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Qualquer relato factual pode ser chamado de jornalismo? – implicações 

no conceito (ou da ausência de um conceito) na prática e no ensino da 

profissão 1 

Eugênio Bucci 2 

Quando olhamos de longe, parece não haver nada de muito preocupante com o ensino de 

jornalismo no Brasil. Não nos faltam escolas, não nos faltam bons alunos, não nos faltam 

professores comprometidos. A base instalada de faculdades é substancial. Tomemos por base 

o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enade, promovido pelo Ministério da 

Educação (MEC). Em 2012, nada menos que 277 cursos de jornalismo foram avaliados.3 Nossos 

alunos não se saíram mal. Se comparados com universitários dos outros cursos que prestaram 

o mesmo Enade, obtiveram desempenho mais que satisfatório: 83% deles alcançaram um 

conceito maior ou igual a 3.4 O índice também depõe a favor dos professores, que, ao menos 

pelos critérios da avaliação do MEC, não devem nada aos docentes de outros cursos da área de 

humanas. 

Mas, se olharmos a cena mais de perto, veremos que há desafios. Um deles, por certo, é a tão 

falada crise do tal modelo de negócio, que revolveu de alto a baixo as fórmulas de sustentação 

das reportagens (que custam caro). De onde virá, no futuro, o financiamento do jornalismo? 

De doações feitas por milionários, como tem funcionado no site americano ProPublica? De 

                                                             
1 Texto extraído do posfácio Para ensinar é preciso saber definir a profissão, publicado ”. In: BUCCI, 

Eugênio (org.), Uma Escola de Jornalismo para o Futuro. São Paulo: ESPM, 2015. Pp. 288-330. ISBN: 

978-857277-149-8. As discussões aqui apresentadas foram expostas anteriormente em uma palestra 

proferida no VI Encontro de Professores de Jornalismo (São Paulo, 2013) e também em dois artigos 

publicados na Revista de Jornalismo ESPM (Edição Brasileira da Columbia Journalism Review). São 

eles: “Papéis mal trocados”. Revista de Jornalismo ESPM (n. 1, p. 41-4L2, mar./abr./maio 2012) e “Uma 

profissão, um conceito” (n. 3, p. 26-30, out./nov./dez. 2012). 
2 Colaborou para a pesquisa e redação do artigo de onde se extraiu essa conferência Ruan de Souza 

Gabriel, jornalista, repórter da revista Época. 
3 O número total, porém, é ainda maior do que isso – estima-se que esteja em torno de 300 – pois as 

faculdades que ainda não têm alunos concluintes (matriculados no ano em que concluirão sua graduação) 

ficam de fora do Enade. 
4 Ver a reportagem “Cursos de jornalismo têm maior porcentagem de desempenho satisfatório no Enade”, 

de Marina Tokarnia, da Agência Brasil, de 8 de outubro de 2013. Disponível em 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-07/cursos-de-jornalismo-tem-maior-

porcentagem-de-desempenho-satisfatorio-no-enade.  

 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-07/cursos-de-jornalismo-tem-maior-porcentagem-de-desempenho-satisfatorio-no-enade
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-07/cursos-de-jornalismo-tem-maior-porcentagem-de-desempenho-satisfatorio-no-enade
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doações pulverizadas, no chamado crowdfunding? De soluções típicas das emissoras públicas 

europeias e americanas? De um novo mercado anunciante, a ser ainda redesenhado? 

Um segundo desafio se relaciona às novas tecnologias, que mudaram de modo irreversível a 

rotina das redações. Hoje, qualquer redação, das menores às mais agigantadas, precisa operar 

numa base multimídia. A confluência tecnológica é fato consumado.  A exemplo da crise de 

modelo de negócio, as sucessivas ondas de inovações da era digital reconfiguram as 

perspectivas do futuro tanto da profissão como, principalmente, das escolas encarregadas de 

ensiná-la. Se, a essa altura, podemos ter uma certeza, essa é a de que tudo será muito 

diferente do que supunha a nossa vã pedagogia. É nesse sentido que, na minha opinião, o 

terceiro – e mais grave – desafio que nos encara como uma esfinge tem a ver com o 

entendimento que nós temos – ou não temos – do que vem a ser o jornalismo. 

Em que consiste essa profissão? Será que temos uma definição clara desse ofício? Será que 

sabemos transmiti-la aos nossos alunos. Será que sabemos pensar a respeito disso nos 

diálogos que têm lugar na sala de aula? Conhecemos bem os fundamentos do jornalismo, suas 

origens que, na prática e na teoria, se misturam às origens da própria democracia? Será, enfim, 

que sabemos elaborar e ensinar um conceito capaz de sobreviver aos solavancos dos formatos 

de mercado e às transformações impulsionadas pelas tecnologias? Os arquitetos, os 

advogados, os economistas e os engenheiros sabem dizer com precisão em que consistem as 

suas respectivas ocupações. O conceito da profissão de médico não mudou porque o 

computador entrou no consultório. E quanto a nós? Será que temos um conceito de jornalismo 

que não seja abalado pela crise do modelo de negócio ou pela profusão de inventos 

eletrônicos? 

Se tivermos coragem de encarar o desafio, só teremos a ganhar. As faculdades vão melhorar, a 

relevância que elas têm hoje será ampliada e, no fim, a qualidade da imprensa brasileira sairá 

beneficiada. Se sonhamos de verdade com cursos melhores, precisamos saber responder: o 

que define o jornalismo e o que o diferencia das outras diversas profissões da indústria das 

comunicações?  

O ideal equivocado da informação asséptica 

Antes de falar do conceito que deveríamos ter, falemos um pouco das razões pelas quais 

acabamos por perder as balizas mais elementares. 

A cultura política média no Brasil não fixou, até hoje, um consenso mínimo em torno de um 

entendimento moderno da instituição da imprensa. Em lugar de ser concebida como o espaço 

social gerado pela atividade jornalística independente, a ideia de imprensa, entre nós, costuma 

ser tacitamente assimilada como uma espécie de dispositivo técnico para difundir informações 

de interesse geral. O bom jornalista e o bom veículo jornalístico seriam, portanto, 

tecnicamente neutros, como um sistema de encanamento impermeável e esterilizado, aptos a 

conduzir a notícia sem contaminá-la com subjetivismos impróprios. Segundo essa concepção 

tácita, o ato de contestar com vigor, de duvidar e de difundir a dissidência tem sido visto como 

distorção a ser evitada, como vício. 
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Não foi assim que as democracias de mais estabilidade assimilaram a imprensa e o jornalismo. 

Na Inglaterra, na França ou nos Estados Unidos, o ideal de que os jornais devam ser 

simplesmente assépticos não tem lugar. As virtudes da objetividade, por certo, são bastante 

cultivadas, mas sem prejuízo da franca liberdade de opinião e do desejável ecossistema de 

confronto de opiniões. Nessas democracias, a imprensa é vista como contrapoder em relação 

às autoridades públicas e aos grandes interesses econômicos. Discrepâncias de enfoque à 

parte, o senso comum assimilou esse denominador. Os cidadãos e mesmo os políticos, nesses 

países, habituaram-se a ele: repórteres incomodam, inquirem, investigam, fiscalizam o poder 

(econômico, religioso, militar ou político). Quando não vão nessa linha, traem sua condição. 

No Brasil, muitas vezes, tem-se a impressão de que a imprensa mais virtuosa seria aquela que 

não aborrece os de cima e não fere interesses dos amigos dos de cima (principalmente, 

quando os de cima prometem falar em nome dos de baixo). E, atenção, este não é um 

prejulgamento apressado. Não se trata de impressionismo. Basta olharmos a tradição 

autoritária do Estado brasileiro para ver, a olho nu, como ela contribuiu pesadamente para a 

diluição do conceito de imprensa entre nós. 

Não nos esqueçamos de que somos um país em que a instituição da censura nasceu antes da 

imprensa.5 A censura se estabeleceu aqui logo na chegada da família real ao Rio de Janeiro, no 

início de 1808. A Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro periódico a ser impresso em território 

nacional, só viria a público em setembro daquele ano. Com um detalhe que só piora a nossa 

retrospectiva: a Gazeta não pode ser considerada um órgão de imprensa, posto que não era 

independente; era apenas o informativo governamental da corte – e até hoje está em 

circulação, respondendo atualmente pelo nome de Diário Oficial da União. Quer dizer: a 

censura nasceu antes da imprensa e a imprensa que nasceu depois da censura não era bem 

imprensa, mas um serviço de divulgação de notas oficiais.  

