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O nosso diploma
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No início deste mês, essa
mentalidade cravou uma vitóriaestarrecedora no SenadoFederal: por 60 votos contra 4 –
apenas4–,os senadoresaprovaram a “PEC do diploma”, uma
emenda constitucional que insere,noartigo 220danossaCarta Magna, a exigência do curso
superior de Jornalismo para o
exercício da profissão. É incrível:a atrocidadeque a Junta Militar perpetrou pela ferramenta
brutado decretonossa atualdemocracia está perto de reeditar
pormeio de normaconstitucional. Agora, se a Câmara dos Deputados aprovar o texto, será
assim e ponto. Como é matéria
constitucional, não cabe o veto
da Presidência da República.
Em 2006 tivemos mais sorte.
Naquele ano nossos parlamentares aprovaram algo bem parecido, o Projeto de Lei 79/2004,
que definia mais de 20 funções
privativas de jornalistas diplomados, entre elas a assessoria
de imprensa, o magistério em
faculdadesde Jornalismoe o fotojornalismo. Sabiamente, o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva vetou integralmente o
projeto. Agora a chamada “PEC
do diploma” vem para se vingar
do bom senso de Lula em 2006
– e da decisão do STF em 2009.
Vale perguntar: o governo de
Dilma Rousseff apoia a “PEC
do diploma”? A julgar pela passividade dos senadores governistas, parece que sim.
A justificativa da PEC, além
de voltar a insistir na tese maluca de que a assessoria de imprensa é função jornalística, argumenta que as tarefas do jornalista são tão complexas (“incluem responsabilidade social,
escolhas morais profissionais e
domínio da linguagem especializada”) que só um sujeito diplomadodaria conta de realizálas. Na condição de professor
de Jornalismo, eu discordo.
Uma pessoa sem diploma pode
ser jornalista, assim como pode ser presidente da República.
O problema da República e da
imprensanãoé esse. Vamos tratar do que é essencial. Vamos
deixar a imprensa livre cuidar
de melhorar a escola, o que é
urgente. Será melhor para o
Brasil e, principalmente, para
os jornalistas.
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ploma de graduação em Jornalismo não tem sentido. Não conheçoumúnicopaísdemocrático que imponha essa obrigação. Mesmo a França, que tem
legislações severas, não é tão
dura. Nessa matéria somos um
caso único no mundo. Aqui, em
1969, a Junta Militar que mandava no País impôs a obrigatoriedadedo diploma. O DecretoLei 972, de 17 de outubro de
1969, assinado pelo general Aurélio de Lira Tavares (ministro
do Exército), pelo almirante
Augusto Rademaker (ministro
da Marinha) e pelo brigadeiro
Márcio de Sousa e Melo (ministro da Aeronáutica), além de
Jarbas Passarinho, que respondiapelapastado TrabalhoePrevidência Social, tornou obrigatório o diploma para os profissionais de imprensa. Sejamos
claros: não foi por amor à liberdade de expressão que os ditadores – adeptos da censura e da
tortura – baixaram o Decretolei972.Eles queriam apenas impor mais obstáculos ao exercício profissional, assim como
pretendiam criar controles governamentais – via Ministério
do Trabalho – sobre a atividade
jornalística.
Até 2009 a imposição da Junta vagava por aí, como um zumbijurídico,quandofoifinalmente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal

oé

mundo afora. Livro também é
negócio e os negociantes têm o
direito de agir como se livro e
lata de salsicha fossem, como
produto, a mesmíssima coisa.
Alguns deles, talvez por desencargo de consciência, ainda
abremseus catálogoseestantes
a escritores brasileiros de ficção, mas para edições limitadas
a tiragens mínimas e sem nenhum investimento importanteemdivulgação.Quandosetrata de ficção, o grande negócio
editorial reserva-se o direito de
investirpesadoquasequeexclusivamenteemtítuloscomhistórico de sucesso lá fora, que aqui
chegam precedidos pelos ecos
desse sucesso.
É a lógica do mercado, em
que o consumo de massa – coisa
que ainda estamos longe de ter
por aqui – implica necessariamente conteúdos mais acessíveis ao leitor comum, menos
exigente ou preparado intelectualmente.Adiferençaéqueculturas mais sólidas e enraizadas,
como as do Primeiro Mundo,
são naturalmente mais imunes
às apelações editoriais que, entre nós, acabam concorrendo
predatoriamente com a boa e
necessária literatura brasileira.
O segundo pilar é a mídia,
que, quando se trata de livro, se
limita – competentemente, justiçasejafeita –àsquestões estritamente literárias, de preferên-

