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Meus caros bacharéis da l.a turma de jornalistas
formada pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil:
Tendo estudado convosco, durante três anos, os
recursos expressivos de nosso opulento idioma, não encontro agora, por estranho paradoxo, a fórmula exata
que possa traduzir todo o meu reconhecimento pelas
provas de afeto com que me cumulastes desde os começos de nosso convívio universitário e que, sem sofrerem solução de continuidade, atingiram o seu clímax
com a escolha de meu nome para vosso paraninfo, a
mais alta deferência que, como alunos, a um professor
podíeis manifestar.
Bem dizia o grande Marti que a verdade e a ternura não são coisas inúteis neste mundo. Na tábua rasa
da memória não me lembra o registro de outros motivos que justifiquem a honrosa incumbência de vos falar
nesta solenidade.
Mestres, tivestes os mais sabedores e dedicados,
os mais brilhantes e experimentados; em mim, debalde procuraríeis mais que a fé inquebrantável na relevância do novo curso, a humildade na ciência e o interesse pela verdade nua e objetiva, sem os adornos do
estilo e os encantos da oratória.

Fui apenas um companheiro de vossos estudos. De
mim nunca ouvistes uma afirmação dogmática, porque
sempre entendi que a ciência não tem dogmas; o seu
fim é demandar a "clara certidom da verdade", de que
fala o Cronista, mas a possível iminência do erro deve
acautelar os juízos daqueles que desejam servi-la, e,
não, dela servir-se.
Trabalhamos em conjunto e, dando o balanço final,
não seria fácil dizer quem mais se aproveitou desse
longo e agradável contacto. Devo confessar-vos, no
entanto, que o ensaio me convenceu da praticabilidade,
no país, do ideal universitário do estudo desinteressado, ou, melhor, "interessado sobretudo no progresso
cultural da coletividade".
Ao contrário do que apregoam alguns, não viestes
buscar na Universidade um pergaminho nobilitante, e
abre-te. Sésamo! da profissão.
Não podíeis, no entanto, abrir mão do direito de
receberdes um diploma semelhante ao que conferem
os demais cursos da Faculdade Nacional de Filosofia,
porque isso implicava numa capitís deminutio, eqüivaleria a reconhecerdes a inferioridade da profissão de
que tanto se orgulhava Chateaubriand.
Quando nela ingressastes, muitos de vós já possuíam outros títulos, portadores de maiores privilégios,
e conheciam a advertência do poeta de que
"... essas honras vãs, esse ouro puro
Verdadeiro valor não dão à gente;
Melhor é merecê-los sem os ter,
que possuí-los sem os merecer."
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Sabíeis também, pelo exemplo estrangeiro, que alguns anos seriam necessários para comprovar a eficiência do curso e que, largo tempo, iríeis arrostar toda a
sorte de dificuldades em vossa carreira, desde a chalaça dos baldos de argumento à incompreensão dos que
só acreditam no instinto e no improviso.
Não obstante, abertas as inscrições, às centenas
acorrestes à matrícula, numa demonstração inequívoca
de que a iniciativa do Governo vinha de encontro à
aspiração latentei de muitos e se efetivava em hora propícia.
E como éreis diferentes!
Alguns, mal saídos dos bancos ginasiais; outros, já
no outono da vida, encanecidos na profissão. A todos
irmanava, porém, a vontade de ampliar os conhecimentos, de suprir as lacunas com a experiência alheia.
Lembro-me bem.
Foi comovido e orgulhoso da terra em que nasci
que vos dei a primeira aula, e o quadro que então meus
olhos viram ensinou-me a confiar no idealismo do brasileiro e fêz-me adquirir aquela confiança, do segundo
Rio-Branco, na grandeza de nossos destinos no hemisfério americano.
Essa a lição que convosco aprendi e que não podia
ocultar no momento de nossa despedida.
Permiti-me recordar também, em poucas palavras,
o que, juntos, pudemos realizar na cadeira, cuja orientação me foi confiada.
Procuramos estudar a língua não do ponto de vista negativo, mas no seu aspecto criador; os meios de
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expressão de que ela dispõe, não urn código de impedimentos. Tentamos ligar sempre à vida os fatos lingüísticos, e, não, analisar um idioma morto e frio, fundado numa gramática inexistente ou retrógrada, cujas
leis, dissociadas da realidade, são infringidas pela força
do hábito no momento de execução, única forma concreta da linguagem. Deixamos de lado os exageros dos
puristas, mas não nos esquecemos, no estudo das formas
e das fórmulas expressivas, de dar o merecido realce ao
fator estético. Force j amos, enfim, sem preocupações
iconoclastas, por aplicar ao nosso idioma o ensino sadio
dos lingüistas saussurianos, como Bally, Séchehaye e
Frey; dos estruturalistas de Copenhague, como Viggo
Brõndal e Luís Hjelmslev; e dos idealistas, como Vossler,
Spitzer, Bertoni e Lerch. Além disso, examinamoss
através das obras-primas, os grandes movimentos literários de Portugal e do Brasil.
A exigüidade do tempo obrigou-nos a fixar a atenção somente nos pontos essenciais das questões, mas
consola-nos a certeza de que o pouco que plantamos
dará seu fruto: não caiu na pedra hostil, como a semente da parábola.
Nos outros professores do curso notastes, certamente, a mesma preocupação de vos dar, ainda que
em resumo, o estágio atual, teórico e prático, dos conhecimentos de sua especialidade,
Infelizmente — é doloroso confessar — o trabalho
que realizamos não tem sido compreendido pela maioria de nossas autoridades do ensino.
E' claro que não se pode exigir de todos o idealismo de Pulitzer, personificado, ainda hoje, nesta figura,
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que nos veio honrar e animar com a sua presença, o
eminente professor Karl Ackerman. Diretor da Escola
de Jornalismo da Universidade de Colúmbia.
O que se pede aos responsáveis pelo ensino superior, porque a lei já o confere; o que se reclama dessas autoridades é que, em vez de fazer coro com os
detratores do curso, cumpram o texto legal que o criou.
Não pretendemos alterar suas opiniões particulares,
que não interessam ao feito; queremos tão somente que
promovam a execução plena do artigo 1.° do DecretoLei n.° 5.480, de 13 de maio de 1943, que declara:
"Fica instituído, no sistema de ensino superior do
país, o curso de jornalismo."
Será esta a verdade? Estará o curso de jornalismo entrosado no sistema de ensino superior do país?
Desculpai-me, senhores, que, neste dia de festas,
quando as palavras dos oradores deviam conformar-se
à alegria ambiente, eu vos venha chamar à realidade,
e demorar-me na análise de certos fatos que impediram que o curso produzisse o rendimento completo.
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Mas seria covardia calar, e crime assentir com o
silêncio, quando estão em jogo os mais altos interesses
do país, quais os do ensino; quando se vê a esperança
duma nação prejudicada justamente por aqueles que
deviam realizá-la ei incentivá-la até.
A verdade cristalina é a seguinte:
Há três anos o Curso de Jornalismo vem funcionando na Universidade do Brasil, mas não é ainda um
curso da Universidade; há três anos existe de fato,

