
ENSINO DE JORNALISMO EUGÊNIO BUCCI 

Uma profissão, um conceito 
Para alcançar a excelência, os cursos de jornalismo precisam saber 
definir o oficio que pretendem ensinar. Será que sabem? 

SE VOCÊ É ESTUDANTE DE JORNALISMO, FAÇA UMA PESQUISA: PEÇA A SEUS 
professores uma definição de jornalismo. Mas faça isso com determinação. Não 
vá desistir na terceira tentativa, quando você começará a perceber que há mais 
conceitos de jornalismo do que professores de jornalismo na sua escola, uma 
vez que cada um dos docentes, para evitar o risco de erro, oferecerá a você for-
mulações ambíguas ou mesmo mais de uma. Alguns, você vai ver, dirão coisas 
como "articulação de narrativas sociais polifônicas", ou "mediação de processos 
comunicacionais", ou ainda a "sintetização e difusão de discursos informati-
vos imediatos". Muitas vezes, tentarão conceitos suficientemente amplos para 
acomodar numa definição única afazeres tão apartados quanto o do repórter 
de polícia e o do vice-presidente de relações corporativas de multinacional. 

A vida não é fácil. Na sua quinta entrevista com um dos seus mestres, quando 
você estará mais ou menos na sua sétima versão do que é jornalismo, você vai 
perceber que, na academia, a definição de jornalismo lembra um pouco a má-
xima do balouçante e beroico Tim Maia, que, na hora do aperto, costumava 
se safar com essa: "Tudo é tudo e nada é nada". Com esse objeto diáfano cha-
mado jornalismo é um pouco assim. É tudo e também é nada, dependendo do 
ponto de vista. Evidentemente, "tudo é relativo", para reeditarmos aqui outro 
chavão. Tudo é relativo - especialmente o jornalismo. 

Agora mude o cenário. Mude o universo da sua pesquisa. Pergunte a um 
titular da escola de medicina qual é o bem supremo da medicina, e ele não 
vai hesitar em dizer: o bem supremo da medicina é a cura (ou a saúde). Per-
gunte a um juiz de direito o que ele faz. Ele responderá que, baseado na lei, 
procura fazer justiça. É bem verdade que, se você for à faculdade de filosofia 
com a mesma pergunta, sairá de lá um tanto confuso, coisa que, nesse caso, é 
apenas natural. Os seres humanos estudam filosofia para tentar saber o que 
é a filosofia, de sorte que aí, sim, cabem todas as respostas e mais algumas. 

Com o jornalismo é diferente. Ou: 
deveria ser diferente. Para nós, pro-
fessores (eu sou um desses), definir, 
em termos objetivos, o que vem a ser 
a profissão que ensinamos tem sido 
uma ambição mais inviável do que a 
de um filósofo disposto a explicar o 
que é a filosofia. O filósofo, reconhe-
çamos desde logo, tem os melhores 
motivos, da física e da metafísica, para 
admitir indefinições. No nosso caso, 
os motivos são os piores. Ora são cor-
porativistas, ora são oportunistas, ora 
são pura falta de visão prática, ora são 
da ordem da anemia teórica. 

Então, vamos insistir: o que é que 
nós, professores de jornalismo, esta-
mos ensinando aos nossos alunos? Eu, 
às vezes, fico preocupado. Se você é 
estudante, também deveria ficar. 

o que é o jornalismo na visão das 
nossas faculdades? Sejamos um pouco 
menos superficiais e perguntemos algo 
além disso: será que as escolas de jor-
nalismo têm uma visão clara e compar-
tilhada do que vem a ser a imprensa? 

A verdade - desconcertante - é que 
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não há entre nós um conceito claro 
dessa profissão, e essa falta de clareza 
não se resume às escolas. Os sindicatos 
de jornalistas espalhados pelos esta-
dos, assim como a Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj), partilham de 
uma visão nebulosa, indefinida, vaga, 
segundo a qual os repórteres de uma 
redação independente e os assessores 
de imprensa de um partido político 
ou de uma agremiação futebolística 
exercem a mesma profissão. O Código 
de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 
em sua versão mais recente, aprovada 
em congresso da categoria no ano de 
2007, pretende ser a deontologia tanto 
dos jornalistas como dos assessores 
de imprensa, indistintamente (como 
demonstrei aqui no artigo Papéis mal 
trocados, publicado na Revista de Jor-
nalismo ESPM, número 1, página 41). 

