
EDITORA-COORDENADORA: SIMONE RIBEIRO / DOISMAIS@GRUPOATARDE.COM.BR

QUI
SALVADOR
7/8/2014

SEG VIAJAR
TER POP
QUA VISUAIS
HOJE CENA/GASTRONOMIA
SEX FIM DE SEMANA
SAB LETRAS
DOM TELEVISÃO

atarde.com.br/caderno2mais

GASTRONOMIA A FEIJOADA DE
FRUTOS DO MAR DO DONA
MARIQUITA É UMA DAS
PEDIDAS PARA O ALMOÇO DE
DIA DOS PAIS, NO DOMINGO 6

RICARDO FELTRIN UMA NOVA EPIDEMIA DE
BAIXO NÍVEL NA PROGRAMAÇÃO DAS TVS 5

Fernando Vivas / Ag. A TARDE

ENTREVISTA Jorge Furtado, cineasta

‘AGORA É QUE SE PRECISA
MAIS DE JORNALISTAS’

Fabio Rebelo / Divulgação

Está surgindo
uma nova forma
de jornalismo, que
ainda não sabe
como vai se
sustentar
financeiramente,
economicamente
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ADALBERTO MEIRELES

Jornalista e crítico de cinema

Treze jornalistas, um cineasta,
uma peça de teatro. O filme O
Mercado de Notícias, que es-
treia hoje em10 capitais, reúne
nomes como Jânio de Freitas,
MinoCarta,BobFernandes,Ge-
neton Moraes Neto, Luis Nassif
e Renata Lo Prete (ao lado, fo-
tos de oito deles) para discutir
o jornalismo à luz da história e
da política brasileira das últi-
mas décadas, enquanto se de-
senrola a tramado texto escrito
pelo dramaturgo inglês Ben
Jonson em 1625, encenado es-
pecialmente para a produção.
Ironia, humor e discernimento
dominam a tela em cerca de 90
minutos de filme.Diretor deSa-
neamento Básico e O Homem
Que Copiava, o gaúcho Jorge
Furtado conta ementrevista co-
mo começou a pensar em ci-
nema, jornalismo e teatro, jun-
tos, até chegar ao seu primeiro
documentário de longa-metra-
gem duplamente premiado no
Cine PE.

Como surgiu a ideia de fazer o
filme sobre o jornalismo, par-
tindo do ponto de vista dos
jornalistas?

Eu me lembro de ter essa
primeira ideia lá no século
passado, em 97, quando a
internet começou a crescer e
se falouquenão seprecisava
mais de jornalistas. Muita
gente começou a dizer que o
jornalismo ia acabar. Eu co-
mecei a sentir que era meio
ao contrário. Agora é que a
gente precisa mais de jor-
nalistas. Em 2002, quando
Lula chegouaopoder, euno-
tei uma mudança radical da
imprensa, que sempre foi
muito governista e, de re-
pente, virou muito oposicio-
nista. Isso também me mo-
tivou, levou a perceber que
alguns critérios jornalísticos

meio básicos estavam sendo
abandonados para se fazer
políticamais diretamente na
imprensa.

E a associação da peça ao fil-
me?

O livro do Peter Burke e do
Asa Briggs, Uma História So-
cial da Mídia, falava da peça
doBenJonson,chamadaThe
Staple of News (O Mercado
de Notícias), que era uma
crítica ao jornalismo. Achei o
texto em inglês, convidei
uma amiga minha, a Liziane
Kugland, que já tinha tradu-
zido comigo alguns livros. A
gente levou três anos tradu-
zindo a peça. A primeira tra-
dução para o português. E
achei atualíssima. Percebi
umparalelo entre omomen-
to em que o Jonson captou,
ali, a invenção da imprensa,
e essemomentoqueagente
está vivendo agora, que é a
internet, que transformou o
mercado de notícias.

Os jornalistas entrevistados
são pessimistas em relação ao
futuro do jornalismo impres-
so.

Engraçado, são mais que eu.
Eu soumaisotimistaumpou-
co,masnãoseiseelessãotão
pessimistas assim, acho que
todos eles têmmuitas críticas
à profissão,mas acho que re-
conhecema importânciades-
sa função e que o jornalismo
vai sobreviver de alguma for-
ma. A gente está vivendo
uma revolução e, como diz o
Fernando Rodrigues no fil-
me, é difícil entender uma
revolução quando ela está
acontecendo.Ovelhopadrão
demídia, o velho formato da
indústria jornalística está de-
saparecendo ou se transfor-
mando muito radicalmente.
Eestásurgindoumanova for-
ma de jornalismo, que ainda

não sabe como vai se sus-
tentar financeiramente, eco-
nomicamente.

Temmuita ironia,ali, emfrases
como 'a mídia brasileira é um
partido político'.

Esta frase é doMino Carta. O
Leandro Fortes também fala
isso, que a mídia se apare-
lhou como partido político e
deixou de fazer jornalismo.
Eu concordo,mas nãode for-
ma tão radical. Eu acho que
os grandes veículos frequen-
temente abandonam crité-
rios jornalísticos, técnicos,
básicos do jornalismo para
fazer política,mas não aban-
donaram completamente,
issoéumcertoexagero.Você
sabe que frequentemente is-
so acontece, aquela notícia
que é manchete não é con-
firmadapela leituradotexto.
Você vai ler o texto e a man-
chete não se sustenta. Isso
acontece muito. Esse é um
risco do jornalismo porque,
enfim, o (José Roberto de)
Toledo diz isso, as empresas
jornalísticas têm que enten-
der que o seu produto não é
a informação, é a credibili-
dade. E ele tem razão. In-
formação você consegue em
qualquer lugar. A questão é
a credibilidade.

Você falou sobre o governo Lu-
la e as barrigadas (quando se
publica uma informação falsa)
da imprensa, como o caso da
Tapioca e a saída do ministro
dos Esportes, Orlando Silva, a
reprodução do quadro de Pa-
blo Picasso, confundida com o
original. Você acredita que a
imprensa fez umaoposição sis-
temática a Lula e continua fa-
zendo a Dilma?

Eu achoque sim.O Janio (de
Freitas) faz uma levanta-
mento muito interessante
sobre a história da imprensa
brasileira no século20. Atéo
golpe militar ela era muito
diversificada. O Rio de Ja-
neiro chegoua ter 17 jornais
diários, de várias tendên-
cias, os jornais eram muito
partidários. Depois, com o
golpe, todos os grandes veí-
culos apoiaram a ditadura.
Aí, durante a ditadura, com
orecrudescimentodogolpe,
em 1969, com o AI- 5, em
1968, alguns jornais come-

çaram a se manifestar ou
tentar se manifestar ou pro-
testar. Todos apoiaram a
abertura e todos apoiaram
os governos seguintes, o
Tancredo Neves primeiro, o
Sarney, os grandes veículos
de comunicação criaram ou
inventaramoCollor, que era
a chance de barrar o Lula
naquele momento, depois
apoiaram Itamar, porque
não tinham muita escolha,
foram muito favoráveis ao
governo de Fernando Hen-
riqueepassaramasermuito
oposição ao governo Lula e
agora ao governo Dilma. Eu
tentei, quando eu fui sele-
cionar as barrigas do filme,
eu queria e tenho uma lista
de mais dez barrigas na im-
prensacontraogovernoLula
eogovernoDilma.Euqueria
alguma contra o governo
Fernando Henrique, mas
não encontrei nenhuma.
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