Não nos esqueçamos, também, de que o primeiro veículo jornalístico de fato independente da 

história brasileira foi o mensário Correio Braziliense, que nasceu três meses antes do 

lançamento da Gazeta, mas igualmente depois da censura, e no exílio. Fundado em junho de 

1808 por Hipólito da Costa, que fugira da cadeia em Portugal, onde era perseguido político, o 

Correio era redigido e impresso em Londres e sua circulação no Brasil foi prontamente 

censurada, logo no nascedouro. A censura se manteve até 1822, quando o jornal de Hipólito 

da Costa encerrou suas atividades. Apenas clandestinamente era lido, e muito lido, em na 

terra brasileira. A circulação clandestina do Correio se tornaria uma instituição informal, por 

assim dizer.6 

                                                             
5 “A imprensa no Brasil nasceu depois da censura”, comenta Luís Milanesi. Ver em MILANESI, Luís. O que 
é biblioteca. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 29. Ele recorda que “desde 1536, qualquer impressão de 
livro passava por três censuras: o Santo Ofício e Ordinário (da Igreja Católica) e o Desembargo do Paço 
(poder civil).” Em 1768, o Marquês de Pombal unificou as três na Real Mesa Censória. Esta seria 
dissolvida em 1794, para a volta das três censuras anteriores, conforme documentou Lilia Scharcz em A 
longa viagem da biblioteca dos reis: do terremoto de Lisboa à independência do Brasil (com Paulo 
Cesar de Azevedo e Angela Marques da Costa), publicado em 2002 pela Companhia das Letras (p.180). A 
despeito de mudanças de forma, a vigilância das leis da Coroa permaneceu inabalável, tanto que viajou 
junto com a corte – e sua tipografia – de Lisboa para o Rio de Janeiro. 
6 O jornalista Laurentino Gomes conta essa história em 1808 (São Paulo: Planeta, 2007, p. 136). Há muito 

mais em A longa viagem da biblioteca dos reis: do terremoto de Lisboa à independência do Brasil, 
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A dura censura era também macia e, desde aquele período, a convivência entre a pena e a 

tesoura tem sido cortês, pacífica e ordeira, como se estivesse no DNA da mentalidade 

nacional. Ainda hoje, mesmo depois da Constituição de 1988, que expressamente veda toda e 

qualquer censura (artigo 5º, inciso IX, artigo 220, parágrafo 2º.), o veto judicial ao livre fluxo 

das ideias ainda tem sido comum, quase natural.7 A mentalidade autoritária se faz sentir em 

outras esferas com igual naturalidade, até em partidos políticos. Lembremos que, na 

campanha eleitoral de 2014, os dois maiores partidos políticos do país se sentiram à vontade 

para vetar de comum acordo a presença de jornalistas nos debates entre os candidatos à 

Presidência da República no segundo turno.8 

Não nos enganemos. Nas nossas rotinas culturais, são profusos os sinais explícitos de que a 

imprensa não foi recepcionada como um anteparo legítimo e indispensável contra o discurso 

do poder, como um enfeixamento de direitos fundamentais cujo exercício cotidiano se 

expressa como crítica. O antagonismo e a lógica contestadora são vistos pelo senso comum 

brasileiro como desvio ou anomalia – embora devessem ser vistos como a regra fundamental 

da imprensa. 

A infiltração desceu do topo da pirâmide 

Que essas balizas pouco arejadas e pré-modernas tenham se cristalizado num consenso mudo 

entre os donos do poder, refestelados nos privilégios do patrimonialismo9, não espanta. Elas 

vieram a calhar para os modos de dominação das oligarquias sobre a opinião pública 

domesticada, tanto que, até meados do século 20, eram raríssimos e efêmeros os projetos de 

jornais que não tinham como fim a propaganda de um partido, de uma causa de elite ou 

mesmo de um sobrenome.10 Enquanto nos Estados Unidos, já a partir dos anos 1830, 

começavam a se insinuar os sinais de profissionalização na feitura dos jornais, que aprendiam 

a dirigir seus conteúdos para um ainda incipiente mercado de notícias, no Brasil a mesma 

                                                             
de Lilia Moritz Schwarcz (São Paulo: Companhia das Letras, 2002). Além, é claro, da edição 

comemorativa 200 anos do Correio Brasiliense, organizada por Alberto Dines para a Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo, em 2008. 
7 São dezenas de sentenças e de decisões de segunda instância violando o direito fundamental do cidadão 

à informação. Embora venham sendo revogadas na cúpula do Poder Judiciário, pois são inconstitucionais, 

essas determinações judiciais produzem estragos irreparáveis. O caso mais rumoroso de censura judicial 

foi aquela que, em 2009, proibiu o jornal O Estado de S. Paulo a publicar reportagens sobre a operação 

Boi Barrica, da Polícia Federal. Esta ainda não foi revista pelo Supremo e, portanto, ainda vale. Mais 

recentemente, durante a campanha presidencial de 2014, no dia 15 de setembro, uma decisão judicial, 

pedida pelo governador do Ceará, Cid Gomes, interrompeu a circulação da revista semanal Isto É no 

estado. Nesse caso, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, fundamentado nos 

dispositivos constitucionais que proíbem a prática da censura, cassou rapidamente a liminar e, no dia 17 

de setembro, a democracia se restabeleceu no Ceará. 

8 Os debates entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) realizados na rede Bandeirantes, no SBT, 

na Rede Record e na Rede Globo, em outubro de 2014, não puderam contar com a presença de jornalistas 

fazendo perguntas, em virtude de uma imposição das duas coligações (que discordavam em tudo, mas, 

nisso, estavam de acordo).  
9 Conceito tão bem descrito por Victor Nunes Leal em Coronelismo, enxada e voto e por Raymundo 

Faoro em Os donos do poder. 
10 Ver, entre outros, PILAGALLO, Oscar. História da imprensa paulista. São Paulo: Publifolha, 2012. 
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tendência só se tornaria mais forte a partir dos anos 1960.11 A ideia da imprensa como difusora 

técnica de discursos prontos caiu como luva, sob medida, para as estratégias de interesses 

oligárquicos ou claramente coronelistas. Jornalista bom era jornalista com texto próprio – não 

com opinião própria. 

No Brasil, não prosperou a imprensa que nasceu de baixo para cima, a despeito de iniciativas 

heroicas, como as dos abolicionistas no século 19. É desconcertante observar que as balizas 

que convinham aos donos do poder alcançaram, a partir do topo da pirâmide, as bases da vida 

social brasileira, promovendo a diluição do conceito de imprensa em nossa cultura política. A 

concepção de jornalista que se fixou no senso comum é aquela do profissional que difunde 

discursos – não a do intelectual crítico e independente que contesta o discurso do poder e, por 

esse método, contribui para assegurar o atendimento do direito à informação de que todo 

cidadão é titular. 

Nesse caso, ter um conceito diluído de imprensa é praticamente a mesma coisa que não ter 

conceito nenhum. E, verdadeiramente, se averiguarmos o que se passa à nossa volta – no 

presente, não mais no passado –, constataremos que a diluição é regra. Podemos notar isso 

em várias esferas, inclusive nas entidades representativas dos jornalistas profissionais. 

Inadvertidamente, elas se deixaram vitimar pela síndrome da diluição e não se dedicaram a 

forjar um conceito menos amaciado, que pudesse se contrapor com mais solidez à visão que 

foi tão conveniente às velhas oligarquias. O fato é de fácil demonstração – e, também ele, tem 

sua explicação histórica. 

Como membro filiado ao Sindicato dos Jornalistas de São Paulo – e, automaticamente, 

integrante também da Federação Nacional dos Jornalistas, a Fenaj –, tentei chamar a atenção 

para isso em mais de uma ocasião em eventos da entidade. No dia 31 de março de 2006, por 

exemplo, no Primeiro Seminário Nacional Ética no Jornalismo, organizado pela Fenaj 

(Federação Nacional dos Jornalistas) e pelo Sindicato dos Jornalistas de Londrina e Região, fiz 

uma palestra alertando para um dos efeitos dessa diluição: as nossas entidades adotam um 

discurso em que a profissão de assessor de imprensa seria meramente uma das modalidades 

técnicas da profissão de jornalista.  Essa visão contraria a tradição democrática estabelecida na 

América do Norte e na Europa, onde as duas ocupações são entendidas como antípodas e, 

naturalmente, incompatíveis numa mesma categoria profissional. Por que insistir então nessa 

visão? A quem ela beneficia? 

Outra vez, a história nos ajuda a entender por que isso aconteceu. Dos anos 1960 para cá, os 

sindicatos de jornalistas (nos diversos estados e também no Distrito Federal) experimentam 

uma persistente e significativa migração de seus filiados para a área de assessoria de imprensa. 

Os migrantes, contudo, não se desligaram nem foram desligados dos sindicatos. A 

permanência dos assessores de imprensa dentro da entidade representativa dos jornalistas 

profissionais forçou, no próprio discurso da categoria, uma acomodação (um amaciamento) na 

tentativa irrefletida de legitimar esse duplo caráter sindical como se ele fosse um caráter 

único. Isso resultou num reforço, claramente involuntário, da visão pré-moderna de imprensa, 

                                                             
11 DOWNIE, L.; SCHUDSON, M. The reconstruction of american journalism. Columbia Journalism 

Review, 19 Out. 2009. P. 4. Disponível 

em: http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php?page=all#. Acesso em 04/08/2014. 

http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php?page=all
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segundo a qual o jornalista apenas difunde informativos sobre o poder e, apenas 

ocasionalmente, pode (ou não) se dedicar a criticá-lo. 

A mais inequívoca expressão desse discurso – conciliador e diluidor – pode ser lida no Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros, da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), que 

congrega todos os sindicatos da categoria. 12 Como não há sustentação lógica e deontológica 

para reger tanto a profissão de assessores como a de jornalistas por meio de um código de 

ética único, os artigos não são capazes de ocultar o conflito de interesses sobre o qual estão 

assentados. Vejamos o que dispõe o artigo 12, inciso I: 

Art. 12. O jornalista deve: 

I – ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da 

divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura 

jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente 

demonstradas ou verificadas.13 

Na grande maioria dos códigos de ética, de vários países, a obrigação de ouvir os dois lados 

costuma ser enumerada como o primeiro ou um dos primeiros deveres do profissional de 

imprensa – e não admite exceção. No nosso caso, antes mesmo de enunciar o primeiro dever, 

a Fenaj se vê forçada a antecipar uma ressalva a favor da assessoria de imprensa. É como a 

norma tivesse de ser negada antes mesmo de ser afirmada. É como se a exceção viesse antes 

da regra – mais ou menos como a censura, no Brasil, veio antes da imprensa. 

