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Problemas iniciais 
 
Segundo Bucci, para formar bons jornalistas é necessário conceituar jornalismo.          
Alguns desafios como o do modelo de negócio revelam essa necessidade. Como            
pensar em novas formas de financiamento do negócio? A imprensa é vista por             
Bucci como ‘espaço social gerado pela atividade jornalística independente’. É          
orientado pela busca da objetividade e a contestação, além da diversidade de            
opinião. Os repórteres investigam, inquerem os poderes. Se não fazem isso traem            
sua condição de jornalistas. A tese é que o caráter fiscalizador e contestatório do              
poder é o elemento principal definidor do jornalismo. Mas de qual poder estamos             
falando? Somente o poder estatal? Se se trata também de fiscalizar os poderes             
sociais, isso significa que parte fundamental da autonomia do jornalismo está em            
sua capacidade de contestar os espaços informacionais dos quais faz parte, e em             
última instância a si mesmo. 
 
Formação da noção de Imprensa no Brasil 
 
Bucci defende que a formação da imprensa no Brasil não foi marcado por um              
processo de diferenciação em relação à serviço de divulgação de notas oficiais,            
para o que foi inicialmente criada, por exemplo, a Gazeta do Rio de Janeiro. Esta               
tese nos permite uma analogia da diferenciação da imprensa e da comunicação            
institucional com surgimento do Estado de direito desde dentro do Estado           
absoluta.  
 
Com Reinhardt Koselleck, de Crítica e Crise (1957), o Estado de direito burguês             
vem de uma crítica interna gradativa, e de uma tomada indireta do poder pela              
burguesia enquanto esfera de poder civil. Esta obra, que é considerada uma            
espécie de versão invertida das teses de Mudança Estrutural da Esfera Pública             
de Habermas, impõe-nos a exigência de não analisar os processos de           
diferenciação social evolutivamente, diferentemente do que propõe Habermas.        
Assim, é possível identificar os ‘resíduos’ e ‘funções comuns’ realizadas por           
ambas as esferas diferenciadas, como a realização do direito à informação sobre            
o poder, não só no caso da formação da República brasileira a partir de uma               
estrutura jurídica construída no Império, mas da imprensa nacional em relação à            
comunicação estatal e as relações públicas. 
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Nessa medida, podemos refinar nosso instrumento para, ao olhar censura como           
parte intrínseca à mentalidade jornalística do Brasil, e o fato de que ela conviveu              
com a censura harmonicamente no país, poder identificar em que medida ela se             
relaciona com autorestrições éticas do jornalista contemporâneo, positiva ou         
negativamente. 
 
Quando se diz, que no Brasil se manteve uma visão ‘pré-moderna’ de imprensa,             
seria melhor dizer desdiferenciada, para que não se pense de modo evolutivo.            
Não é nem só pré-moderna, e nem totalmente diferenciada. Como lidar com            
essas tensões entre modelos mais tradicionais e modernos de jornalismo? As           
diferentes fases do jornalismo são separadas evolutivamente ou convivem em          
diferentes perspectivas sobre o que é e o que deveria ser jornalismo? Da mesma              
forma podemos falar na convivência e tensão entre formas de legitimação do            
poder, mais do que em evolução de modelos, como do tradicional e carismático             
para o moderno e legal-racional. 
 
Na formação histórica da imprensa no Brasil, Bucci entende que a ideia do             
antagonismo e lógica contestadora como regras fundamentais da imprensa, que          
realizam um ‘enfeixamento de direitos fundamentais que se expressam como          
crítica’, são vistos como desvios de conduta pelos poderes, como violações da            
reputação e da imagem. Daí as regras que protegem e facilitam o trabalho da              
imprensa, garantindo sua diferenciação e independência.  
 
Já no século XX, a imprensa marcada pelo patrimonialismo no Brasil se utilizou             
da ideologia anglo-saxã da imprensa propagadora neutra de notícias. Naquele          
momento jornalista é quem tinha texto, e não opinião. As ideias de neutralidade,             
objetividade e imparcialidade servem à outras funções. O jornalista se torna um            
profissional que difunde discursos, não o intelectual independente que critica o           
discurso do poder para assegurar o direito à informação. Ele descreve o poder, e              
apenas de vez em quando o critica. 
 