lém de jornalista,
souprofessoruniversitário. Dou
aula em faculdades de Jornalismo, por vocação
e também por prazer, por gosto. Há ainda uma justificativa
política para essa minha escolha: acredito ser possível melhorar a imprensa no Brasil e
para isso o estudo, a pesquisa e
o ensino podem desempenhar
papel relevante. Embora a profissão de jornalista ainda deva
muito aos autodidatas, alguns
brilhantes, não é mais concebível formar editores e repórteres sem que eles passem pela
escola. A formação acadêmica
impõe-se, a cada dia mais, como um ingrediente indispensável da imprensa de qualidade.
No mais, tudo o que possa prestigiar e aprimorar os cursos de
Jornalismo no Brasil conta
com o meu apoio.
Exatamente por isso, por defender uma escola de excelência, não concordo com a ideia
de fazer do diploma um documento obrigatório para que um
cidadão possa editar o seu jornal, em papel ou na internet. Eu
apenas acredito que esse cidadão terá horizontes mais promissores se tiver passado por
boas faculdades.
Não devo estar de todo errado. Nos EUA, país onde não há
exigência de diploma para que
alguém trabalhe numa redação
de jornal, os estudantes de Columbia saem praticamente empregados do curso de Jornalismo – que, por sinal, não é um
cursodegraduação, masde pósgraduação. Lá existem boas escolas de Jornalismo – que são
boas justamente porque não
são obrigatórias: os estudantes
que as procuram estão mais interessados no conteúdo que
aprenderão do que no certificado, no canudo que receberão ao
final do ciclo.
Henry Luce e Briton Hadden
sãoíconesdaimprensaamericana. Cursaram Direito, não Jornalismo. Foram colegas de classe em Yale. Tinham por volta de
25 anos de idade quando fundaram a revista Time, em 1923. Naquele tempo, vamos lembrar, já
existiam cursos de Jornalismo
nos EUA (o de Columbia já tinha pouco mais de dez anos de
vida), mas eles preferiram estudar Direito mesmo.
Obrigar jornalistas a ter di-