Difícil encontrar uma prova docu-
mental mais eloquente de que, no Bra-
sil, a definição de imprensa e de jor-
nalismo está soterrada por interesses 
de outra ordem. A ausência de clareza 
sobre esse assunto, nas faculdades, é 

em grande parte consequência da con-
fusão conceituai que impera nas enti-
dades representativas de jornalistas. 
Diretrizes da comunicação 
o problema não para aí. Além das es-
colas e das entidades profissionais, o 
Ministério da Educação (MEC) não 
oferece, em seus documentos, mar-
cos que distingam doutrinariamente 
o ensino de jornalismo do ensino de 
outras atividades da comunicação so-
cial. Devemos aqui abrir uma exceção 
para um único documento. Trata-se 
de um texto que nasceu dentro do 
MEC, elaborado por uma comissão de 
especialistas, em 2009: "Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso 
de Jornalismo - Relatório da Comis-
são de Especialistas instituída pelo 
Ministério da Educação". Depois de 
prontas, as diretrizes foram enviadas 
para o Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE), que deveria aprová-las, mas 
elas desmaiaram na praia. Ainda não 
jazem completamente mortas, mas fi-
caram no limbo. 

Para quem quiser refrescar a me-
mória, as diretrizes foram encomen-
dadas pela Portaria nº 203/2009, de 
12 de fevereiro de 2009, assinada pelo 
ministro da Educação. Empossada no 
dia 19 de fevereiro, sob a presidência 
do professor José Marques de Melo e 
integrada por Alfredo Vizeu, Carlos 
Chaparro, Eduardo Meditsch, Luiz 
Gonzaga Motta, Lucia Araújo, Sérgio 
Mattos e Sonia Virgínia Moreira, a co-
missão trabalhou bastante e fez con-
sultas públicas em Recife, São Paulo 
e Rio de Janeiro. É injusto que o re-
sultado desses esforços ainda durma, 
engavetado, mas até agora não se teve 
mais notícias dessas diretrizes. 

Há passagens desse documento que 
devemos ter em mente quando falamos 
sobre ensino de jornalismo. Por exem-
plo, ele prevê que, além dos cursos de 
graduação, a formação de profissionais 
especializados possa ser feita, também, 
em cursos de mestrado profissional, 
credenciados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). Segundo os autores 
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das diretrizes, "os formados em ou-
tras áreas do conhecimento poderão 
preparar-se [nesses cursos de mestrado 
profissionalizante] para colaborar nas 
editorias especializadas, atuando como 
comentaristas, consultores ou plane-
jadores de conteúdo". Num ambiente 
educacional dominado pela ideia de 
que jornalista é somente aquele que 
se graduou numa faculdade de comu-
nicação social com habilitação em jor-
nalismo, a abertura, ainda que remota, 
para o mestrado profissionalizante é 
uma inovação e tanto. 

O texto também é feliz em desta-
car, expressamente, o lugar decisivo 
da independência editorial na nossa 
profissão. Diz ele: "Numa profissão 
em que a liberdade de informar cons-
titui requisito essencial e numa ativi-
dade em que a independência edito-
rial representa fundamento basilar, e 
em que os valores do interesse público 
se tornam vetores determinantes das 
decisões cotidianas, as razões das es-
colhas têm de resultar evidentemente 
da consciência cívico-social". Temos 
aí outro ponto alto. Não é comum que 
os nossos debates acadêmicos sobre a 
profissão comecem por mostrar que, 
sem liberdade e sem independência 
editorial, não há jornalismo. 

O que o documento não nos traz, in-
felizmente, é uma definição mais cor-
tante de jornalismo. Não encontramos 
nele um conceito claro e, infelizmente, 
persiste, no texto das Diretrizes Curri-
culares, um embaralhamento de áreas 
que nos induz a pensar que a assesso-
ria de imprensa seria uma das espe-
cializações jornalísticas, o que chega 
a ser uma contradição em termos: se a 
reportagem precisa de independência 
editorial para ser bem-sucedida, a as-
sessoria nunca é independente, por de-
finição, e, não sendo independente, não 
poderia ser chamada de jornalismo. 

