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EDGAR LISBOA _ A aprovação na Assem
bléia Nacional Constituinte 
dos artigos referentes ao 
setor de comunicação — 
garantindo ampla liberda- < 
de de informação, vedando , 
qualquer tipo de censura e • 
impedindo a tramitação de v 
leis que possam represen-,, 
tar um retrocesso desta 
mesma legislação é um in
dicativo seguro do grau de*.; 
desenvolvimento institu-^^== 
cional alcançando no mo--,€5 
mento pelo nosso País. " j 3 g 

€_n) 

Agora é possível dizer*CQ 
que já dispomos de uma le-'*C® 
gislação, no tocante à co- O© 
municação, que nos dá 
uma base bastante sólida 
para o futuro desenvolvi- í 
mento do País, dentro de 
parâmetros já estabeleci-, 
dos há bastante tempo em 
outras nações. É o caso,, 
por exemplo, dos Estados 
Unidos, que já possuem há 
cerca de duzentos anos 
uma definição sobre o as-,, 
sunto. Poucos anos depois' 
de promulgada, a Consti
tuição estadunidense rece : 

beu quatro emendas, sendo 
que a primeira delas, entrei 
outras disposições, estabe" 
leceu definitivamente a li
berdade de imprensa como1 

princípio incontornável. 

O fundamental num mo
mento como este é termos 
em vista que é sobre o di-, 
reito de informação — 
compreendido no seu senti-, , 
do mais amplo — que re
pousam todos os demais di
reitos do cidadão. Sem li
berdade de denúncia, a opi
nião pública não poderá se 
contrapor às inlquidades 
contra o ser humano, desde 
a perseguição política à 
tortura. Sem jornais livres, 
nada se sabe sobre as falr 
catruas, as negociatas e os 
descalabros. 

Ligado indissoluvelmen-
te â informação está o di
reito de opinar, que, pode-
se dizer, é o ponto central 
do mecanismo de formação 
da opini-ao pública de um 
pais. É de certa forma a 
operação mais delicada de 
todo o processo, pois con
siste justo rio desdobra
mento — ante os leitores -*• 
da informação, na busca de 
suas mais profundas impli
cações. E o momento em 
que se pode verificar até 
que ponto são verdadeiras 
as nossas leis sobre a liber
dade de imprensa, pois é-o 
momento em que os gran
des interesses contrariados 
e os poderosos acuados se 
voltam contra jornais e jor
nalistas. A opinião isenta.'e 
corajosa sé, por um lado, 
traz para o jornal a con
fiança dos leitores, carrega 
consigo também a reação 
violenta dos que não acei
tam a vida dentro das re
gras da democracia. 

A legislação aprovada 
para a nova Constituição 
Brasileira, além de signifi
car um grande avanço ins
titucional, representou o 
fim de qualquer possibili
dade para o surgimento de 
iniciativas que visem o re
trocesso em relação ao que 
agora foi conquistado.' As
sim, a partir deste momen
to temos absoluta certeza 
de que o Brasil não vai 
mais recuar no que se refe
re ao setor de comunica
ção. 

Livre de qualquer amea
ça, sem censura, os Jornais 
brasileiros terão a autono
mia necessária para da
rem a sua parcela de con
tribuição na tarefa de cons
truir o novo pais pelo qual 
todos ansiámos. 

Edgar Lisboa è jornalista e 
dtretor-executivo da Associa
ção Nacional de Jornais (ANJ) 

Quando nos referimos ao 
direito de informação esta
mos falando da mais ampla 
liberdade que devem dis
por os jornalistas para a 
coleta de informação, que 
será levada posteriormen
te ao público pelos jornais. 
Mas a liberdade de movi
mentos para que o repórter 
levante um assunto é tão 
essencial quanto a certeza 
de que seu jornal poderá 
publicá-la. O ciclo da infor
mação se fecha, quando o 
cidadão vai à banca e ob
tém o seu jornal. 


