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A CONSTITUINTE E A IMPRENSA 

H, & ^ r 

^ Garantida a liberdade 
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A aprovação na Assembleia 
Nacional Constituinte dos 
artigos referentes ao setor 
de comunicação — garantin

do ampla liberdade de informação, 
vedando qualquer tipo de censura e 
impedindo a tramitação de leis que 
possam representar um retrocesso 
desta mesma legislação é um indica
tivo seguro do grau de desenvolvi
mento institucional alcançado no 
momento pelo nosso país. 

Agora é possível dizer que já dis
pomos de uma legislação, no tocante 
a comunicação, que nos dá uma base 
bastante sólida para o futuro desen
volvimento do País, dentro de parâ
metros já estabelecidos há,bastante 
tempo em outras nações. É o caso, 
por exemplo, dos Estados Unidos 
que já possuem há cerca de duzentos 
anos de uma definição sobre o as
sunto. Poucos anos depois de pro
mulgada, a Constituição estaduni
dense recebeu quatro emendas, 
sendo que a primeira delas, entre 
outras disposições, estabeleceu defi
nitivamente a liberdade de imprensa 
como princípio incontornável. 

O fundamental num momento co
mo este é termos em vista que é so
bre o direito de informação — com
preendido no seu sentido mais amplo 
— que repousam todos os demais di
reitos do cidadão. Sem liberdade de 
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denúncia, a opinião pública não po
derá se contrapor as iniquidades 
contra o ser humano, desde a perse
guição política à tortura. Sem jor
nais livres, nada se sabe sobre as fal-
catruas, as negociatas e os 
descalabros. 

Quando nos referimos ao direito 
de informação estamos falando da 
mais ampla liberdade que devem dis
por os jornalistas para a coleta da 
informação, que será levada poste
riormente ao público pelos jornais. 
Mas a liberdade de movimentos para 
que o repórter levante um assunto é 
tão essencial quanto a certeza de que 
seu jornal poderá publicá-la. O ciclo 
da informação se fecha, quando o ci
dadão vai à banca e obtém o seu jor
nal. A ruptura em qualquer uma 
destas etapas caracteriza a inexistên
cia de liberdade de informação. 

Ligado indissoluvelmente à infor
mação está o direito de opinar, que, 
pode-se dizer, é o ponto central do 
mecanismo de formação da opinião 
pública de um país. E de certa forma 
a operação mais delicada de todo o 
processo, pois consiste justo no des
dobramento — ante os leitores — da 
informação, na busca de suas mais 
profundas implicações. É o momento 
em que se pode verificar até que 
ponto são verdadeiras as nossas leis 
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sobre a liberdade de imprensa, pois é 
o momento em que os grandes inte
resses contrariados e os poderosos 
acuados se voltam contra jornais e 
jornalistas. A opinião isenta e cora
josa se, por um lado, traz para o jor
nal a confiança dos leitores, carrega 
consigo também a reação violenta 
dos que não aceitam a vida dentro 
das regras da democracia. • 

A legislação aprovada para a nova 
Constituição brasileira, além de sig
nificar um grande avanço institucio
nal, representou o fim de qualquer 
possibilidade para o surgimento de 
iniciativas que visem ao retrocesso 
em relação ao que agora foi conquis
tado. Assim, a partir deste momento 
temos absoluta certeza de que o Bra
sil não vai mais recuar no que se 
refere ao setor de comunicação, que 
por sua própria natureza deve estar 
na linha de frente da sociedade, es
pelhando diariamente a complexa e 
fascinante realidade brasileira. 

Livre de qualquer ameaça, sem 
censura, os jornais brasileiros terão 
a autonomia necessária para darem 
a sua parcela de contribuição na ta
refa de construir o novo país pelo 
qual todos ansiamos. 
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