Sem a ressalva, no entanto, o código não poderia se pretender válido também para os 

assessores – que, por não praticarem jornalismo, não podem nunca observar o dever de ouvir 

o outro lado. É assim que fica no ar a pergunta: como um profissional de comunicação que, por 

seus afazeres cotidianos, não tem como dever ouvir o outro lado, pode ser chamado de 

jornalista? Será que, como professores, não temos o dever de problematizar essas questões 

em diálogo com os nossos alunos? 

Em outra passagem, no artigo 7º, irrompe o mesmo conflito de interesses. 

Art. 7 - O jornalista não pode: 

VI - realizar cobertura para o meio de comunicação em que trabalha sobre organizações 

públicas, privadas ou não-governamentais, da qual seja assessor, empregado, prestador de 

serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para defender os interesses dessas 

instituições ou de autoridades a elas relacionadas.14 

Esse artigo é um ato falho deontológico. Sob o disfarce de positivar um dever de não fazer, o 

inciso VI autoriza expressamente a dupla jornada de profissões notoriamente conflitantes. O 

filiado tem assim a permissão para, ao mesmo tempo, ser repórter numa redação e assessor 

                                                             
12 Código de ética dos jornalistas brasileiros. Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). Disponível 

em http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf. Acesso 

em 01/11/2013. 
13 Idem. 
14 Código de ética dos jornalistas brasileiros. Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). Disponível 

em http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf. Acesso 

em 01/11/2013. 

http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf
http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf
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de imprensa de um órgão público ou privado. Só o que ele não pode é “realizar cobertura” 

sobre a instituição para a qual trabalha “nem utilizar o referido veículo para defender os 

interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas”. Incrivelmente curioso. A 

simples autorização para tal acúmulo de atividades agride os postulados clássicos da ética 

profissional amplamente observada no mundo democrático. Não por acaso, nenhum jornal 

sério (inclusive no Brasil atual) aceita que seus jornalistas incorram nessa dupla jornada. Os 

sindicatos brasileiros, na contramão, chegam ao ponto de consagrá-la como ética. 

Até MEC acredita que assessoria de imprensa é jornalismo  

A diluição conceitual alcançou as escolas de jornalismo, o que se nota numa entrevista rápida 

com docentes das várias instituições. Os contornos da profissão vêm sendo tratados como se 

dependessem de um juízo de valor, como se fosse uma questão de gosto pessoal. A indistinção 

entre o exercício do jornalismo crítico e a mera divulgação de discursos tem sido a regra 

dominante, o que se faz sentir até mesmo nas Diretrizes curriculares nacionais para o curso de 

jornalismo do Ministério da Educação.15 Em sua página 15, ao apresentarem um “Projeto 

pedagógico” para os cursos de graduação, as diretrizes recomendam “incluir na formação as 

rotinas de trabalho do jornalista em assessoria a instituições de todos os tipos” (alínea g).  

A expressão “jornalista em assessoria” é um oximoro, claro. A despeito disso, as diretrizes 

recorrem a ela para afirmar que jornalistas e assessores de imprensa exercem a mesma 

profissão. Para efeito de raciocínio, façamos uma analogia com as carreiras jurídicas. Haveria 

juiz em advocacia? Ou promotor na magistratura? Claro que não. Pelos mesmos motivos, a 

expressão “jornalista em assessoria” careceria de sentido nas sociedades livres que 

efetivamente compreenderam que o jornalismo só é jornalismo quando é independente. Nos 

Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Canadá, em Portugal e em várias outras 

democracias, ela seria impensável. Nos EUA, a separação entre os dois campos é tão marcada 

como a separação entre juízes e advogados. Na França, o decreto nº 64.898, de 1964, que 

regulamenta as profissões de relações públicas e de assessor de imprensa, afirma 

categoricamente (artigo 3º): “As atividades de conselheiro em relações públicas e assessor de 

imprensa são incompatíveis com as de jornalista profissional e agente de publicidade”.16 

Também em Portugal, quando um jornalista deixa a redação e passa a bater ponto em uma 

assessoria de imprensa, devolve a carteira do sindicato. 

Nada mais lógico em sociedades ordenadas segundo os princípios do Estado de Direito. 

Paradoxalmente, nada mais estranho à mentalidade brasileira. Daí a motivação – e a 

justificativa crítica – deste artigo. 

Jornalistas são encarregados de perguntar às autoridades o que o cidadão tem direito de 

saber. Assessores se encarregam de fornecer as respostas que seus contratantes gostariam de 

dar aos cidadãos. Os jornalistas entrevistam fontes dos dois ou mais lados diferentes da 

mesma história; os assessores não têm por que (nem como) fazer isso, pois representam o 

ponto de vista de um lado só. Jornalistas trabalham para o público; assessores de imprensa 

                                                             
15 Disponível em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/documento_final_cursos_jornalismo.pdf. Acesso 

em 06/11/2013. 
16 Disponível em http://www.synap.org/index.php?action=rubrique&id=20. Acesso em 27/11/2013. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/documento_final_cursos_jornalismo.pdf
http://www.synap.org/index.php?action=rubrique&id=20
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trabalham, por meio do acesso ao público, para melhorar a imagem das organizações que os 

contratam.  

Por que o Brasil nunca assimilou verdadeiramente noções como essas, tão básicas na vida 

democrática? Por que, nessa matéria, deu-se uma convivência pacífica entre os interesses 

obscuros dos donos do poder que resistem ao Estado democrático de Direito e as 

necessidades conjunturais de entidades representativas dos jornalistas profissionais?  

Sem interesses feridos não há relevância 

Por esse ângulo, não é difícil constatar que, apesar da expressiva quantidade de cursos, dos 

bons alunos e dos professores dedicados, algo não vai bem com as nossas faculdades. Elas não 

costumam apresentar um conceito para ancorar suas opções pedagógicas. Nem que seja uma 

definição básica, universal, como a formulada por Luiz Beltrão, um dos precursores do 

pensamento sobre jornalismo no Brasil, em seu livro Teoria e prática do jornalismo: 

Jornalismo é informação de fatos correntes, devidamente interpretados e transmitidos 

periodicamente à sociedade, com o objetivo de difundir conhecimento e orientar a opinião 

pública no sentido de promover o bem comum.17 

Beltrão realça princípios que norteiam o trabalho de repórteres e editores. “Difundir 

conhecimento e orientar a opinião pública” – ou seja, fazer circular a informação necessária 

para que o indivíduo se aproprie de sua cidadania – é, sem dúvida, um dos pilares centrais, 

embora a palavra orientar se preste a mal-entendidos. Não cabe à imprensa direcionar a 

formação da opinião pública, mas cabe a ela, sim, buscar o bem comum (que, para ela, é o 

interesse público), desde que não tente conduzir pelo cabresto a vontade dos cidadãos. 

Mas com que propósito um repórter deveria atuar? Segundo quais procedimentos legítimos 

ele apura e publica a notícia? Com que método ele revela segredos que são de interesse 

público?  

Poderíamos fazer perguntas ainda mais cortantes. Por que motivo essa publicação fere – e 

sempre fere – interesses?  Lembremos que, se não ferir interesses – sejam interesses 

encastelados no Estado, nos mercados, em postos proeminentes da sociedade civil –, uma 

informação não é notícia jornalística. “Notícia é algo que alguém, em algum lugar, não quer ver 

publicado”, já dizia Lord Northcliffe. “Todo o resto é publicidade.”18 Logo, diferenciar imprensa 

de publicidade – e diferenciar imprensa de outros relatos interessados em promover ou 

vender imagens ou mercadorias – seria, para nós, uma chave providencial. 

Imprensa é por excelência lócus de conflitos múltiplos e constantes – não é, jamais, nem pode 

ser, um discurso vocacionado para a divulgação de marcas, a adulação ou a acomodação. Sem 

interesses feridos não há relevância. O jornalismo adquire vigor na sociedade democrática na 

medida em vocaliza expressões do dissenso. 

