou são totalmente controlados pelo governo ou sujeitos a
restrições. Em muitos países, a imprensa tende a ser esmagadoramente simpática para com as políticas de indivíduos
e partidos no poder. Embora o jornal americano possa
apoiar o candidato de um dado partido político, ele não
hesita em criticar a política e atos dele e da agremiação
quando a ocasião o exige. O jornal americano pode publicar - e publica - editoriais em favor de um candidato
político na esperança de vê-lo eleito, mas esse homem não
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controla o que é sscrito a seu respeito nem diz ao jornal
o que deve escrever.
Joseph Pulitzer afirmou certa vez: "Nossa república e
nossa imprensa se desenvolverão ou cairão juntas." Da
mesma forma que a nação se transformou de um grupo
de colonos sequiosos de democracia e fortuna em um dos
centros de poder e esperança mundiais, assim o jornal americano evoluiu d'3 umas poucas páginas mal impressas para um instrumento sem igual de democracia e esperança.
A indústria jornalística americana possui uma dramática história própria. Produziu grandes homens: figuras
olímpicas como Greeley, cujas palavras modelaram a
opinião pública e a política oficial; caricaturistas como
Thomas Nast, cujos trabalhos foram suficientemente incisivos para despertar a indignação pública e estimular reformas políticas; correspondentes como Henry M. Stanley,
Will Rogers e Ernie Pyle, cujas aventuras 'e atividades pessoais eram por si mesmas notícias; proprietários de jornais
como Pulitzer e Hearst, cuja violenta rivalidade acendeu
talentos e revolucionou a cobertura das notícias.
Ao longo dos anos, o jornalismo americano elevou-se a
alto nível profissional. Escolas de jornalismo recrutam e
treinam inteligentes repórteres. Sociedades profissionais
como a Sigma Delta Chi, a Associação dos Proprietários de
Jornais Americanos e a Sociedade Americana de Editores
de Jornais elevaram os padrões de reportagem e administração do jornal. A Guilda dos Jornais Americanos, o sindicato da categoria dos redatores, defende-os e assegura
qua receberão tratamento justo. Os Prêmios Pulitzer, as
Bolsas Nieman e outras láureas para reportagens e artigos
mantêm viva e significativa a competição entre os jornalistas.
O jornal americano deu quatro grandes contribuições
à profissão jornalística. Na qualidade de voz de uma democracia, e seu principal protagonista, tem sido um campeão da liberdade. Como meio de coleta de notícias, usa
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impressionante habilidade e fertilidade da recursos para
fornecer cobertura atualizada dos acontecimentos mundiais.
Como empreendimento comercial, tornou-se a décima-segunda maior indústria do país. Como profissão, converteu-se numa das mais invejadas, mais populares e respeitadas ocupações do mundo. Não foram essas apenas as suas
contribuições, naturalmente, mas corporificam as características peculiares ao jornal americano. Conforme tivemos
oportunidade de observar acima, não se pode fazer uma
generalização exata sobre a imprensa americana, salvo
salientar sua inquebrantável devoção ao princípio de que
o governo livre e a imprensa livre são sócios inseparávei-s.
O jornal americano nasceu para assegurar a liberdade,
nutriu-se de liberdade e, enquanto continuar a existir, dedicar-se-á exclusivamente à liberdade. O jornal americano é, realmente, "a quarta perna do trono cia liberdade".

,^

-í*

si,

Edifício de um jornal moderno.
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