
um truísmo repetir que o Brasil é um país dife
rente, às vezes esquisito. Vejam a jabuticaba, 
por exemplo, que - como observou um de nos

sos poucos sábios - só existe aqui. Outra coisa que 
nem todo mundo sabe que é exclusiva do Brasil é a 
palavra propaganda para denominar a atividade que 
em quase todos os países do mundo - de idioma la
tino - é chamada de publicidade. Talvez o bom Deus 
saiba por que isso aconteceu, já que nem em Portugal 
publicidade é propaganda e a nossa "propaganda" 
vem diretamente do latim, por vias de um bem antigo 
escritório de divulgação do Vaticano* 
Pois acabo de descobrir mais uma idiossincrasia 
brasílica - da qual não me dera conta, no uso da 
expressão jornalismo. Esta, para entender, requer 
alguma acrobacia mental. A palavra vem 
de jornal, claro, e jornal é um galicismo, 
pois foi importada do francês journal, 
que, por sua vez, vem de jour (dia) 
e significa diário.** 
Concedo que, na França, a 
atividade de journalisme 
deve ser bastante associada 
ao objeto jornal, mas não é 
obrigatório. Os espanhóis 
chamam-na de periodismo 
e, quando os americanos 
falam de journalism, 
está bem longe de suas 
mentes que se possa 
referir exclusivamente 
a newspapers... Embora 
o nosso Aurélio seja bastante 

científico ao definir jornalismo como "atividade que visa 
à elaboração de notícias para publicação (sic) em jornal, 
revista, rádio, televisão, etc, acompanhadas ou não de 
comentários", é quase impossível não pensar em jornal 
quando se usa o termo jornalismo. 

Essas considerações podem parecer diletantes, 
mas não são; ao contrário, é importante repensar o 
jornalismo como atividade e profissão, num momento 
em que, em todo mundo, caem vertiginosamente as 

circulações dos grandes jornais (e a 
própria produção de papel); e, no 

Brasil, o diploma de jornalista 
deixou de ser obrigatório 
para o exercício da profissão. 

Estive, recentemente, nos EUA, 
visitando importantes escolas 

de jornalismo, e pude constatar 
(de forma bem esquemática, pois o 

tema é reconhecidamente complexo) 
que: (1) embora os jornais estejam 

perdendo terreno para outras formas de 
mídia, sobretudo eletrônica, a demanda por 

profissionais especializados em produção e 
difusão de informação/conhecimento tende a 

crescer - e muito; (2) um diploma para exercer a 
profissão nunca foi obrigatório nos EUA e na maioria 

dos países civilizados e (3) há muitas dúvidas, sim, 
sobre o que deve ser ensinado aos jovens em início de 
carreira, assim como aos que já estão na profissão e 
precisam aprender ou desaprender... 
Este é o cenário que, hoje, se descortina para nós, da 
ESPM, que recentemente decidiu acrescentar o jornalismo 
às carreiras já oferecidas aos seus alunos (publicidade, 
administração, design e relações internacionais). Trata-
se de um belo e fascinante desafio. 
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