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Meio & Mensagem — Qual a sua avaliação sobre o jornalis-
mo brasileiro?
José Marques de Melo — Ele tem diferentes faces. Uma 
delas é a do avanço tecnológico: incorporamos as no-
vas tecnologias com rapidez tão grande que isso nos 
coloca no patamar do chamado Primeiro Mundo. Por 
outro lado, temos um jornalismo muito bom, do ponto 
de vista de texto qualitativo, mas que se circunscreve 
às elites. Acredito que o Brasil tem uma dívida com a 
sociedade, de desenvolver um jornalismo popular que 
não seja sensacionalista, que seja popular e educati-
vo. Outra questão é a manutenção da sua identidade, 
que ainda continua muito fiel ao parâmetro e às di-
retrizes da cultura brasileira, um jornalismo que eu 
chamaria de caboclo, mestiço. Não é uma mera cópia 
do jornalismo norte-americano, do francês, como se 
encontra em alguns países.

M&M — O fim da exigência do diploma de jornalismo vai des-
valorizar a profissão?
Melo — Na minha opinião é um equivoco do Superior 
Tribunal Federal, porque em vez de o STF contribuir 
para aperfeiçoar a legislação que regulamenta a profis-
são no Brasil, ele simplesmente cortou o cordão umbili-
cal, não que saber mais disso, não existe mais diploma. 
Consequentemente, deixou um vácuo quanto à regula-
mentação profissional. Por outro lado, acredito que as 
empresas são conscientes da importância do diploma. 
As escolas de jornalismo precisam fazer uma grande 
reestruturação para dar conta dessas novas demandas 
suscitadas pelo fim do diploma. Não acredito que vai 
diminuir a procura, porque no mundo inteiro existe a 
escola de jornalismo. O que talvez vá ocorrer no Brasil é 
uma seleção natural: aquelas que forem de má qualida-
de talvez desapareçam do mapa. É natural que aqueles 
que iriam fazer o curso só por causa do diploma desis-
tam. Mas essas pessoas estão equivocadas se acreditam 
que vão chegar e ter uma boa conversa na redação e 
serão admitidas. Quando forem passar por teste irão 
verificar que não têm competência.

M&M — Qual seria o caminho para as faculdades se reestru-
turarem?
Melo — É necessário ter uma formação mais ampla, não 
pode ser somente em um determinado setor do conhe-
cimento. Acho saudável manter o curso de jornalismo 
na faculdade de Comunicação, contanto que seja au-
tônomo, pois continua sendo um curso veiculado ao 
campo da comunicação. Os cursos de jornalismo exis-
tem aqui desde a década de 1940 e eram autônomos. 
Foi durante o regime militar que se criou essa figura do 
curso de comunicação polivalente, que passou abrigar 
tudo. Então a formação polivalente constitui um obs-
táculo para a boa profissionalização do jornalismo. Os 
estudantes passam dois anos estudando linguagens, 
linguísticas e uma série de outras matérias ligadas ao 
campo da expressão relacionada à forma e deixam de 
compreender o conteúdo, que são as humanidades; é 
necessário um equilíbrio. Na verdade, estamos voltan-
do ao padrão que é consensual no mundo inteiro, do 
jornalismo como carreira autônoma. 
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M&M — Qual a relação entre jornalismo e publicidade?  
Melo — São duas áreas paralelas que têm fronteiras co-
muns, estão em todas as mídias. Mas elas não se con-
fundem, muitas vezes estão em conflito, porque uma 
deseja mimetizar a outra. O jornalismo é informação, e 
a propaganda, persuasão; um trata de dar ao cidadão 
elementos para ele formar juízo de valor, e a outra já 
forma juízo de valor em relação a produtos e correntes 
ideológicas. A propaganda tenta induzir, e o jornalis-
mo, informar. 