As Diretrizes têm muitos pontos positivos 

                                                             
17 Adamantina (SP): Omunia, 2006, p. 30. 
18 Revista de Jornalismo ESPM (Edição Brasileira da Columbia Journalism Review), 2013, p. 33. 
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Nessa perspectiva, as Diretrizes curriculares nacionais para o curso de jornalismo, embora não 

rompam com a confusão entre jornalismo e assessoria de imprensa, trazem contribuições 

valiosas. Redigidas por uma comissão de especialistas, instituída pelo Ministério da Educação 

por meio da Portaria nº 203/2009, com a missão de “repensar o ensino de jornalismo no 

contexto de uma sociedade em processo de transformação”, condensam um trabalho 

meritório.19 

Depois de audiências públicas representativas, o documento seguiu para o Conselho Nacional 

de Educação (CNE), do qual recebeu parecer favorável em fevereiro de 2013. Em 12 de 

setembro do mesmo ano, foi homologado pelo então ministro da Educação, Aloizio 

Mercadante. Com isso, o patamar de discussão do ensino dessa profissão, ao menos na esfera 

do MEC, passou por elevação substancial. Estamos mais bem servidos agora do que estávamos 

antes.20 

O relatório apresentado pela Comissão de Especialistas mobiliza ideias que ajudam bastante 

na conformação de contornos conceituais e lança mão de um trecho de autoria do eminente 

professor José Marques de Melo, também presidente da comissão, que consta de seu livro A 

opinião no jornalismo brasileiro21: 

Jornalismo é (...) um processo social que se articula a partir da relação (periódica/oportuna) 

entre organizações formais (editoras/emissoras) e coletividades (públicos/receptores), através 

de canais de difusão (jornal/revista/rádio/televisão...) que asseguram a transmissão de 

informações (atuais) em função de interesses e expectativas (universos culturais ou 

ideológicos).22  

A passagem nos ajuda a limpar o terreno. O documento homologado pelo Ministério da 

Educação é satisfatório em vários aspectos. Entre outros acertos, arrola com pertinência as 

exigências que a sociedade democrática, hoje transfigurada pelos avanços tecnológicos, 

apresenta à imprensa, sublinhando a responsabilidade que recai sobre os jornalistas: 

                                                             
19 A Comissão de Especialistas foi empossada em 19 de fevereiro de 2009, sob a presidência de José 

Marques de Melo e integrada por Alfredo Virzeu, Carlos Chaparro, Eduardo Meditsch, Luiz Gonzaga 

Motta, Lucia Araújo, Sergio Mattos e Sonia Virginia Moreira.  
20 Mesmo assim, subsistem pontos controversos. Alguns professores acusaram a comissão de ser movida 

por um espírito separatista. Argumentos nessa linha podem ser lidos na edição 188 (março de 2014, ano 

17) da revista Cult (ISSN 1414707-6), que publicou um dossiê a respeito, da página 22 à página 41. 

Coordenador do dossiê, o professor Ciro Marcondes Filho, um dos mais prestigiados pesquisadores do 

campo da Comunicação, afirma que os integrantes da comissão nomeada pelo MEC representariam um 

setor de docentes “interessado em desvincular a formação do jornalista da cultura científica e humanística 

da área de comuicação” (“Um passo atrás na formação do jornalista brasileiro”, p. 24). Entretanto, no 

próprio texto das diretrizes, pode-se ler que o aluno “terá clareza e segurança para o exercício de sua 

função social específica no contexto de sua identidade profissional singular e diferenciada dentro do 

campo maior da Comunicação”. Isso está escrito no ponto 3 do documento (“Perfil do Formando / do 

Egresso”), na página 17. Sendo assim, As diretrizes curriculares nacionais para o curso de jornalismo 

reconhecem expressamente que o jornalismo se situa dentro do campo da comunicação. O documento 

aponta, portanto, as especificidades da profissão dentro do campo da Comunicação, mas não chega a 

propor a desvinculação. Defendem a autonomia, mas não contém qualquer passagem que possa ser lida 

como separatismo. 

21 Petrópolis: Vozes, 1985. 
22 Marques de Melo apud Diretrizes curriculares nacionais para o curso de jornalismo, p. 5. 
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Hoje, ao contrário, é o jornalismo que faz parte da atualidade, e a serve, como linguagem 

macro-interlocutória socialmente eficaz. 

Trata-se de um cenário marcado, também, pelo crescimento acelerado de experiências e 

práticas da democracia participativa, cuja natureza é essencialmente discursiva. E a democracia 

participativa avança sobre os modelos tradicionais da democracia representativa, 

questionando-os. 

Do jornalismo que hoje está nas expectativas da sociedade, exige-se tanto o domínio das 

técnicas e artes da narração quanto o domínio da lógica e das teorias da argumentação. Exige-

se também o manejo competente das habilidades pedagógicas na prestação de serviço público, 

para que os cidadãos possam tomar decisões conscientes e responsáveis. 

As diretrizes apontam aspectos centrais da prática profissional:  

Persiste o desafio de questionar, refletir e interagir com a multiplicidade de fontes, ou seja, 

como o jornalista pode entender o mundo que o cerca e como pode compreender as 

motivações, os interesses, as demandas, os códigos do público que ele pretende atingir.23 

A seguir, o documento se estende um pouco mais sobre o que poderíamos chamar de 

características didáticas do jornalismo. Não que este tenha como objetivo interpretar o mundo 

e empurrar essa interpretação aos leitores, ouvintes e espectadores. O texto observa que é 

inerente à atividade da imprensa a busca de respostas e a articulação de diferentes discursos 

que contribuam para esclarecer os acontecimentos; reitera que é essencial que o jornalista se 

mantenha crítico, que não se contente com meias respostas e declarações oficiais (o oposto, 

portanto, do que deve fazer o assessor de imprensa).  

Logo nas primeiras páginas das diretrizes, encontramos elementos essenciais para um bom 

conceito de imprensa:  

É indispensável uma noção de ética vinculada às razões da vida e da cidadania.24 

A ética que interessa à sociedade e ao jornalismo é aquela definida e sintetizada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos.25 

O referencial cultural mais avançado e sábio a que o jornalismo e os jornalistas se devem ater, 

na relação crítica com a realidade próxima a transformar.26  

A imprensa livre é direito do cidadão e dever do jornalista 

Além de fundamentos éticos, as diretrizes sinalizam – corretamente – que a defesa da 

liberdade funciona como eixo estruturante da atividade profissional.  

Numa profissão em que a liberdade de informar constitui um requisito essencial e numa 

atividade em que a independência editorial representa fundamento basilar, em que os valores 

                                                             
23 Diretrizes curriculares nacionais para o curso de jornalismo, p. 7. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Ibidem. 
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do interesse público se tornam valores determinantes nas decisões cotidianas, as razões das 

escolhas têm de resultar evidentemente da consciência cívico social.27 

A liberdade de informar dá suporte basilar à imprensa (embora não seja fundamento da 

assessoria de imprensa, que não precisa de independência editorial para cumprir seu papel). 

Devemos ter em conta que, para o jornalista, a liberdade não figura simplesmente como um 

direito: a liberdade é um dever. Na sociedade democrática, a imprensa livre é um direito não 

do jornalista, mas dos cidadãos. Para que esse direito seja atendido, o profissional da imprensa 

deve ter consciência de que tem o dever de exercer a liberdade, expandindo diariamente suas 

fronteiras. A sociedade democrática não dá ao jornalista o direito de renunciar à liberdade. 

A afirmação da liberdade é o que assegura a independência editorial e esta, por sua vez, 

permite que os valores do interesse público pautem a imprensa. Só a independência – 

financeira, editorial e administrativa – em relação a governos, autoridades, partidos, 

oligarquias, famílias, igrejas, ONGs, grupos ou conglomerados empresariais e outras formas 

sociais de interesses organizados abre caminho para a postura crítica. 

A independência em relação ao governo é indispensável, mas não basta. Libertar-se dos 

tentáculos do mercado, para o jornalista, é igualmente essencial. Resulta daí que a 

promiscuidade entre as redações e agentes de mercado (anunciantes ou não) impede a 

produção de conteúdos editoriais independentes e incentiva a nociva prática de submeter a 

pauta a interesses de grupos econômicos.  

As diretrizes não dizem tudo isso, mas não negam nada disso, o que é positivo. Ao articular as 

competências gerais, descrevendo conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, elas 

também avançam. 

Convém retomar as competências gerais: 

– Compreender e valorizar como conquistas históricas da cidadania e indicadores de um estágio 

avançado de civilização, em processo constante de riscos e aperfeiçoamento: o regime 

democrático, o pluralismo de ideias e de opiniões, a cultura da paz, os direitos humanos, as 

liberdades públicas e o desenvolvimento sustentável; 

– Conhecer, em sua unicidade e complexidade intrínsecas, a história, a cultura e a realidade 

social, econômica e política brasileira, considerando especialmente a diversidade regional, os 

contextos latino-americano e ibero-americano, o eixo sul-sul e o processo de 

internacionalização da produção jornalística; 

– Identificar e reconhecer a relevância e o interesse público entre os temas da atualidade; 

– Distinguir entre o verdadeiro e o falso a partir de um sistema de referências éticas e 

profissionais; 

– Pesquisar, selecionar e analisar informações em qualquer campo de conhecimento específico; 

– Dominar a expressão oral e a escrita em língua portuguesa; 

                                                             
27 Ibidem. 
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– Ter domínio instrumental de pelo menos dois outros idiomas – preferencialmente inglês e 

espanhol, integrantes do contexto geopolítico em que o Brasil está inserido; 

– Interagir com pessoas e grupos sociais de formações e culturas diversas e diferentes níveis de 

escolaridade; 

– Ser capaz de trabalhar em equipes profissionalmente multifacetadas; 

– Saber utilizar as tecnologias de informação e comunicação; 

– Pautar-se pela inovação permanente de métodos, técnicas e procedimentos; 

– Cultivar a curiosidade sobre os mais diversos assuntos e a humildade em relação ao 

conhecimento; 

– Possuir abertura para compreender que o aprendizado é permanente; 

– Saber conviver com o poder, a fama e a celebridade mantendo a independência e o 

distanciamento necessários em relação aos mesmos; 

– Perceber constrangimentos à atuação profissional e desenvolver senso crítico em relação a 

eles; 

– Procurar ou criar alternativas para o aperfeiçoamento das práticas profissionais; 

– Atuar sempre com discernimento ético.28 

Além das competências gerais, o documento compila as competências específicas, que se 

dividem em três grandes categorias: competências cognitivas, competências pragmáticas e 

competências comportamentais. Vejamos cada uma das três. 