Segundo Bucci, a diluição do conceito de imprensa reflete na diluição da            
profissão de jornalista com a de assessor de imprensa. Nesse sentido, o duplo             
caráter sindical mais enfraqueceria do que fortaleceria profissionais da         
comunicação em conjunto. Mas será que não é possível distinguir as funções em             
manter diferentes profissionais com uma mesma entidade representativa, para         
que não se perca poder social? Ou ao menos algum tipo de transição cautelosa              
nesse sentido. 
 
As exceções estranhas no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (FENAJ) –            
art. 7 e art. 12, mostram a tentativa de junção de atividades contrastantes. Cursos              
de jornalismo refletem isso. Seria a maior causa a resistência de donos do poder              
e entidades representativas? Nossos estudos comprovarão isso. 
 
Jornalista e assessor é tão antagônico quanto um juiz que é promotor? Creio que              
a oposição entre jornalista e assessor – jornalismo e comunicação institucional           
não seja tão forte ou antagônica como proposto por Bucci. Essa perspectiva            
talvez nos impeça de visualizar pontos em comum organizar em detalhe a            
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‘divisão de trabalho’ para a realização do direito à informação dentro da esfera             
pública. Se há alguns pressupostos distintos porém funções complementares, e          
se eles se diferenciam um do outro, apesar de contrastantes, um não existe sem o               
outro. Depende de uma diferenciação delicada a existência de ambas as           
profissões cumprindo seus papéis. 
 
 
Conceitos de jornalismo – Diretrizes curriculares nacionais e        
internacionais 
 
Bucci identifica em importantes obras e documentos sobre currículos de          
jornalismo que se trata ‘orientar’ a opinião pública em prol do bem comum,             
interesse público. Ela aponta que o verbo ‘orientar’ talvez seja forte demais.            
Talvez ‘alimentar’ a opinião pública, com produção informativa voltada para o           
interesse público. Habermas fala em ‘função diretiva’ da imprensa de qualidade           
na esfera pública, em seu texto “Meios e Mercados” (v. referencias do nosso             
programa) 
 
São trazidas no texto de Bucci as ideias clássicas de que notícia é o que não se                 
quer que seja publicado, o resto é publicidade. Mas deve haver interesse            
potencialmente ferido sempre? Ou revelar irregularidades despercebidas? Se        
jornalismo é em grande parte conflito, como propõe Chaparro, em qual sentido            
de conflito estamos falando? Para o autor, se hoje há uma diminuição do tempo              
entre o acontecimento e a notícia, ou a fusão dos dois, os acontecimentos são              
mais discursivos. Ou melhor, sua dimensão discursiva se torna mais evidente. 
 
O jornalismo é visto como espaço social de troca de informações e            
argumentações entre instituições, públicos e indivíduos por meio de canais de           
transmissão. Essa visão não é ainda por demais neutra? 
 
O jornalismo é nutrido do dissenso, e com isso auxilia na crítica das opiniões e no                
esclarecimento para que as pessoas possam formar suas opiniões. Aqui gostaria           
de problematizar o argumento de ‘crítica pela crítica’, ainda que não seja            
exatamente este o de Bucci. Aqui não pressupõe uma visão ainda neutra em             
relação ao poder social da própria imprensa? Como fazer para que a autonomia             
do jornalismo não se torne uma auto-suficiência ética descolada de outras?           
Autonomização como diferenciação funcional (Luhmann) em relação a outros         
subsistemas sociais poderia ser uma perspectiva interessante. 
 
Por exemplo, qual dimensão da publicidade cabe ao jornalismo? Qual sentido de            
publicidade aplicado ao jornalismo? Publicidade no sentido de Öffentlichkeit         
cabe tanto ao jornalismo quanto à comunicação estatal. 
 