M&M — O brasileiro ainda lê pouco. Qual seria o caminho 
para mudar isso? A propaganda pode ajudar?
Melo — A leitura de jornais se limita a menos de dez 
milhões de habitantes; o Brasil tem 200 milhões de ha-
bitantes; logo, é ridícula a taxa de leitura de jornais no 
País. O caminho para mudar esse quadro é a educação. 
Temos de preparar os cidadãos para ler na escola, e os 
jornais precisam mudar de receita, de fisionomia — 
porque hoje é um jornal feito para a elite e precisaria 
ser para o povo. A propaganda já é um caminho, porque 
é ela que financia o jornal — o jornal como instituição 
só foi aparecer em meados do século 19, com a propa-
ganda, que significou a independência do veículo em 
relação ao poder público. Quando se tem vários anun-
ciantes, o jornal tem margem de manobra maior. A pro-
paganda deve ser seletiva, para permitir que jornais de 
várias tendências circulem na sociedade.

M&M — Qual a sua avaliação sobre a propaganda 
brasileira? 
Melo — É de excelente qualidade, uma das 
melhores do mundo, destaca-se pela cria-
tividade, atualidade e, sobretudo, é muito 
sedutora. Temos excelentes profissionais 
no Brasil, não é à toa que ganhamos vários 
prêmios no Festival de Cannes todo ano e 
somos reconhecidos no mundo todo. Hoje o 
Brasil é observado pelos outros países como 
um ponto de referência. Estive há dois anos 
na China e o que mais o pessoal de comu-
nicação lá fala é da propaganda brasileira. 
Eles estão acompanhando de perto as trans-
formações da nossa propaganda para utilizar 
como exemplo na China. 

M&M — O sr. costuma assistir a comerciais ou 
é do tipo que troca de canal quando começa o 
intervalo?
Melo — Gosto da propaganda, não sou daque-
les que desliga a televisão. Pelo contrário, 
sou capaz de desligar o programa seguinte, 
mais chato, e voltar para a propaganda. Uma 
vez estava na Alemanha assistindo a um fil-
me no cinema e lá passa quase uma hora de 
comercial. Quando o filme começou queria 
voltar para a propaganda, pois elas eram tão 
chamativas, uma atrás da outra.

M&M — Qual a principal diferença entre a nossa 
propaganda e a internacional?  
Melo — A diferença está na qualidade, na 

criatividade, porque a propaganda brasileira é fei-
ta por profissionais de alto nível. Temos a tradição 
de contar com grandes escritores, grandes produ-
tos culturais que entraram para a propaganda, des-
de Orígenes Lessa, passando por Ricardo Ramos e 
vários outros profissionais que vieram da literatura. 
Eles trouxeram ingredientes literários que foram 
fundamentais para dar certa sensibilidade à propa-
ganda brasileira.  

M&M — Qual sua avaliação das ações de divulgação de ins-
tituições de ensino?
Melo — Elas não são tão criativas, acabam confundin-
do os jovens na sua tomada de decisão, porque todas 
mostram imagens iguais — beleza dos alunos, energia. 
A propaganda está precisando de mais diferenciais, 
mostrar não a aparência, mas a essência, o que aquela 
faculdade tem que constitui um distintivo em relação 
às demais. Porque elas são todas chapadas, são mais 
institucionais do que propagandas de produto.

M&M — A publicidade o influencia no momento da compra?
Melo — Sempre influencia. O grau de influência de-
pende do grau de consciência do consumidor. Os mais 
conscientes não se deixam levar só pela aparência, 
eles vão testar e comprovar. Se o resultado da com-
provação for negativo, pode ser uma das propagandas 
mais chamativas que ele vai refugar o produto.

Melo: propaganda brasileira tem tradição de grandes autores

Pa
ul

o 
M

úm
ia

MM 1386 sapo   66 18/11/2009   18:07:03

Text Box
Foto

Text Box
KÜLLER, Aline Bellati. "Jornalismo brasileiro tem identidade". Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1386, p. 66, 23 nov. 2009.