Competências cognitivas: conhecer a história, os fundamentos e os cânones profissionais do 

jornalismo; conhecer a construção histórica e os fundamentos da cidadania; compreender e 

valorizar o papel do jornalismo na democracia e no exercício da cidadania; compreender as 

especificidades éticas, técnicas e estéticas do jornalismo, em suas complexidades de linguagem 

e como forma diferenciada de produção e socialização de informação e conhecimento sobre a 

realidade, discernir os objetivos e as lógicas de funcionamento das instituições privadas, 

estatais e públicas, partidárias, religiosas ou de outra natureza em que o jornalismo é exercido, 

assim como as influências do contexto neste exercício. 

Competências pragmáticas: contextualizar, interpretar e explicar informações relevantes da 

atualidade, agregando-lhes elementos de elucidação necessários à compreensão da realidade; 

perseguir elevado grau de precisão no registro e na interpretação dos fatos noticiáveis; propor, 

planejar, executar e avaliar projetos na área de jornalismo; organizar pautas e planejar 

coberturas jornalísticas; formular questões e conduzir entrevistas; adotar critérios de rigor e 

independência na seleção das fontes e no relacionamento profissional com elas, tendo em vista 

o princípio da pluralidade, o favorecimento do debate, o aprofundamento da investigação e a 

garantia social da veracidade; dominar metodologias jornalísticas de apuração, depuração, 

aferição, produção, edição e difusão; conhecer conceitos e dominar técnicas dos gêneros 

jornalísticos; produzir enunciados jornalísticos com clareza, rigor e correção, e ser capaz de 

editá-los em espaços e períodos de tempo limitados; traduzir em linguagem jornalística, 

                                                             
28 Diretrizes, p. 16-17. 
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preservando-os, conteúdos originalmente formulados em linguagens técnico-científicas, mas 

cuja relevância social justifique e/ou exija disseminação não especializada; elaborar, coordenar 

e executar projetos editoriais de cunho jornalístico para diferentes tipos de instituições e 

públicos; elaborar, coordenar e executar projetos de assessoria jornalística a instituições 

legalmente constituídas de qualquer natureza, assim como projetos de jornalismo em 

comunicação comunitária, estratégica ou corporativa; compreender, dominar e gerir processos 

de produção jornalística, e ser capaz de aperfeiçoá-los pela inovação e pelo exercício do 

raciocínio crítico; dominar linguagens midiáticas e formatos discursivos utilizados nos processos 

de produção jornalística nos diferentes meios e modalidades tecnológicas de comunicação; 

dominar o instrumental tecnológico – hardware e software – utilizado na produção jornalística; 

avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas. 

Competências comportamentais: perceber a importância o os mecanismo da regulamentação 

político-jurídica da profissão e da área de comunicação social; identificar, estudar e analisar 

questões éticas e deontológicas da profissão; avaliar, à luz de valores éticos, as razões e os 

efeitos das ações jornalísticas; atentar para os processos que envolvem a recepção de 

mensagens jornalísticas e seu impacto sobre os diversos setores da sociedade; impor aos 

critérios, às decisões e às escolhas da atividade profissional as razões do interesse público; 

exercer, sobre os poderes constituídos, fiscalização comprometida com a verdade dos fatos, o 

direito dos cidadãos à informação e o livre trânsito das ideias e das mais diversas opiniões. 

A diferença que faz falta 

As diretrizes acertam ao afirmar que os praticantes do jornalismo devem conhecer os 

fundamentos e os cânones da profissão. Sem dúvida, uma das principais missões dos cursos de 

jornalismo é proporcionar aos alunos a vivência desses fundamentos e cânones. Mas quais são 

eles? Qual a definição de jornalismo que as diretrizes adotam? Não sabemos, infelizmente. 

Além de não propor um critério que separe o jornalismo da assessoria de imprensa, o 

documento reforça a diluição conceitual. Relembremos que, na página 15, no “Projeto 

pedagógico” para os cursos de graduação, alínea g, o documento recomenda “incluir na 

formação as rotinas de trabalho do jornalista em assessoria a instituições de todos os tipos.” 

Aqui temos o ponto mais fraco, mais inconsistente, das diretrizes homologadas pelo MEC. 

O professor Manuel Carlos Chaparro, que integrou a comissão que redigiu as diretrizes, propõe 

um ângulo bastante original para explicar o ponto de contato que existiria entre o jornalismo e 

a prática da assessoria de imprensa: 

A assessoria de imprensa é a prática do jornalismo no ambiente e no agir da fonte, para 

assegurar aos meios de comunicação informações de boa qualidade, sob o ponto de vista da 

técnica jornalística e da relevância social. Por esse entendimento, a assessoria de imprensa deve 

existir somente em instituições que, por dever e/ou competência, geram atos e fatos de 

interesse público. 29 

                                                             
29 “Revolução das Fontes (V)”, artigo em 22 de agosto de 2007, pode ser lido no blog do professor, O Xis 

da Questão, disponível em http://www.oxisdaquestao.com.br/colunas-integra.asp?col=9&post=122. 
Acesso em 04/04/2014.  
  

http://www.oxisdaquestao.com.br/colunas-integra.asp?col=9&post=122
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Na visão do professor, as assessorias constituiriam um modo especializado do exercício do 

jornalismo, a exemplo de empresas que mantém, no seu interior, as consultorias jurídicas 

(integradas por advogados).  

A assessoria de imprensa deve ter como único público os jornalistas profissionalmente atuantes 

nos meios de comunicação, respeitando-lhes o direito de decidirem o que deve ou não ser 

divulgado. 

A partir daí, Chaparro chega mesmo a sugerir uma ética específica para as assessorias: 

A assessoria de imprensa deve atuar nas instituições como aliada das redações, facilitando – e 

jamais obstruindo – o acesso às informações de interesse público. Nos casos em que o dever do 

sigilo tenha prevalência enquanto fator de interesse público, os jornalistas devem ser 

corretamente esclarecidos. (...) No plano interno, o trabalho de assessoria de imprensa deve 

tornar-se respeitado pela sua qualidade jornalística – ética e técnica.30 

São proposições lúcidas e, em todos os sentidos, superiores à diluição conceitual que tem dado 

a tônica nos debates sobre o assunto. O refinado pensamento de Carlos Chaparro, no entanto, 

se esclarece o que une, não realça o que separa uma atividade da outra.  

Ele tem razão ao mostrar que o saber jornalístico em muito ajuda o fazer do assessor de 

imprensa. As competências jornalísticas aprimoram a prática da assessoria. Bons assessores 

demonstram destreza em diversas habilidades tipicamente jornalísticas. Certamente, há algo 

de fazer jornalístico no cotidiano das assessorias de imprensa. Há principalmente um mercado 

de trabalho para profissionais com boa formação jornalística. 

A diferença crucial, porém, ainda precisa ser claramente estabelecida entre nós, seja nos 

sindicatos, nas escolas ou mesmo no MEC. Se um indivíduo, ainda que portador de um diploma 

de jornalismo, trabalha em uma assessoria de imprensa, ele é assessor de imprensa. Não é 

jornalista.  

Reflexão ética e atitude crítica no modelo da Unesco 

Uma boa faculdade de jornalismo precisa ensinar as diferenças essenciais. Acontece que, para 

ensiná-las, ela precisa conhecê-las. 

No artigo “A formação necessária do jornalista”, os professores da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) Dennis de Oliveira e Luciano Victor Barros 

Maluly lançam uma contribuição. Eles defendem que os cursos universitários abram espaço 

para a crítica às fórmulas consagradas pelas grandes empresas de comunicação e seus manuais 

de redação e estilo:  

O contato com a realidade fenomênica objetivando compreender as suas múltiplas 

singularidades é o eixo central da formação deste profissional. Assim, as práticas laboratoriais 

não são espaço de técnicas consagradas e apreendidas em outros momentos, uma mera 

                                                             
30 Ver o texto “Revolução das Fontes (V)”, postado em 22 de agosto de 2007, já citado,  disponível em 
http://www.oxisdaquestao.com.br/colunas-integra.asp?col=9&post=122. Acesso em 04/04/2014. 

http://www.oxisdaquestao.com.br/colunas-integra.asp?col=9&post=122
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reprodução experimental – ainda em uma perspectiva naturalista e positivista –, mas espaços 

de construção de conhecimento.31 

Os dois autores lembram, ainda, que precisamos cultivar dentro da escola o domínio das 

técnicas de inferências sobre evidências. Para tal, são bem-vindas as novas mídias e a 

experimentação com as novas plataformas digitais; 

O projeto pedagógico de um curso de jornalismo é conduzido, em parte, pelas ferramentas que 

conduzem ao processo de comunicação, desde a simples conversa ao uso eletrônico de meios 

possíveis de interação. Assim, o professor aproxima o aluno das plataformas em uso. Após o 

contato, cabe diretamente ao discente conduzir o processo, por meio do experimentalismo.32 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) aponta na 

mesma direção. Em 2005, ela reuniu em Paris um time de estudiosos, encarregados de refletir 

sobre o crescente reconhecimento do papel crucial do jornalismo na promoção da democracia. 

Desse esforço da Unesco surgiu um modelo curricular para os cursos de jornalismo, num 

documento mobilizou especialistas de diferentes regiões do globo, sob a batuta de um grupo 

de trabalho de quatro pessoas nomeado diretamente pela Unesco e coordenado por Michael 

Cobden, professor da University of King’s College, em Halifax, no Canadá.  

