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O jornalista consciente tem que afirmar, e defender, sempre, a especificidade do ofício 

 

Certa vez participei de um debate promovido pela Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM) no Teatro Carlos Gomes lotado de profissionais da área e apresentado por gente de 

publicidade. Na mesa, o antropólogo Roberto DaMatta tinha por companhia um discípulo e uma 

discípula já consagrados. Eu havia sido convidado para representar o papel de jornalista e 

discutir, com a banca de cientistas sociais, o tema Entretenimento. 

 

Mais especificamente, uma certa “linguagem do Entretenimento”. Ponho Entretenimento em 

maiúsculas para sinalizar o status que o evento dava à palavra: segundo o clipe apresentado 

antes do debate, o Entretenimento, hoje, abrange todas as formas de expressão: livros, 

shows, discos, filmes, teatro, novela, multimídia, turismo, internet, TV, notícias, jornalismo. 

Sim, jornalismo. Tudo integraria a mesma árvore-mãe, Matrix colorida, deus necessário e uno 

das possibilidades de comunicação. 

 

Na primeira fileira, antes de ser chamado, tomei um susto danado ao tomar ciência de que, no 

coração da ESPM, o jornalismo era apresentado como mero apêndice da linguagem do 

Entretenimento, conceito da semiótica aventado por vários pensadores da indústria cultural, 

mas aqui colocado como uma espécie de novidade prática que unifica tudo num grande 

guarda-chuva feliz. 

 

Mesmo na infância e no início da adolescência, sob a ditadura, quando a informação era 

censurada, notícia era notícia, show era show. De forma mais objetiva, de dentro do fazer 

jornalístico compreendi que, exata ou inexata, “independente” ou insidiosa, a função do 

jornalismo era, num esforço utópico, tangenciar algum grau estatisticamente aproximado da 

verdade dos fatos, a de informar. Um certo grau de divertimento, claro, é esperado, do 

contrário, o leitor dorme, e isso é um desafio até hoje, maior à medida que o texto se 

empobrece e sai do foco do ofício. 

 

Fosse no tempo da Escola de Comunicação da UFRJ — a ECO —, nos sete anos em “Manchete”, 

ou nos últimos 20 anos em O GLOBO, sempre, qualquer que seja o rumo que uma notícia 

esteja tomando da apuração à edição, esse nó vem ao centro dos debates intrincados que 

envolvem tomadas de decisão. Acontecem muitos erros, claro: se nem a Economia, nem a 

Medicina, nem o Direito são ciências exatas (e pobres dos nossos organismos, bolsos e 

direitos), como é que se vai querer que o jornalismo o seja? Mas o bonito da profissão é que 

há um compromisso de mirar, o quanto possível, em que pesem as tempestades e os vícios 

que desviam a rota, o interesse público. 

 

É óbvio que a arte também informa e gera reflexões, muitas vezes num nível mais dinâmico do 

que o fazem os jornais. E os livros, popularizados pelo advento da imprensa séculos atrás, não 

formam apenas uma teia de folhetins, mas também um grande diário de crônicas de 

costumes, análises, reportagens, furos, ideias, pensamento. Mas é, ainda, o jornalismo, em 

sua forma impressa ou eletrônica, grande mídia ou blog pessoal, que tem, intrínseca, essa 

bula ética, seja ela seguida à risca ou negligenciada. 

 

Quando chamaram meu nome, subi ao palco petrificado. O que iria dizer, ali? Decidi que me 

pautaria pela fala de abertura, de Roberto DaMatta, que buscou na origem latina da palavra 

(intertenere, “prender dentro”) o elo para uma ação que remonta aos povos mais antigos, 

quando era necessário, através da comunicação mútua dos fatos e das emoções, de 

conversas, de histórias, de cantigas, manter a atenção do outro, fosse qual fosse o fim. 

Qualquer interação seria, então, um ato de entre-ter (no Houaiss, as primeiras acepções são 

“prender”, “desviar a atenção”, “distrair” e “enganar” de forma astuciosa). 

 

Eu anotava freneticamente num bloquinho as questões que me vinham. Quando DaMatta me 

passou a palavra, olhei para o papel e verifiquei que não entendia absolutamente nada. Eram 
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rabiscos rupestres de algum vândalo da idade pré-lógica. Sem escolha, encarei o público do 

Carlos Gomes e confessei. 

 

— Vejam, eu, o jornalista, em meio a publicitários e estudiosos, me sinto como um louco pois 

fiz anotações aqui que não consigo entender e estou cercado por acadêmicos com suas fichas 

organizadas e minha mente está em branco. 

 

Fiz uma pausa e aguardei a reação, que veio logo: risos, muitos risos, quebravam a 

formalidade da noite. Ganhei ânimo: eu estava entretendo a plateia! Inflado, segui o fluxo livre 

de ideias que baixou num transe: 

— Não me queiram mal, muito menos o ilustre Roberto DaMatta, um acadêmico famoso. Mas 

me surpreende muito ver minha profissão assim esquadrinhada como coisa circunscrita à 

linguagem do Entretenimento. Eu nem sabia que tal coisa existia como instituição. E, mesmo 

que exista, acho prematuro e presunçoso por parte da propaganda e do marketing, cujo 

princípio, legitimamente, é o de criar produtos e vendê-los, propor a naturalização de tal 

pertencimento que, frequentemente, quando ocorre no dia a dia do jornalismo, provoca 

confusão ética e é visto, pelo jornalista consciente, como catástrofe.<SW> 

 

A plateia prorrompeu em palmas e risos que beiravam a histeria. DaMatta aplaudiu 

generosamente e rebateu com elegância. 

 

— Da minha parte eu anseio menos ao título de antropólogo e mais ao de jornalista, não à toa 

venho escrevendo há algum tempo em jornal e sou colega do Arnaldo. Estou cansado dessa 

coisa de ciências sociais. 

 

O debate seguiu com os discípulos de DaMatta, que ilustraram e legitimaram a questão com 

alta perícia teórica, quando percebi que estava ali para animar a noite e ajudar a esquentar o 

show. Pelo jeito, e contra minhas expectativas, cumprira minha função. 

 

Depois os integrantes da mesa foram tomar uísque e uma socióloga disse que detestava João 

Gilberto, no que eu o defendi com unhas e dentes, com a convicção de um sofista, até que a 

coisa se transformasse numa arena de guerra que entreteve inclusive as mesas vizinhas. 

 

Fonte: O Globo [Portal]. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/entretenimento-8556456>. Acesso em: 3 jun. 

2013.  
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