O jornalista precisa ter: capacidade informativa, pedagógica, argumentativa,        
função democrática; Perspectiva ética orientada pelos direitos humanos, relação         
crítica com a realidade; interesse público, consciência social, independência         
editorial. Esses valores são por demais relativos? Estamos falando numa moral           
provisória? O professor Julian Petley vai dizer que não (v. também obras dele em              

3 
 



nossas referências do programa). Há códigos de ética da área, como da BCC, que              
permitem uma definição razoavelmente clara do que é interesse público aplicado           
ao jornalismo. Algumas situações, como a prática de crime, ou a iminência de             
prática de crime ou violência, questões de saúde, da vida e da segurança pública,              
justificam em alguns momentos a limitação dos direitos de sigilo ou imagem de             
pessoas e instituições envolvidas, em função do interesse público dessas          
questões. Trata-se aqui de uma moral provisória ou flexível? 
 
Liberdade como dever para o jornalista – liberdade de imprensa – qual            
conceito de liberdade? 
 
Independência editorial e liberdade de informar são a mesma coisa? A assessoria            
não necessita em alguma medida desta liberdade? Ou é uma liberdade positiva            
de informar com isenção, clareza, sustentado em fontes e dados válidos?           
Precisamos pensar nos diversos sentidos de liberdade e as perspectivas que elas            
trazem para a liberdade de imprensa e de informação (negativa, reflexiva, social). 
 
Manter a independência econômica, administrativa e editorial de interesses         
organizados é o que a garante a liberdade da imprensa. Os desafios da             
manutenção do modelo de negócio indicam que se trata muito mais de uma             
questão de garantir o valor do jornalismo para além de sua rentabilidade            
econômica. A crise do modelo econômico permite uma autorreflexão ética da           
profissão e do campo. Por que o jornalismo não pode morrer? Por que o              
jornalismo não vai morrer. O jornalismo transnacional mostra isso.  
 
Os jornalistas devem ter: competências gerais (de reconhecer valores         
democráticos e do indivíduo a buscar versões críticas da verdade), cognitivas,           
pragmáticas, comportamentais 
 
Deve ser incentivada a busca pela verdade, direito à informação e diversidade de             
opiniões. Os cursos novos de jornalismo estão caminhando para formar          
profissionais e espaços de criação de conhecimento a partir do jornalismo           
experimental. Uso de novas plataformas auxilia, mas não é a plataforma que            
define em última instância o jornalismo.  
 
Diretrizes UNESCO. O jornalismo deve promover a reflexão ética e crítica,           
fiscalizar o poder e contribuir para o debate democrático. Eixos prático (técnico            
e experimental), de estudos sobre jornalismo (identidade e ética da profissão) e            
humanidades e ciências (disciplinas afins). O jornalista deve ser capaz de :            
identificar notícias, apurar, escrever, produzir, difundir. Pensar criticamente,        
redigir corretamente, com métodos de apuração e argumentação jornalística,         
conhecer as instituições e problemas da atualidade. 
 
Isso nos faz pensar nas reformas curriculares e na proposta do professor            
Milanesi para a ECA. Isso poderia ser um grande laboratório dessa questão. Não             
se trata somente de distinguir jornalista de assessor de imprensa, jornalismo de            
comunicação institucional. São várias outras profissões e funções. 
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Definição de assessoria de imprensa  
 
Segundo Chaparro, lido por Bucci, trata de assegurar informações de qualidade,           
técnica jornalística e relevância social de instituições com interesse público.          
Somente as de interesse público? O resto seria propaganda? 
 
Técnica jornalística ainda é vista como parâmetro ético e técnico. Qualidade da            
informação. Pode ser corrigido pelo empregador? Qual a independência? Precisa          
haver cláusula de consciência. Essa perspectiva ainda mantém confusão entre as           
profissões? Ou isso revela suas complementaridades?  
 
 
Formação dos jornalistas na Europa e nos EUA – idolatria da prática 
 
Os cursos dos EUA são majoritariamente de graduação em jornalismo, mas na            
Europa prevalece a pós-graduação em outra área antes, como na França.           
Sugestões de Rosenstiel para os cursos: habilidades técnicas, reponsabilidades,         
conhecimento do negócio e métodos de apuração de várias áreas, movido por um             
‘empirismo social’.  
 
