
ENTREVISTA Eugênio Bucci 

ugênio Bucci foi diretor de QUATRO RODAS, 
PLAYBOY e SUPERINTERESSANTE e Secretá
rio Editorial da Editora Abri l . Durante o pri

meiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, esteve 
à frente da Radiobrás. É doutor em Comunicação, 
dirige uma pós-graduação em Jornal ismo da Es
cola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e 
é docente da Universidade de São Paulo (USP). 

Como você aval ia as mudanças 

no j o r n a l i s m o nestas ú l t imas 

décadas? 

Atualmente, a sua geração edita um 
vídeo no celular e recebe informa
ção de outros agentes sociais com 
enorme facilidade. Antes, esses de
poimentos, testemunhos, declara
ções chegavam para o jornalista na 
redação por meio de palavras. Hoje, 
esses relatos são obtidos por meio 
de v ídeos , de áudios , de fotos. A 
outra questão é que não existe mais, 
exatamente, aquela hora solene do 

fechamento. Pense no ciclo do jor
nal diário: a cada 24 horas as coisas 
são atualizadas. Hoje convivemos 
com modelos de fechamento a cada 
segundo. A visão de que o jornalis
mo oferece ao público um relato em 
permanente confecção é muito mais 
gritante. O jornalismo é um relato 
inacabado. Sempre foi, mas hoje o é 
mais abertamente. 

Com essas mudanças, como deve 

ser o profissional dos próximos 

anos? 

Nós n ã o estamos em tempos de 
grande m u d a n ç a s agora, com o 
lançamento do iPad. Há 160 anos 
as mudanças vêm acontecendo num 
ritmo que se acelera cada vez mais. 
Mas, com essa velocidade, nossa 
sensação é de que nunca foi desse 
jeito. E nesse tempo o grande de
safio, muitas vezes, não é ver o que 
está mudando, mas identificar o que 
permanece. Só as redações indepen
dentes serão capazes de oferecer 
uma mediação satisfatória. Há um 
aumento na oferta de not ícias na 
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internet, mas o público tende a pro
curar as que vêm com o selo de uma 
redação que oferece credibilidade. 
Porque, se a internet proporciona 
um volume incalculável de notícia, 
ela oferece t a m b é m uma grande 
pergunta: em que notícia eu posso 
acreditar? E essa resposta tem a ver 
com credibilidade, que, por sua vez, 
tem a ver com tradição. 

Você é contra a obrigatoriedade 

do d ip loma para o exercício do 

jornalismo? 

Isso não tem a menor importância. 
O diploma no Brasil veio com a re
gulamentação da profissão, o que 
ajudou a deslocar práticas antigas 
para um patamar civilizado. Isso 
cumpriu um papel, não quero igno
rar a história. Agora, a exigência do 
diploma para o exercício da profis

são é uma bobagem. Nenhum país 

democrático exige diploma. 

Sem diploma, como um jornalista 

deve se formar? 

A formação em jornalismo vai ser 
cada vez mais necessária. E isso é 
engraçado, porque nós temos uma 
tradição nas redações brasileiras que 
diz que "escola não ensina nada". 
Em grande parte, isso era verdade. 
A escola só servia para o cara tirar 
o diploma. Agora os jornalistas es
tão mais abertos, não porque caiu a 
exigência do diploma, mas por uma 
evolução natural, inclusive de mer
cado. Haverá uma valorização da 
formação continuada. 

Na cobertura brasi leira, é mais 

adequado tentar praticar a isen

ção, assumir a posição do veículo 

ou ambas vertentes são possíveis 

e válidas? Uma revista pode as

sumir posição eleitoral? 

A separação entre a informação e 
a opinião não é como no jornal. A 
declaração de apoio numa revista é 
outro tipo de escolha. Significa você 
engajar toda uma revista numa 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



campanha. Isso é interessante ou 
não? Quando você declara o voto, 
você faz isso. Acho leg í t imo que 
uma revista ache um candidato me
lhor que o outro. E, muitas vezes, 
acho que é até melhor para o leitor 
para ele situar melhor a orientação. 
Em televisão e rádio, o apoio edito
rial explícito a um candidato beira a 
ilegalidade, isso quando não consti
tui flagrante ilegalidade. Porque TV 
e rádio são concessões públicas de 
frequências de espectros eletromag
néticos. São serviços públicos pres
tados por particulares ou pelo pró
prio Estado. Como serviço público, 
esses veículos devem se abster de 
apoiar A ou B, tanto expressamente 
quanto veladamente. 