art
ig

O brasileiro já lê
pouco. Não faz
sentido permitir que
leia cada vez pior

cia as mais sofisticadas, passando ao largo da discussão, quandonãoignorandoolimpicamente o fato de enorme relevância
cultural de que o nível dos conteúdos publicados está cada
vez mais sofrível e, principalmente, de que a dispendiosa loteria do best-seller está sitiando
a literatura brasileira no reduto
das pequenas e médias editoras, ou das casas publicadoras
públicas ou acadêmicas, que
atuamquase quemarginalmente no mercado.
O terceiro pilar é a falta de
políticas públicas destinadas a
corrigiras distorçõesdo mercado editorial, como a concentração, que favorece os interesses
econômico-financeiros em detrimento dos culturais. Se é o
pequenoemédionegócioeditorial que ainda se preocupa com
osconteúdos relevantes, embora frequentemente problemáticos do ponto de vista comercial, por que não se desenvolve
uma agressiva política de apoio
a esse pequeno e médio negócio? Entidades representativas
desses segmentos dispõem de
sugestões para políticas públicas inovadoras e reguladoras
das distorções do mercado, como programas de financiamento e incentivos fiscais mais generosos e eficientes do que
aqueles que já são compartilhados com as grandes empresas
do setor. O brasileiro já lê pouco. Não faz sentido permitir
que leia cada vez pior.
Finalmente,uma questão delicada, com enorme potencial
de ferir melindres: o quarto pilar a sustentar o atual status do
mercado editorial brasileiro é
o comportamento dos próprios escritores brasileiros. Especialmente daqueles que desfrutam de reconhecimento e
prestígio e que, exatamente
por isso, teriam condições de
se fazer ouvir. Mas a maioria
prefere se instalar na zona de
conforto que conquistou e se
conformaraté mesmo com o fato de que a venda de suas obras
está quase sempre muito
aquém de seu potencial mínimo, pelo simples fato de que as
editoras se recusam a investir
nelas em tiragem e divulgação.
Lista de mais vendidos, portanto, nem pensar!
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de nossa gente.
Agrandedificuldadeéqueparece existir, em todos os círculos que se poderia imaginar interessados nessa discussão,
um certo pudor, se não desinteresse, em pô-la em pauta. De
qualquer modo, como sugestãoà reflexão, proponhoa hipótesedequeoatualstatusdenosso mercado editorial – de modo
particular no segmento trade,
aquele que produz títulos para
comercialização principalmente em livrarias – é sustentado
por quatro pilares.
O primeiro é exatamente a
ação do big business, representado pela conjugação de interessesdasgrandescasaspublicadoras com os das grandes cadeias
do varejo. Aí não há muito a fazer. É assim que a banda toca
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m artigo anterior
(19/6) propusemos a proliferação de editoras
sem fins lucrativos como uma
das medidas capazes de atenuaras distorções da mercantilização do livro imposta pelo
predomínio da razão de mercado na produção editorial brasileira, especialmente no que diz
respeito à crescente redução
de espaço para obras de ficção
de autores nacionais. Na 22.ª
Bienal Internacional do Livro
de São Paulo, promovida pela
Câmara Brasileira do Livro
(CBL) e encerrada no último
dia 19, tive a honrosa e a gratificante responsabilidade de fazer a curadoria de um novo espaço da programação alternativa, o Livros & Cia., dedicado à
discussão de temas de interesse dos profissionais de todos os
elos da cadeia de produção do
livro.Na mesaquemarcou o encerramento da programação,
com o tema “A literatura brasileira pede passagem”, abriu-se
um debate amplo e fecundo
também sobre a questão do
cumprimento da missão civilizadora do livro, em contrapontoàenormevariedade deassuntos até então tratados nesse espaço, todos eles relacionados
“apenas” à gestão do negócio
do livro.
Depois de ouvir de tudo, inclusive a assustadora afirmação de que “a vida útil do livro
estácada vezmais curta”,proferida por representante de uma
das maiores editoras brasileiras, ficou evidente que a solução,de resto, óbvia, para os problemas que o livro enfrenta no
cumprimento de sua missão civilizadora passa realmente por
pôr o assunto em pauta nos foros adequados. A ameaça ao advento de novas obras clássicas
e permanentes, implícita no fato de que a vida útil do livro está
“cada vez mais curta”, é rigorosamente verdadeira quando
considerada do ponto de vista
míope e ganancioso do tipo de
gestão predominante no negócio editorial. Mas como este
não é, obviamente, o único ângulo pelo qual a questão pode
ser levada em conta, vale a pena
perseverar na discussão, pelo
menos para quem ainda acredita que a literatura brasileira
tem um papel importante a
cumprir na formação cultural
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A atrocidade que a
Junta Militar perpetrou
nossa atual democracia
está perto de reeditar

(STF), porampla maioria (8 votos contra 1). O decretão se foi,
masamentalidade sindical-corporativista a que ele deuorigem
permaneceueestá prestesareabilitar a velha obrigatoriedade.
Emsua maioria, nossossindicalistas são bem-intencionados e
sérios, dedicados à defesa da
nossa categoria profissional,
mas não se deram conta de que,
ao defender uma velha ordem,
antinatural, podem defender,
mesmo que inadvertidamente,
o prolongamento de deformações retrógradas. A imposição
do diploma não apenas não ajuda a imprensa, como cerceia os
direitosdosque, semserem jornalistas formados, como Henry
Luce e Briton Hadden não
eram, têm a intenção de criar e
editar uma publicação.

✽
JORNALISTA, É PROFESSOR
DA ECA-USP E DA ESPM

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
ELEIÇÃO MUNICIPAL
Paulistano rejeita petista

A afirmação de Lula, no horário
eleitoral da TV, de que dois anos
atrás pediu aos brasileiros que votassem em Dilma, apesar de desconhecida, confiaram nele e ela
acabou vencendo a eleição é bem
diferente de pedir aos paulistanos que votem no seu protegido
Fernando Haddad para prefeito.
Aqui o eleitor sabe separar o joio
do trigo, rejeitando candidatos de
um partido (PT) que já demonstrou ser corrupto e sem ética,
com sua cúpula sendo julgada no
STF pelo maior crime de corrupção da História do País. Pedir voto em Haddad é pedir a volta do
mensalão, agora em São Paulo.
JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA
jwlcosta@bol.com.br
São Paulo

Influência de Maluf?