O modelo curricular da Unesco para o ensino do jornalismo33 foi finalmente apresentado em 

junho de 2007, durante o 1º Congresso Mundial de Ensino de Jornalismo, em Cingapura. Logo 

na sua introdução, o documento da Unesco expõe os objetivos da profissão para a qual os 

estudantes devem ser formados:  

Servir à sociedade, informando ao público, fiscalizando o exercício do poder, estimulando o 

debate democrático e, dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento político, social, 

cultural e econômico.34 

Os objetivos primordiais dos cursos de jornalismo também são expostos: 

Ensinar a identificar notícias; reconhecer fatos de interesse em um ambiente complexo de 

dados e opiniões; ensinar a conduzir uma apuração jornalística; ensinar como escrever, ilustrar, 

editar, produzir material para diferentes formatos de mídia (jornais e revistas, rádio e televisão 

e meios on-line e multimídia) para públicos também heterogêneos (...) preparar os estudantes 

para se adaptar ao desenvolvimento tecnológico e a outras mudanças nos meios de 

comunicação. (...) Pretendemos, igualmente, preparar os estudantes para que sejam críticos a 

respeito do próprio trabalho e em relação ao de outros jornalistas.35 

Ainda que a maioria dos objetivos listados acima seja aparentemente de natureza técnica, os 

aspectos mais conceituais do jornalismo também são contemplados. A reflexão ética e a 

atitude crítica cumprem um papel central: 

                                                             
31 MALULY; Oliveira, 2013, p. 64. 
32 Idem, p. 65. 
33 Brasília, UNESCO, 2010. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209por.pdf. Acesso em 09/1/2014. 
34 Idem, p. 6. 
35 Ibidem, p. 6-7. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209por.pdf
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Uma boa formação deve fornecer aos estudantes conhecimento e treinamento suficientes 

para que reflitam sobre a ética do jornalismo, suas boas práticas e sobre o papel do 

jornalismo na sociedade.36 

A grade curricular é estruturada segundo três grandes eixos: “prática profissional, estudos de 

jornalismo e humanidades e ciências”.37 

O primeiro eixo, “prática profissional”, prepara os alunos para a lida diária: apurar, redigir e 

editar. Além das disciplinas laboratoriais, nas quais os estudantes têm a chance de trabalhar 

em jornais-laboratório e sites confeccionados nas próprias disciplinas, comparecem as 

matérias de perfil mais técnico, nas quais os alunos recebem informações sobre o uso de 

equipamentos (como os usados para gravação, por exemplo) e têm aulas de gramática e 

redação. É comum que cursos de jornalismo enfatizem a prática e possuam grades curriculares 

repletas das mais diferentes disciplinas laboratoriais, o que é bom, mas também é comum que 

disciplinas técnicas e de redação não tenham destaque na grade ou sequer existam – o que a 

Unesco considera um “ponto fraco do ensino do jornalismo, em boa parte das instituições”.38 

O eixo número dois, “estudos de jornalismo”, explica “os contextos sociais e institucionais nos 

quais os jornalistas realizam seu trabalho”, constituindo um bloco de disciplinas destinadas a 

reflexões sobre a ética profissional, o objetivo do jornalismo e as legislações que regem o 

ofício. Tal conjunto de disciplinas deve ajudar os alunos a construir a identidade profissional e 

esclarecer os valores e a missão do jornalismo, com ênfase no papel da imprensa livre e 

independente dentro da democracia. 

O terceiro eixo, “humanidades e ciências”, propõe um pacote de disciplinas baseadas na 

certeza de que “o jornalismo não é um saber isolado” e que, portanto, o jornalista deve saber 

dialogar com outros saberes.39 O estudo de áreas das ciências humanas ou naturais propicia a 

oportunidade de especialização em um tempo em que proliferam pequenos veículos 

dedicados à cobertura especializada. Não por acaso, nas grandes universidades brasileiras, 

principalmente as públicas, é comum que estudantes de jornalismo frequentem disciplinas de 

outras unidades, da economia à filosofia, passando por arquitetura e matemática, onde 

buscam mais conhecimento especializado. 

As diretrizes da Unesco não se limitam a sugerir que os aspirantes a jornalistas sejam 

obrigados a cumprir créditos em outros cursos da universidade. Vão além:  

Propomos que os estudantes de jornalismo que frequentem a universidade obtenham, além 

do diploma de jornalismo, uma formação em outro curso.40 

A proposta da Unesco inclui unidades denominadas de “fundamentos do jornalismo”, que 

devem ser ensinados (transversalmente) nas mais diferentes disciplinas, “com o objetivo de 

                                                             
36 Idem, p. 6. 
37 Idem, p. 10. 
38 Ibidem, p. 8. 
39 Idem, p. 9. 
40 Ibidem, p. 10. 
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fornecer pré-requisitos intelectuais e profissionais aos estudantes.”41 Alguns desses 

fundamentos são: 

Capacidade de pensar criticamente, integrando habilidades de compreensão, análise, síntese e 

avaliação de conteúdos pouco familiares e uma compreensão básica do conceito de evidência e 

dos métodos de pesquisa e apuração jornalística. 

Capacidade de redigir com clareza e coerência, utilizando os métodos narrativo, descritivo e 

analítico. 

Conhecimento de instituições nacionais e internacionais dos campos político, econômico, 

cultural, religioso e social. 

Conhecimento de questões da atualidade e noções gerais de história e geografia. 

Por fim, a Unesco propõe modelos de currículos para três níveis: bacharelado (com duração de 

três ou quatro anos), que corresponderia ao que é hoje a graduação no Brasil; mestrado 

profissionalizante, destinado àqueles que têm formação universitária em outra área e querem 

se tornar jornalistas (dois anos), que é mais ou menos análoga a cursos que habilitam 

profissionais de imprensa em nível de pós-graduação, como a Escola de Jornalismo de 

Columbia, nos Estados Unidos; e, em terceiro lugar, um programa de estudos de dois anos, um 

curso técnico, “que pode ser considerado uma ponte entre o ensino médio e o curso 

universitário de jornalismo.42  

Depois de detalhar as diretrizes para a construção dos currículos, a Unesco oferece dezenas de 

páginas com minuciosas descrições de disciplinas como Mídia e sociedade e Legislação em 

comunicação, bem como cronogramas, estágios, sugestões de palestras e leituras obrigatórias. 

São insumos bastante recomendáveis para as comissões responsáveis pela elaboração dos 

currículos. 

A Unesco, porém, não resolve o problema de diferenciar sistematicamente a imprensa da 

mera assessoria de imprensa. O que é explicável: esse é um problema brasileiro; os demais 

países não incorrem na mesma diluição. 

A tola idolatria da prática 

O norte-americano Tom Rosenstiel figura entre os mais celebrados jornalistas e críticos de 

mídia dos nossos dias. Autor de vários livros, entre eles o já clássico Elements of journalism, em 

parceria com Bill Kovach43, é diretor-executivo do American Press Institute e membro do 

conselho do Poynter Institute. Em 2013, Rosenstiel publicou um artigo no site do Poynter 

Institute  – “Why we need a better conversation about the future of journalism education?” 

(“Por que precisamos melhorar a conversa sobre o futuro do ensino do jornalismo?”, em 

                                                             
41 Idem, p. 9. 
42 Ibidem, p. 11. 
43 KOVACH, B.; ROSENSTIEL, T. The Elements of Journalism. Nova York: Three Rivers Press 

(Crown Publishing Group, Random House), 2007. 
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tradução livre)44 – em que argumenta que o atual momento de crise é uma oportunidade para 

que as universidades se tornem incubadoras de inovação. 

Ao longo do artigo, combate o anti-intelectualismo e a idolatria da prática irrefletida que 

caracterizaram – e ainda caracterizam – muitos dos cursos de jornalismo. Partindo da opinião 

de que a profissão não é apenas um conjunto de técnicas, mas uma disciplina intelectual 

ancorada na antropologia, na sociologia, na ciência da computação e em outras áreas do 

saber, Rosesntiel sugere quatro eixos para os currículos [a tradução é nossa]: 

1. Ensino de habilidades técnicas (como usar diferentes plataformas e tecnologias). Uma 

dimensão crítica disto é o ensino de ciência da computação, para que os jornalistas possam 

inventar novas maneiras de relatar os fatos. Mas, considerando o ritmo das mudanças 

tecnológicas, habilidades para lidar com tecnologia e plataformas não podem ser o cerne [dos 

cursos] como já foram no passado. A chave é ensinar os alunos o suficiente para que eles 

possam aprender a dominar essas ferramentas por conta própria, à medida que as ferramentas 

mudam. 

2. Responsabilidade jornalística (incluindo história, valores, ética, comunidade, matérias que 

sempre melhoraram os jornalistas). Agora que o jornalismo é mais do que aquilo que os 

jornalistas fazem, saber o que o público requer do jornalismo responsável é ainda mais 

importante. 

3. Conhecimento do negócio (como entender as medições de audiência, retorno do investimento, 

empreendedorismo). Os jornalistas estão paralisados se são analfabetos nesses assuntos. 

4. A disciplina intelectual da verificação, que alguns chamam de evidência e inferência, ou que 

poderia ser mais bem entendida como empirismo social. É uma abordagem mais consciente, 

disciplinada e clínica do que aquilo que uma vez foi chamado de conhecimento para relatar, 

pensar e escrever. A averiguação jornalística é uma maneira rigorosa, numericamente 

alfabetizada, cética e independente de pensar, da mesma forma como descrevemos o direito, a 

engenharia e a medicina como jeitos de pensar. Como Jack Hamilton, o antigo reitor e decano 

da Louisiana State University (LSU), me disse uma vez ao telefone, isto sempre foi o cerne do 

melhor jornalismo. 