Em suma, ficamos sem respostas para 
o nosso ponto de interrogação inicial: 
o que é jornalismo na visão das nossas 
escolas? O tema é grave, de fato: se a 
faculdade não começa por descrever a 
profissão para a qual pretende formar 
seus estudantes e não sabe descrever 
o que é a instituição da imprensa, ela 
não sabe, no fundo, que orientação teó-
rica e que fundamentação prática deve 
oferecer a eles. 

Dado o grande vazio, tentemos nós 
mesmos identificar as bases a partir 
das quais possamos encontrar uma 
definição inicial da profissão de jor-
nalista, uma definição sumária, bá-
sica, mas que sirva para dar sentido 
às grades de disciplinas de forma sa-
tisfatória. Vamos a isso. 
A imprensa como instituição 
Comecemos por tentar desempoei-
rar os contornos da instituição da im-
prensa. O que é que se entende por 
esta palavra, imprensa? Outra vez, as 
respostas serão múltiplas e, não raro, 
contraditórias. Mas, na democracia, 
há um acervo, um acúmulo de um bom 
entendimento sobre imprensa do qual 
não deveríamos mais tentar escapar. 

A imprensa é uma instituição social 
que se situa fora do Estado, longe do 
governo. É uma instituição não esta-
tal, sustentada na sociedade. Assim, 
o jornalista, encarregado de mediar 
o fluxo de informações e os diálogos 
múltiplos que têm lugar na instituição 
da imprensa, há de guardar distância 
em relação ao Estado e será tanto me-
lhor quanto mais souber se apoiar, ele 
também, na vida social (na sociedade 
civil e no mercado). 

Em outras palavras, poderíamos di-
zer que a imprensa é a instituição pela 
qual a sociedade debate livremente as 
ideias sobre as escolhas, os modos de 
viver e os destinos comuns de seus ci-

dadãos. Por isso, sem a instituição da 
imprensa, a democracia é impossível, 
inviável, uma roda presa. Também por 
isso, nenhum poder - econômico, po-
lítico, estatal, religioso, familiar, mili-
tar - pode estar acima da instituição 
da imprensa. Ou a imprensa é livre de 
ingerências, ou não é imprensa. 

Se a imprensa é uma instituição, 
o seu idioma é o jornalismo. Sob ou-
tro ângulo, podemos dizer que o jor-
nalismo é a profissão daqueles que, 
na instituição da imprensa, estão so-
cialmente incumbidos de atender ao 
público em seu direito à informação, 
segundo uma perspectiva crítica e in-
dependente. O jornalismo, então, não 
se define por aspectos estéticos ou 
formais. Ele não é determinado pelos 
componentes estilísticos de um dado 
discurso, nem mesmo por formalismos 
gráficos (um texto subdividido em "tí-
tulo", "olho", "lead", etc.). Ele se define 
antes por aquele a quem se destina, isto 
é, o cidadão, titular do direito à infor-
mação. É a linguagem e a atividade da-
queles que, na instituição da imprensa, 
trabalham, com independência edito-
rial (frente a partidos, igrejas, gover-
nos, anunciantes, ONGS, etc.), para aten-
der ao direito à informação do cidadão. 

Na sua Carta de Princípios (State-
ment ofPrinciples), a American Society 
of Newspaper Editors (Asne), que é a 
Associação Americana dos Editores 
de Jornais, apresenta uma síntese in-
teressante. Ela diz que "o jornalismo 
exige de seus praticantes não apenas 
conhecimento e talento, mas também 
o compromisso com um alto padrão de 
integridade". Os princípios da Asne 
ainda afirmam que "a função primá-
ria de reunir e distribuir as notícias e 
as opiniões é servir o bem-estar co-
mum, informando as pessoas e capa-
citando-as a fazer julgamentos sobre 
os temas do nosso tempo". 