Na propaganda eleitoral gratuita

do PT, só faltou Lula dizer: “Se
Hadad não for um bom prefeito,
nunca mais vote em mim”. Será
que já está sofrendo influência do
seu amigão de jardim? Esse filme
já conhecemos.

Caixa 2

NELSON PEREIRA BIZERRA
nepebizerra@hotmail.com
São Paulo

Se o argumento dos advogados
de defesa dos réus “colar”, daqui
a pouco teremos ladrão e sequestrador dizendo que o dinheiro arrecadado é para campanha eleitoral e teremos de perdoá-los.

Campanha Haddad/Lula

MARCOS DE LUCA ROTHEN
marcosrothen@hotmail.com
Goiânia

A foto publicada ontem na página
A8 do Estadão foi feita no jardim da casa de Paulo Maluf?
ARIOVALDO J. GERAISSATE
ari.bebidas@terra.com.br
São Paulo

MENSALÃO
Tédio

O que é mais enfadonho: os candidatos na TV ou a defesa dos mensaleiros no STF?
LUIZ CARLOS TIESSI
tiessilc@hotmail.com
Jacarezinho (PR)

Prenda-se o caseiro

Ninguém sabia de nada, os contratos de empréstimos foram corretamente elaborados, o dinheiro
em cuecas, malas e constante nos
registros do Coaf, retirado no caixa dos Bancos Rural, BMG e outros não foi ilícito, mas “sobras
de campanha”, todos os envolvidos eram funcionários “mequetrefes” obedecendo a ordens e
ninguém foi responsável. Só faltou dizer que Papai Noel deixou
toda essa dinheirama para os partidos no Natal! Ou seja, todos são

inocentes, já o caseiro...

to grassa e infelicita a Nação.

SILVANO CORRÊA
scorrea@uol.com.br
São Paulo

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
abraoc@uol.com.br
São Paulo

Provas e inocência

‘Modus operandi’

Tenho lido com atenção o noticiário sobre o julgamento do mensalão e noto que a defesa dos réus
bate sempre na tecla da ausência
de provas conclusivas. Mas ninguém se declara inocente. Logo...

Com o voto do ministro Lewandowski, ontem, fica claro e definido que os mensaleiros usaram e
abusaram do crime de peculato
como fonte para irrigar o mensalão. Pelo visto, a justiça será feita.

LUCIANO AMARAL
lucianoamaral@lucianoamaral.com.br
São Paulo

LUIZ NUSBAUM
lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

Julgamento

VAZAMENTO DE DADOS
Contestação

A História comprova que no Brasil há muito direito, em todos os
cantos, e notadamente o excesso
de faculdades, mas a Justiça é infinitamente menor se comparada à
Constituição cidadã. Que o julgamento do mensalão desminta essa realidade e elimine de vez o
presságio da impunidade que tan-

A respeito da matéria Documentos do Planalto expõem ações de
José Dirceu no comando da Casa
Civil (18/8), de Alana Rizzo, que
envolve meu nome, acrescentando que “José Aparecido Nunes Pires, celebrizado em 2008 por ter
sido apontado como um dos auto-

res do dossiê com dados sigilosos
sobre os gastos com cartões corporativos no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso”, dando a entender que eu fazia parte de uma rede de informações do ex-ministro José Dirceu
que extrapolava os órgãos federais de investigação, informo: 1)
Não sou “um dos autores do dossiê com dados sigilosos sobre os
gastos com cartões corporativos”
do governo FHC, de vez que não
tinha necessidade de expiação. Já
conhecia, por auditoria realizada
(exercícios de 2001 e 2002), o perfil de consumo do ex-presidente
FHC desde outubro de 2005. Essa auditoria, aliás, teve encaminhamento institucional, tramitada oficialmente à unidade responsável pela execução das despesas,
com o intuito de que fossem adotadas as medidas necessárias ao
aprimoramento dos procedimentos internos na prática dos atos
de gestão (Relatório de Auditoria
n.º 26/2005). 2) A propósito, o
processo em que fui envolvido pelo vazamento desses dados foi ar-