Essa opção pela prática pode ser explicada pelo quê? Diferenciação muito grande            
entre teoria e prática no processo de diferenciação da imprensa em relação à             
comunicação institucional? Diferenciação muito grande entre PR e Press? Pelo          
que vimos de Mudança Estrutural, o processo é o inverso e é estrutural. Esse              
processo faz parte da publicização do privado e a privatização do público. 
 
Para criticá-lo precisamos de conceitos claros de jornalismo nas escolas. Ou           
também de outros conceitos correlatos, como comunicação institucional,        
propaganda e biblioteconomia? Precisamos de noções de comunicação        
comercial, pública e estatal? 
 
 
Ensaio de um Conceito de imprensa. Comentários aos pontos. 
 
 
1. Imprensa como instituição separada do Estado. Apoiado na sociedade civil e            
na vida social. Processo moderno de diferenciação do agenciamento político e           
econômico. Em que medida isso ocorreu de fato? No Brasil e em outros países. A               
mudança estrutural é justamente a interferência nas esferas, e agora a           
interferência é ainda maior. Separação entre público e privado.  
 
2. Imprensa promove o pluralismo de ideias e acesso a informações críticas            
sobre o poder. Auxilia na conscientização em relação ao poder, e portanto serve             
individualmente à soberania popular. Sentido de garantir a autonomia política          
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por meio de ‘direitos de comunicação e participação’ na formação da opinião e da              
vontade política. Relação interna entre jornalismo e democracia. 
 
3. Imprensa é livre de ingerências e não inferior a nenhum poder social ou              
estatal. Um pouco diferente disso seria pensar em como se acoplam as diferentes             
funções e atividades da imprensa às de outros subsistemas sociais. Como se            
mantém essa diferenciação funcional e abertura cognitiva (Luhmann)? 
 
4. Jornalismo é a linguagem da imprensa, e também profissão daqueles cuja            
responsabilidade é garantir o direito à informação dos cidadãos, a despeito da            
forma e suporte. Sentidos atribuídos aqui ao direito à informação (perspectivas           
negativa, reflexiva e social). Parte dele é garantido pela comunicação estatal. 
 
5. Jornalista é quem ‘na instituição da imprensa trabalha com independência           
editorial’ face a outras instituições. E os jornalistas mais independentes? E os            
blogueiros que fazem trabalho jornalístico?  
 
6. A imprensa tem a função de informar as pessoas para que possam tomar suas               
próprias decisões. Narrar a história das ações e fundamentos das pessoas e            
instituições de interesse público. Em que medida isso envolve as pessoas de            
modo passivo ou mais ativo? Isso parece ser fundamental atualmente. 
 
7. A comunicação (escrita) da imprensa deve tanto encantar tanto quanto prezar            
pelo senso de justiça em sua forma, conteúdo e conduta. Relação entre os             
diversos discursos e suas respectivas técnicas jornalísticas e argumentativas.         
Discursos factual e estético se sobrepõem ao discursos social e moral? 
 
8. Independência na coleta e disseminação de informação sobre o poder, para            
garantir a delegação de poder ao Estado. Relação com a comunicação           
institucional, especialmente após a Lei de Acesso à Informação. Pesquisa a           
implementação dessa lei por meio das relações entre jornalistas e assessores?           
Deveria haver aqui uma disputa ou uma cooperação crítica? 
 
9. A liberdade do jornalista é o que orienta a busca pela verdade. O direito à                
informação é norte do jornalismo e elemento estrutural do sistema. Natureza           
dupla do direito à informação. Ele é tanto eficácia como condição de validade dos              
sistema jurídico e jornalístico. Precisa ser garantido tanto pela imprensa quanto           
pela comunicação institucional. Mas qual parte é de quem? 
 
10. Jornalismo como método de conhecimento imediato da história, com base em            
técnicas de construção da notícia e de reportagem (análise de documentos,           
entrevistas, investigações) - (necessariamente lícito e legítimo? E a frase ‘we           
knowingly break the law hoping the importance of the story will justify the             
means to publicize it’)? Indica uma moral provisória ou uma tensão entre            
direitos fundamentais interna ao jornalismo? 
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11. Jornalismo tem método próprio – fontes, dados, documentos, análise de           
diferentes discursos. Mais quais são suas relações com outras ciências e áreas do             
saber, a partir da transversalidade temática e da convergência tecnológica.  
 