O que um jornalista faz, no fundo, é 
contar aos seus contemporâneos o que 
as pessoas que despertam interesse es-
tão fazendo, falando, sentindo. O jor-
nalismo é a história narrada a quente 
(ou a sangue-frio), em primeira mão. O 
fundamental, segundo ensina a Asne, é 
que, além de brilho e maestria no trato 
com a linguagem, como se fosse um ar-
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tista da palavra ou da imagem, o jorna-
lista se paute igualmente pela correção, 
pela honestidade, pelo senso de justiça 
- ou seu relato, ainda que encantador, 
não será confiável. 

Também por isso, jornalismo é sinô-
nimo de independência. Para funcio-
nar direito, a democracia depende da 
vigência do princípio segundo o qual 
todo poder emana do povo: eis por que 
a imprensa é indispensável. Aqui esta-
mos falando de lógica elementar: para 
que os comuns do povo estejam aptos 
a delegar o poder, precisam estar bem 
informados. Para que a informação que 
eles recebem tenha qualidade, ela deve 
ser apurada e editada por equipes inde-
pendentes dos poderes estabelecidos, 
equipes que dominem bem os recursos 
do idioma, que conheçam e pratiquem 
a ética profissional e que disponham 
das habilidades, dos conhecimentos e 
das competências necessárias para que 
sua função possa almejar a excelência. 

Seguindo com a lógica elementar, a 
liberdade de imprensa só existe por-
que atende a essa necessidade do sis-
tema (ou do regime) democrático, qual 
seja, a de atender ao direito à informa-
ção. E, portanto, o direito à informa-
ção que funda a necessidade da liber-
dade de imprensa. Por isso, o primeiro 
dever do jornalista é ser livre. O pri-
meiro dever. Engana-se quem pensa 
que o primeiro dever do jornalista é 
a verdade. Não é, pois apenas quando 
busca a liberdade ele encontra os re-
quisitos necessários para enxergar a 
verdade dos fatos. Em suma, o exercí-
cio radical da liberdade é pré-requisito 
para a busca da verdade jornalística. 

O jornalismo como método 
Além de linguagem (de idioma), além 
de profissão (de ofício), o jornalismo 
também pode ser visto como um mé-
todo - e, como método, ele se distingue 
das outras atividades no vasto campo 
da comunicação social. O método jor-
nalístico se define por um conjunto 
de práticas, lícitas e legítimas, que 
vão desde os procedimentos de apu-
ração dos fatos até os padrões discur-
sivos pelos quais os fatos ou as ideias 
apuradas são noticiados. Esse método 
supõe o permanente diálogo com as 

fontes e com o público. O jornalismo é 
um método de conhecimento imediato 
da história, baseado nas técnicas da 
reportagem (entrevistas, investigação, 
análise de textos e de documentos), que 
se ordena numa forma narrativa par-
ticular, cuja excelência advém da pre-
cisão, da veracidade, da objetividade, 
da inteligência analítica, da crítica e 
da elegância de estilo. 

Claro: o jornalista não investiga 
como policial (que tem autorização 
legal para invadir privacidades); a in-
vestigação do repórter é um método 
próprio, que passa pela conversa com 
as fontes (daí a necessidade das múlti-
plas técnicas de entrevistas), pelo cru-
zamento de dados públicos ou de inte-
resse público, pela avaliação crítica de 
discursos os mais diversos (sejam eles 
políticos ou, quando se trata do jorna-
lismo cultural, artísticos). 

Tanto a apuração da reportagem 
quanto a sua narrativa específica -
que vai do relato noticioso aos textos 
críticos e à retórica opinativa - se dife-
renciam das demais áreas da comuni-
cação social porque estão baseadas na 
independência. Para noticiar os acon-
tecimentos e as ideias que afetam a ex-
pectativa dos cidadãos em relação ao 
seu futuro próximo, à sua identidade 
e aos seus direitos, a imprensa precisa 
demarcar sua liberdade prática e coti-
diana. Visto dessa perspectiva, o jorna-
lismo é o método pelo qual a instituição 
da imprensa age na democracia, um 
método cujo centro se apoia na inde-
pendência em relação ao poder. 