Rosenstiel, adepto declarado da excelência acadêmica, termina suas sugestões com uma 

provocação aos idólatras da prática pela prática, sem teoria: “Isto parece um tanto acadêmico 

para o ensino de jornalismo? Pois deveria parecer”. 

Nesse ponto, não seria ocioso reunir umas poucas referências sobre a formação de jornalistas 

em outros países. Um amplo levantamento deste tema foi realizado em 2011 por alunos de 

graduação da ECA, num trabalho orientado por mim em uma disciplina laboratorial que se 

estendeu por todo o segundo semestre letivo.45 Durante a pesquisa, os alunos procuravam 

saber se era possível formar jornalistas em curso de pós-graduação – possibilidade que ainda 

não temos no Brasil.46 

                                                             
44 Disponível em http://www.poynter.org/latest-news/the-next-journalism/210196/why-we-need-a-better-

conversation-about-the-future-of-journalism-education/. Acesso em 27/1/2014. 
45 Ver http://www.eca.usp.br/jornalismoemclasse/. O trabalho teve como orientador o autor do presente 

texto. 
46 Pode-se, no Brasil, ter o mestrado profissional, com foco na especialização de profissionais já 

habilitados pelos cursos regulares de graduação. Mas ainda não existe a possibilidade de se formar o 

jornalista profissional num curso de pós. 

http://www.poynter.org/latest-news/the-next-journalism/210196/why-we-need-a-better-conversation-about-the-future-of-journalism-education/
http://www.poynter.org/latest-news/the-next-journalism/210196/why-we-need-a-better-conversation-about-the-future-of-journalism-education/
http://www.eca.usp.br/jornalismoemclasse/
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Nos Estados Unidos, como já vimos, a Universidade Columbia oferece dois programas de pós-

graduação em jornalismo, que são cursos que formam profissionais disputados por redações 

do mundo todo: Master of sciense (MS) e Master of arts (MA). O objetivo primeiro, o MS47, é 

preparar os matriculados para a prática do jornalismo com destaque para as novas portas 

abertas pelo jornalismo digital e multiplataforma, para o qual convergem palavras, imagens, 

sons e dados. A ênfase está na prática que é exercida tendo como laboratório a própria cidade 

de Nova York. O curso também conta com aulas de direito, negócios, ética e história do 

jornalismo.  

Quanto ao segundo, o MA48, é voltado para jornalistas experientes que querem aprofundar 

seus conhecimentos. O curso permite que os alunos se dediquem a um dos seguintes eixos: 

arte e cultura; política, economia e negócios ou ciência; saúde e meio ambiente. Como 

trabalho de conclusão é exigida a produção de uma reportagem extensa, ambiciosa e de 

grande fôlego. 

Nos EUA, também existem os cursos de graduação. Aliás, são a maioria. Para que o leitor tenha 

uma ideia das proporções, lembremos que, no ano de 2012, das 212.485 matrículas em cursos 

de jornalismo, 93% foram feitas nos 485 cursos de graduação. Os 7% restantes foram para 

programas de pós-graduação, como o de Columbia.49 

Na França, a Commission Nationale Paritaire pour l’Emploi des Journalistes (Comissão Nacional 

Paritária para o Emprego dos Jornalistas, CNPEJ), formada por representantes de organizações 

dos editores e também dos sindicatos de jornalistas, estabelece um conjunto de trezes cursos 

“reconhecidos pela profissão”, de acordo com sua duração, princípios, disciplinas.50  Há outros 

cursos de jornalismo oferecidos na França que não são recomendados pela CNPEJ. Para 

ingressar em uma escola de jornalismo francesa é necessária formação prévia. No entanto, o 

nível educacional exigido para a matrícula varia bastante, acompanhando as opções de 

bacharelado oferecidas nas universidades.51  

Na França, a não-obrigatoriedade de diploma de um curso de graduação específico para 

exercer o jornalismo não implica a desregulamentação geral. A profissão foi regulamentada 

em 1935 pela Lei Brachard, com o Statut de journaliste professionnel (Estatuto do jornalista 

profissional), que inclui cláusulas de consciência, direitos autorais, regras sobre salários e 

demissões. Todos os direitos regulamentados pelo Statut de journaliste professionnel foram 

estendidos aos jornalistas freelancers em 1974, pela Lei Cressard. 

                                                             
47 http://www.journalism.columbia.edu/page/85-master-of-science-degree/85. Acesso em 04/2/2014. 
48 http://www.journalism.columbia.edu/page/199-master-of-arts-in-journalism/200.  Acesso em 

04/2/2014. 
49 Os dados são do Annual Survey of Journalism and Mass Communication. Disponível em 
http://www.grady.uga.edu/annualsurveys/. Acesso em 04/2/2014. Em português: Pesquisa Anual de 

Jornalismo e Comunicação de Massa. Essa pesquisa é respondida desde 1937 pelas escolas de jornalismo 

e comunicação norte-americanas. 
50 As escolas que oferecem cursos reconhecidos pela CNPEJ estão disponíveis em 

http://www.cnmj.fr/basedocumentaire/ecoles-journalisme-reconnues/. Acesso em 10/2/2014.  
51 Na França, se um indivíduo passa dois anos nos bancos universitários, recebe o título de Bac+2; se 

cursa três os anos, recebe o título de Bac+3 e assim sucessivamente. 

http://www.journalism.columbia.edu/page/85-master-of-science-degree/85
http://www.journalism.columbia.edu/page/199-master-of-arts-in-journalism/200
http://www.grady.uga.edu/annualsurveys/
http://www.cnmj.fr/basedocumentaire/ecoles-journalisme-reconnues/
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A Lei Brachard também criou a Commission de la carte d’identité des journalistes 

professionnels (Comissão da carteira de identidade dos jornalistas profissionais), órgão 

responsável pela emissão do documento mais conhecido como carte de presse, que identifica 

os jornalistas profissionais em exercício no país. O documento também facilita o acesso a 

locais como salas de imprensa, repartições públicas e museus, além de assegurar os direitos 

trabalhistas e de seguridade social, como férias remuneradas e rescisão contratual – e 

submete o portador ao código de ética da profissão. Para estar apto a receber sua carte de 

presse, o candidato deve ter trabalhado como jornalista em uma empresa de comunicação ou 

agência de notícias por no mínimo três meses no último ano. Deve também comprovar que 

recebe ao menos 50% de sua renda da atividade jornalística. 

Na Espanha, o primeiro curso de jornalismo da Espanha foi idealizado por um religioso, Don 

Ángel Hererra, diretor do diário católico El Debate, com apenas três meses de duração. O 

jornal deu nome à escola de jornalismo – La Escuela de El Debate – que formou sua primeira 

turma (de vinte profissionais) em julho de 1926. Em 2011, o Instituto Nacional de Estatísticas 

contava 33 cursos de jornalismo em todo o território espanhol, nos quais estavam 

matriculados mais de 15 mil alunos. 

A estrutura do ensino universitário espanhol vem sofrendo modificações para se adequar ao 

Plano de Bolonha, que almeja uniformizar o ensino universitário nos países membros da União 

Europeia. Desde 2010, os cursos superiores se organizam segundo um modelo baseado em 

três ciclos consecutivos: o grado (ou graduação), destinado à formação do estudante para o 

exercício da profissional; o máster (ou pós-graduação), orientado para a especialização 

acadêmica ou profissional e o doutorado (ou PhD), de vocação puramente acadêmica, 

dedicado formar pesquisadores. 

Além dos cursos de graduação em jornalismo, universidades espanholas oferecem cursos de 

pós-graduação em parceria com grandes empresas de comunicação, como os jornais El País e 

El Mundo. A Fundación Escuela de Periodismo UAM-El País52 nasceu do convênio, firmado em 

1986, entre o Grupo Prisa, que edita o jornal El País, e a Universidade Autónoma de Madrid 

(UAM) para oferecer o curso Máster em periodismo. 

Esses são apenas alguns exemplos internacionais. Há muitos outros, evidentemente. As escolas 

brasileiras, se se dedicassem a estudá-los com mais método, poderiam se beneficiar. Em 

comum, todas as escolas bem sucedidas tem a característica de se alicerçarem sobre um 

conceito claro de jornalismo.  

Contribuições para um conceito menos vago 

E quanto ao Brasil? Qual o nosso conceito de imprensa? 

A título de colaboração com o ensino brasileiro, podemos arriscar, agora, uma definição 

conceitual que sirva de base para um currículo que esteja em linha com as tensões e as 

oportunidades que marcam a nossa era.53  

                                                             
52 http://escuela.elpais.com/index.html.  
53 A definição que será apresentada a seguir foi exposta no VI Encontro de Professores de Jornalismo do 

Estado de São Paulo, promovido pelo Fórum Nacional dos Professores de Jornalismo (FNPJ) e realizado 

http://escuela.elpais.com/index.html
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1. A imprensa é instituição social que se situa fora do Estado e longe do governo. É uma 

instituição não estatal, pois se sustenta diretamente na sociedade civil. O jornalista, 

encarregado de mediar o fluxo de informações e os diálogos múltiplos que têm lugar 

na instituição da imprensa, há de guardar distância em relação ao Estado e será tanto 

melhor quanto mais souber se apoiar na vida social (na sociedade civil ou no mercado, 

de modo complementar ou alternativo). 