12. Independência em relação ao poder, para falar sobre ele. Prerrogativas dos            
jornalistas. Fortalecimento tanto dos jornalistas quanto do público teríamos um          
ouvidor dos direitos do público com poder sancionatório, como na Argentina?           
Corpo de autorregulação que auxilie as entidades de classe. 
 
13. Sem independência formal e material não há como garantir o noticiamento            
em prol do interesse público, deixa de cumprir sua função, deixa de ser             
jornalismo. 
 
14. O jornalismo deve revelar o segredos que o poder prefere ocultar. E o              
shaming e outing? Imprensa como moral cruzaders?  
 
15. Apesar do conteúdo e do interesse, sua definição é pela relação tensa com o               
poder. As diferentes editorias derivam disso. As garantias políticas do jornalismo           
derivam daqui também. 
 
16. A imprensa deve garantir o direito fundamental à informação. E sua natureza             
transindividual? Direito a um meio ambiente informacional saudável. Demandas         
de liberdade positiva para a realização desse direito? 
 
 
Ética jornalística como etiqueta (ou moral provisória do jornalismo) 
 
A tese de Bucci é de que a ética jornalística passa a ser vista como questão de                 
etiqueta (Bucci, Sobre Ética e Imprensa , 2000). Bucci tem razão. Em estudo sobre             
regulação da imprensa na Inglaterra (caso Leveson) e da internet no Brasil            
(Marco Civil), identificamos processos de ‘facticização’ da liberdade de         
informação e sua concepção negativa, e ‘afetivização’ da privacidade. Parte se           
tornou dada e outra se relativizou.  
 
A questão é por que isso ocorre. É uma vitória de uma ética estratégica e               
consequencialista? Vitória da ética utilitária? Ou uma separação muito forte          
entre ética e técnica? 
 
Na tese que se tornou livro Ética, Jornalismo e Nova Mídia: uma moral provisória              
(2009), Caio Túlio Costa estuda como dilemas lingüísticos, filosóficos e morais,           
envolvendo verdade e mentira, podem se apresentar ao leitor no jornalismo. Isso            
pode fazer com que se esqueça que o jornalismo é negócio, embora se coloque              
como defensor do interesse público. Mas ele é ao mesmo tempo negócio e bem              
de interesse público. 
 
O ‘paradoxo’ da moral provisória é explicado pela separação entre as           
expectativas normativas e a realizações factuais do jornalismo. Enquanto que          
provisoriamente diz-se que se busca a verdade, por exemplo, provisoriamente          
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aceita-se a ideia de que deve usar meios ilegais para montar matérias de             
interesse público.  
 
Não sei se seria mesmo um paradoxo. Talvez uma ‘resiliência’ (ou relativismo?)            
moral do jornalismo diante da comunicação onipresente do mundo digital. Ficam           
cada vez mais evidentes as separações entre jornalismo desejado e jornalismo de            
fato. 
 
A defesa da imparcialidade e a incapacidade de alcançá-la denota uma moral            
provisória. Mas isso derivaria de uma separação radical entre teoria e prática do             
jornalismo? Essa dificuldade também ocorre em outras esferas de integração          
normativa, como na família, economia, direito, esfera pública etc. 
 
Antes os jornais detinham o monopólio da informação, hoje colaboram para a            
produção e a distribuição de conteúdo. Descentralização do poder de mídia. Mas            
ao mesmo tempo, na internet não importa quem fala, mas quem é ouvido.  
 
Jornalismo é visto por Costa como representação da representação , evocando a           
questão da linguagem numa perspectiva Wittgensteiniana – ou do ‘segundo’          
Wittgenstein, que é mais pragmática. Isso nos leva a pensar nas relações entre             
jornalismo e as áreas correlatas dentro. Resolvendo somente os problemas de           
linguagem e normas éticas e profissionais não resolveremos as sobreposições          
indesejáveis de jornalismo e comunicação institucional. 
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