Quando se deixa capturar, em 
maior ou menor grau, direta ou indi-
retamente, por interesses estranhos à 
integridade do direito fundamental da 
pessoa humana à informação (e à co-
municação, de modo mais amplo), os 
interesses abrigados no governo, nos 

partidos políticos e nos agentes eco-
nômicos e sociais de maior influência 
no mercado, o jornalismo se afasta da 
missão central que a democracia lhe 
outorgou: noticiar fatos e opiniões de 
interesse público, de modo a ajudar a 
sociedade a fiscalizar o exercício do po-
der - e de apoiar os cidadãos a formar 
com autonomia suas próprias opiniões. 
Também por aqui é fácil constatar que, 
sem a independência, formal e mate-
rial, não há jornalismo. 

Cabe à imprensa revelar as notícias 
que o poder teria preferido manter em 
sigilo. A notícia nada mais é que um se-
gredo (do poder) desvelado e posto a pú-
blico. A imprensa livre é a única institui-
ção capaz de prover ao cidadão o acesso 
aos dados, aos enunciados e às críticas 
que lhe permitem delegar, vigiar e exer-
cer o poder em sintonia com a sociedade. 

Em síntese, o jornalista é portador 
das interrogações que o cidadão tem o 
direito de dirigir ao poder. Nesse ponto 
fica mais fácil entender por que a ati-
vidade não se define por aspectos for-
mais ou estéticos dos relatos com que 
se apresenta, mas por seu sentido ético, 
sua independência, seu método e, so-
bretudo, por aquele a quem se dirige: 
o direito à informação, de que todo ci-
dadão é titular. Sem que a sociedade 
e o Estado democrático assegurem o 
direito à informação como um direito 
fundamental da pessoa humana, não 
há sentido em se falar na instituição da 
imprensa ou na profissão de jornalista. 

Neste ponto, vamos operar pelos 
contrastes - e são apenas dois os con-
trastes indispensáveis. O primeiro deve 
ser estabelecido em relação às assesso-
rias de imprensa. A função de jorna-
lista não se confunde com a do assessor 
de imprensa. Enquanto o jornalista é 
portador das perguntas que o poder 
(econômico, político, religioso, cultu-
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ral, etc.) prefere não ouvir, o assessor de 
imprensa trabalha nas respostas que o 
mesmo poder gostaria que prevaleces-
sem na sociedade. Essa distinção não 
autoriza ninguém a supor que as as-
sessorias sejam menores ou inferiores 
hierarquicamente às redações jorna-
lísticas. Não é nada disso. A função do 
assessor de imprensa é tão digna e le-
gítima quanto a do jornalista; ela é ape-
nas diferente. Não raro, é antagônica. 

O segundo contraste tem o objetivo 
de separar o jornalismo dos milhões 
(talvez bilhões) de blogs pessoais ou 
grupais que infestam a internet. Não 
fazem jornalismo os milhões de autores 
que hoje, graças aos meios digitais, pro-
duzem "conteúdos informativos" e os 
oferecem ao planeta. É verdade que vi-
vemos um tempo em que há uma incon-
tida abundância de veículos autoprocla-
mados "jornalísticos" que brotam não 
mais de redações independentes, mas 
de ONGs com interesses próprios, de 
governos, de partidos, de igrejas, das 
mais diversas corporações e das tribos 
mais inimagináveis. Qualquer agente 
social tem o direito de criar o seu pró-
prio jornal, em papel ou na net, tanto 
faz. Qualquer pessoa pode dizer que faz 
jornalismo, assim como qualquer um 
pode anunciar ao mundo que faz litera-
tura. De fato, porém, na imensa maioria 
dos casos, esses bilhões de blogs não 
cabem dentro de uma definição, ainda 
que primária, de jornalismo. 