Os veículos públicos de comuni

cação cumprem o papel que de

veriam? 

É uma esculhambação, porque te
mos o predomínio da comunicação 
comercial sem regras claras. Não 
existe regulamentação do mercado. 
Olha que não estou falando em re
gulação de conteúdo, pelo amor de 
Deus. N i n g u é m sabe exatamente 
quais são as regras. A Constituição 
estabeleceu parâmetros que jamais 
foram regulamentados. O Ministé
rio das Comunicações é uma caixa-
preta. Pior, é um buraco negro. Você 
não consegue nem descobrir quem é 
dono de que emissora. A verdade é 
que a radiodifusão funciona à mar
gem da lei. Além disso, os veículos 
públ icos - nenhum ou quase ne

nhum - são de fato públicos. Todos 
são direta, ostensiva ou disfarçada
mente comandados pelo governo. É 
uma coisa de congraçamento, com 
cara de oficial, chapa-branca, e isso 
é um problema gravíssimo da comu
nicação pública no Brasil. É um país 
que ainda tem A Voz do Brasil, que é 
de um anacronismo inacreditável. 

E por que isso acontece? 

É um resquício do patrimonialismo 
da política brasileira. Os polít icos 
achavam que podiam usar o Estado 
segundo suas preferências pessoais, 
familiares, comerciais, religiosas, 
políticas.. . Em várias outras fren
tes, isso foi sendo superado. Hoje, 
se o cara fala que "nesse hospital 
só trabalha gente do meu partido 
e vou atender só gente da minha 
família", n i n g u é m vai aceitar. Já 
passamos dessa fase. Nas emissoras 
públ icas , essa s i tuação meio que 
permaneceu. Estamos num país em 
que você liga o rádio, a Voz do Bra
sil fala bem do governo e n inguém 
fica bravo por causa disso. 

Você foi presidente da Radiobrás 

entre 2003 e 2007. Presenciou al

guma história de crít ica ao go

verno lá dentro? 

Fizemos a cobertura de um seminá
rio, que eu ajudei a organizar, pelo 
fim da obrigatoriedade de A Voz do 
Brasil, que, aliás, saiu na própria A 
Voz do Brasil. Então, algumas coi
sas, algumas sementes, estavam ali. 
E houve muitos protestos e minis

tros que diziam que a Radiobrás 
fazia jornalismo de oposição. Não 
fazia, mas isso não deixava de ser 
um indicador de que ela vinha se 
afastando do governo. Pode-se d i 
zer que houve um pequeno deslo
camento nesse sentido. 

A criação de um órgão governa

mental de regulação de mídia no 

país pode significar controle de 

conteúdo? 

A radiodifusão precisa de regula
mentação, como acontece em outros 
países democrá t icos . O con teúdo 
tem de ser totalmente livre. A re
gulação é um perigo, por isso que o 
governo está recuando dessa ideia. É 
preciso ter cuidado. Tem gente ain
da que diz que o controle seria con
duzido por pessoas que só olham o 
bem da sociedade. Sempre começa 
assim. Esse é o ciclo do autoritaris
mo, que pode significar censura, 
controle do conteúdo. Não há um 
exemplo de regulação de conteúdo 
que tenha melhorado a comunica
ção de um país. 

Com a exper iência no governo, 

você dir ia que podemos confiar 

em fontes oficiais? 

Informação de governo não é sus
peita por definição, mas não é sinô
nimo de verdade absoluta. Assim 
como informação da oposição não 
é s inônimo de verdade. O dever do 
jornalista é ser crítico e cético em 
relação à informação e respeitoso 
em relação às pessoas. Você pode 
pedir para verificar os fundamentos 
de uma determinada in formação 
sem ter de chamar o emissor dessa 
informação de canalha e mentiroso. 
São coisas diferentes. E às vezes há 
canalhas e mentirosos que dão i n 
formações verdadeiras. 
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Text Box
Fonte: PLUG: Parte integrante da revista Abril, curso Abril de jornalismo, São Paulo, p. 56-595, 2011.