2. A imprensa é a instituição pela qual a sociedade debate livremente as ideias sobre as 

escolhas, os modos de viver e os destinos comuns de seus cidadãos. Sem a instituição 

da imprensa, a democracia é impossível e também inviável. Sem imprensa, a 

democracia se degradaria numa roda presa. Apenas por meio da instituição da 

imprensa o cidadão pode ter acesso a informações críticas sobre o poder. Somente 

pela instituição da imprensa ele tem acesso aos debates que tematizam a gestão da 

coisa pública. Apenas por meio da instituição da imprensa o cidadão pode 

efetivamente existir como a fonte consciente da qual emana o poder. 

3. Nenhum poder – econômico, político, estatal, religioso, familiar, militar – pode estar 

acima da instituição da imprensa. Ou a imprensa é livre de ingerências ou não é 

imprensa. 

4. Se podemos conceber a imprensa como instituição, devemos inferir que o seu idioma 

é o jornalismo. Sob outro ângulo, podemos dizer que o jornalismo é a profissão 

daqueles que, na instituição da imprensa, estão socialmente incumbidos de atender ao 

público em seu direito à informação, segundo uma perspectiva crítica e independente. 

O jornalismo, então, não se define por aspectos estéticos ou formais. Ele não é 

determinado pelos componentes estilísticos de um dado discurso, nem mesmo por 

formalismos gráficos (um texto subdividido em título, olho, lead etc.). Ele se define 

antes por aquele a quem se destina, isto é, o cidadão, titular do direito à informação.  

5. O jornalismo é a linguagem e a atividade daqueles que, na instituição da imprensa, 

trabalham, com independência editorial (frente a partidos, igrejas, governos, 

anunciantes, ONGs etc.), para atender ao direito à informação do cidadão e são 

dignamente remunerados por isso. O jornalismo se define, portanto, como atividade 

regular e profissional. 

6. Na sua Carta de Princípios (Statement of Principles), a American Society of Newspaper 

Editors (Asne), a Associação Americana dos Editores de Jornais, apresenta uma síntese 

interessante. Diz que “o jornalismo exige de seus praticantes não apenas 

conhecimento e talento, mas também o compromisso com um alto padrão de 

integridade”.54 Os princípios da Asne ainda afirmam que “a função primária de reunir e 

distribuir as notícias e as opiniões é servir o bem-estar comum, informando as pessoas 

e capacitando-as a fazer julgamentos sobre os temas do nosso tempo”.55 Partindo 

disso, podemos afirmar o seguinte: o que um jornalista faz, no fundo, é contar aos 

                                                             
na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo, entre 26 e 27 de abril de 2013, na 

conferência de abertura realizada pelo autor do presente texto. 
54 Disponível em http://asne.org/content.asp?pl=24&sl=171&contentid=171. Acesso em: 27/01/2014. 
55 Idem. 

http://asne.org/content.asp?pl=24&sl=171&contentid=171
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seus contemporâneos o que as pessoas que despertam interesse estão fazendo, 

falando, sentindo. O jornalismo é a história narrada a quente (ou a sangue frio), em 

primeira mão. 

7. Além de brilho e maestria no trato com a linguagem, como se fosse um artista da 

palavra ou da imagem, o jornalista se pauta igualmente pela correção, pela 

honestidade e pelo senso de justiça. Sem isso, o seu relato, ainda que encantador, não 

será confiável. 

8. Jornalismo é sinônimo de independência, não custa repetir e repetir outra vez. Para 

funcionar direito, a democracia depende da vigência do princípio segundo o qual todo 

poder emana do povo e em seu nome é exercido. Eis por que a instituição da imprensa 

é indispensável. Aqui estamos falando de lógica elementar: para que os comuns do 

povo estejam aptos a delegar o poder, precisam estar bem informados sobre o poder. 

Para que a informação que eles recebem tenha qualidade, ela deve ser apurada e 

editada por equipes independentes dos poderes estabelecidos, equipes que dominem 

bem os recursos do idioma, que conheçam e pratiquem a ética profissional e que 

disponham das habilidades, dos conhecimentos e das competências necessárias para 

que sua função possa almejar a excelência. 

9. A liberdade de imprensa existe porque corresponde a uma necessidade estrutural do 

sistema (ou do regime) democrático: a de atender ao direito à informação. O direito à 

informação funda a necessidade da liberdade de expressão e da liberdade de 

imprensa. É nesse sentido que o primeiro dever do jornalista é ser livre. Engana-se 

quem pensa que o primeiro dever do jornalista é a verdade. Não é. E não é difícil 

explicar por quê. Apenas quando exerce a liberdade o jornalista encontra os requisitos 

necessários para enxergar a verdade dos fatos. O exercício radical da liberdade é pré-

requisito para a busca da verdade jornalística. A verdade jornalística só se deixa ver ao 

jornalista que toma a liberdade como dever. 

10. Além de linguagem (de idioma), além de profissão (de ofício regular, de atividade 

remunerada), o jornalismo também pode ser definido como método. É também como 

método que ele se distingue das outras atividades no vasto campo da comunicação 

social. O método jornalístico se define por um conjunto de práticas, necessariamente 

lícitas e legítimas, que vão desde os procedimentos de apuração dos fatos até os 

padrões discursivos pelos quais os fatos ou as ideias apuradas são noticiados. Esse 

método supõe o permanente diálogo com as fontes e com o público. O jornalismo é 

um método de conhecimento imediato da história, baseado nas técnicas da 

reportagem (entrevistas, investigação, análise de textos e de documentos), que se 

ordena numa forma narrativa particular, cujas virtudes são a precisão, a veracidade, a 

objetividade, a inteligência analítica, a crítica e a elegância de estilo. Tanto em texto 

como em som ou em imagem. 

11. Quando investiga, o jornalista não investiga como policial (o policial pode receber 

autorização judicial para cruzar o muro das privacidades, e o jornalista não se habilita a 

isso). A investigação do repórter obedece a um método próprio, que passa pela 

conversa com as fontes (daí a necessidade das múltiplas técnicas de entrevistas), pelo 
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cruzamento de dados públicos ou dados de interesse público, pela avaliação crítica de 

discursos os mais diversos (sejam eles políticos ou, quando se trata do jornalismo 

cultural, artísticos). 

12. Tanto a apuração da reportagem quanto a sua narrativa específica – que vai do relato 

noticioso aos enunciados críticos e à retórica opinativa – se diferenciam das demais 

áreas da comunicação social porque estão baseadas na independência. Para noticiar os 

acontecimentos e as ideias que afetam a expectativa dos cidadãos em relação ao seu 

futuro próximo, sua identidade e seus direitos, a imprensa precisa demarcar sua 

liberdade institucional, prática e cotidiana. Visto dessa perspectiva, o jornalismo é o 

método pelo qual a instituição da imprensa age na democracia, um método cujo 

centro se apoia na independência em relação ao poder (governamental, econômico, 

religioso etc.). 

13. Quando se deixa capturar, em maior ou menor grau, direta ou indiretamente, por 

interesses estranhos à integridade do direito fundamental da pessoa humana à 

informação (e à comunicação, de modo mais amplo), notadamente pelos interesses 

abrigados no governo, nos partidos políticos e nos agentes econômicos, religiosos e 

sociais de maior influência no mercado e no espaço público, o jornalismo se afasta da 

missão central que a democracia lhe outorgou: noticiar os fatos e as opiniões de 

interesse público, de modo a ajudar a sociedade a fiscalizar o exercício do poder – e de 

apoiar os cidadãos a formar com autonomia suas próprias opiniões. Também por aqui 

é fácil constatar que, sem a independência, formal e material, não há jornalismo. 

14. Cabe à imprensa revelar as notícias que o poder teria preferido manter em sigilo. A 

notícia nada mais é que um segredo (do poder) desvelado e posto a público. A 

imprensa livre – livre do poder – é a única instituição capaz de prover ao cidadão o 

acesso aos dados, aos enunciados e às críticas que lhe permitem delegar, vigiar ou 

mesmo exercer o poder em sintonia com as demandas da sociedade. 

15. O jornalista é portador das interrogações que o cidadão tem o direito de dirigir ao 

poder. Assim, fica mais fácil entender por que o jornalismo não se define por aspectos 

formais ou estéticos dos relatos com que se apresenta, mas pelo seu sentido ético. O 

jornalismo admite infinitas formas de enunciados e compartilhamentos de sentido. 

Pode tratar de atividades tão variadas quanto a pesca de salmão, a prática do futebol, 

a jardinagem ou o rock’n’roll. No seu núcleo, entretanto, ele se define a partir da sua 

relação – tensa e crítica – com o poder. Isso significa que ele se define por seu 

compromisso inegociável com a liberdade de expressão e com o direito à informação. 

É desse núcleo que florescem as garantias políticas que asseguram a livre existência 

das múltiplas modalidades jornalísticas, ainda que essas pareçam – apenas pareçam – 

inteiramente desvinculadas da questão do poder.  

16. O jornalismo se define, enfim, por sua independência, por seu método e, sobretudo, 

por aquele a quem se dirige: o direito à informação, de que todo cidadão é titular. Sem 

que a sociedade e o Estado democrático assegurem o direito à informação (e à 

comunicação) como um direito fundamental da pessoa humana, não há sentido em se 

falar na instituição da imprensa ou na profissão de jornalista. 
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