Do ponto de vista da especifici-
dade da profissão e, principalmente, 
da formação do jornalista, essas duas 
distinções, ou esses dois contrastes, são 
necessários. Ao contrário do que mui-
tos afirmam, a singularidade da nossa 
profissão, o seu conceito básico, não se 
diluiu com o advento da era digital. O 
que ocorreu foi uma ampliação brutal 
das possibilidades para que peças in-
formativas ou opinativas nos mais va-
riados sentidos entrem em circulação, 
caiam na rede e no espaço público. No 
nosso tempo, os temas que ocupam a 
agenda do debate público se originam 
de fontes outras que não apenas os ve-
ículos jornalísticos tradicionais. Notí-
cias aparecem de todo lado e são ofe-
recidas gratuitamente na rede ou em 
jornais gratuitos, vindas de assessorias 

de imprensa, de campanhas de publici-
dade, de propaganda religiosa, da cria-
tividade de adolescentes, de toda parte. 

Nada disso, porém, significa que a 
humanidade inteira virou jornalista. 
Ao contrário: nesse ambiente em que 
qualquer um pode atuar como emissor 
de relatos com formato jornalístico, 
a necessidade da mediação indepen-
dente se faz ainda mais premente e 
dramática. A humanidade inteira não 
virou jornalista. E as redações inde-
pendentes são ainda mais essenciais 
do que foram no passado. 

Desde meados do século 20, com o 
crescimento do ramo de negócios co-
nhecido como relações públicas, a ten-
dência de ampliação vertiginosa das 
fontes de informação que circulam no 
espaço público já se prenunciava. Os ór-
gãos de imprensa vinham deixando de 
ser as únicas vias de notícias. Nem por 
isso, a necessidade democrática de que 
o debate público seja mediado e abaste-
cido por uma instituição independente, 
qual seja, a imprensa, deixou de existir. 

Sim, as redações independentes 
são ainda mais necessárias, mas elas, 
agora, devem vencer desafios inéditos 
e grandiosos. Com a crescente partici-
pação da sociedade na elaboração de 
conteúdos jornalísticos, a própria im-
prensa adquiriu mais vasos comuni-
cantes, mais massa crítica e mais agen-
tes. O jornalismo se tornou um diálogo 
mais denso, mais diverso, mais plural, 
mais imediato e muito, muito mais ve-
loz. Ele não perdeu sua razão de ser, sua 
especificidade, mas está agora desa-
fiado a incorporar novas vozes e novos 
pontos de vista, processando-se tam-
bém pelos modos colaborativos que a 
era digital permite. As relações entre 
a área comercial e a área editorial nas 
empresas jornalísticas passarão por 
novas adaptações e os jovens jornalis-

tas devem se preparar também para 
isso, do mesmo modo que devem ser 
estimulados a aceitar o desafio de rein-
ventar os modelos de negócio que hoje 
sangram na instituição da imprensa. 

É verdade que, à primeira vista, os 
contornos da identidade da imprensa 
parecem se esvanecer dentro da hiper-
trofia industrial do entretenimento, de 
tal sorte que é mais custoso, hoje, dis-
tinguir as fronteiras da instituição da 
imprensa dentro dessa indústria gigan-
tesca. Há mais interpenetrações entre 
a imprensa e o entretenimento, assim 
como há mais interpenetrações entre 
a imprensa e a publicidade, a política, 
as relações públicas (assessorias de im-
prensa aí incluídas) do que costumava 
haver. Mas ela não se tornou desneces-
sária. Sua razão de ser não se evaporou. 

A credibilidade se reafirma, agora 
em novas bases. Diante da abundância 
de informações que abarrotam a inter-
net, o cidadão se pergunta: "Mas em 
quem é que eu posso confiar?". Dessa 
pergunta virá a diferença. Por seu mé-
todo, sua independência e seu discurso, 
subordinado ao direito à informação a 
que se dirige, o jornalismo gera credi-
bilidade. Mais que os outros discursos 
que o circundam. E, como a democra-
cia não tem como prescindir da ins-
tituição da imprensa, a imprensa não 
tem como prescindir dos profissionais 
independentes que saibam operá-la. 

Agora como antes, o jornalismo é a 
profissão dos que se encontram social-
mente encarregados de atender ao cida-
dão em seu direito à informação. Quanto 
ao Brasil, só o que nos falta é que as nos-
sas escolas despertem para isso. 
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Text Box
Fonte: Revista de Jornalismo ESPM, São Paulo, ano 1, n. 3, p. 26-30, out./ nov./ dez. 2012. 