agregado à Faculdade Nacional de Filosofia, sem autonomia departamental e numa subordinação humilhante e danosa a órgãos com os quais apresenta, quando muito, relações remotas. Seus professores são contratados "com deveres e atribuições de Professores Catedráticos"; o regimento, porém, lhes nega o direito de
voz e voto em congregação e, até nas reuniões departamentais a que assistem, as suas sugestões são ouvidas e acatadas mais por complacência dos colegas do
que por força legal. A professores das mais variadas
disciplinas — e não àqueles que estão
" . . . vendo, tratando e pelejando" —
se confere o direito de deliberar sobre as necessidades
pertinentes ao curso, que vive, assim, sob o regime de
curatela desde a sua criação.
Por que lhe impõem tal penitência, quando a outros sempre se dispensou qualquer interstício comprobatório de resultados positivos? Qual o motivo de só
agora — e assim mesmo por interferência dos interessados e pela alta compreensão de alguns professores
idealistas, de que se orgulha o país — lhe haver sido
dado um estatuto que em parte, pelo menos, reconhece
sua legitimidade universitária.
Seriam, por ventura, os alunos faltos de base? Seriam os professores incompetentes, ou a causa dessa
procrastinação voluntária estaria na inanidade do próprio curso?
Razões invocadas de boca, mas não provadas, pelo
contrário, facilmente destruíveis.
10 —

\

Os alunos nele ingressaram ou pelo processo normal dos exames vestibulares, ou por trazerem "um saber
de experiências feito", que o próprio Governo, acertadamente, julgou suprir as provas de admissão.
Os professores, estes, ou foram indicados pela Universidade, ou aceitos com sua aprovação, quando sugeridos pelo Governo.
Não se culpem, pois, os alunos, que a ele vêm
acorrendo em número cada vez maior, e que nunca
pediram facilidades — e se as desejaram, não as obtiveram —, antes se submeteram a todas as provas e
trabalhos de estágio que lhes foram exigidos.
Não se culpem também os professores, que se têm
desvelado em suas atividades, embora corri sacrifícios
materiais, que souberam silenciar.
Quem então o grande culpado ?
O Curso, talvez.
E' o que parece depreender-se de certa crítica solerte que lhe fazem. Não sabem porque — ou, se o
sabem, não o dizem de forma intelegível —, mas alguns
acham, ou melhor, sentem que há excesso em se elevar
o jornalismo à categoria universitária. Outros, mais
objetivos, procuram carrear razões em favor dessa tese
e — como não as há de monta — fundam-se em alegações as mais especiosas. Chegam a julgar absurdo o
conceder-se, num país de doutores, o título de bacharel a alunos regularmente matriculados e aprovados
em três anos de curso intensivo, esquecendo-se de que
a Universidade de Zurique, tão avaia em conceder di— 11

plomas, permite aos que terminam o seu Curso de Jornalismo atingir o grau de Doutor em Filosofia.
Não será injúria dizer-se que os que assim pensam mostram desconhecer as finalidades de um curso
de jornalismo e — o que é mais — as de um organismo universitário.
Respondendo a opiniões semelhantes, oriundas de
superados preconceitos historicistas, escreve Fidelino
de Figueiredo estas palavras lúcidas:
"Inútil toda essa dialética de nossos países sobre
o que seja universidade e qual o seu âmbito. A solução
norte-americana, liberta de sarros históricos, é a melhor: é universitário todo o ensino fundado sobre a
"high school" e subordinado à direção dum pensamento de ação social."
"A função da Universidade é destacar da turba
assimilada pelos graus inferiores do ensino o escol condutor ou o pessoal diretivo, e exerce-a de três formas:
ministrando o ensino profissional, com que prepara o
alto pessoal técnico; fomentando a investigação científica, com a qual aumenta o domínio do homem sobre a natureza e amplia, o seu conhecimento do universo; e organizando em sistema de valores e juízos a
experiência humana e a explicação científica, ou seja,
promovendo cultura."
"Portanto, portas da escola francas a quantos
avançam da multidão indiferenciada a profissionalizar-se intelectualmente, a seguir impulsos de curiosidade mental no laboratório, no museu, na biblioteca e
no arquivo; a quantos lhe pedem o evangelho condutor.
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Um regime de livre e espontânea seleção, ao qual corresponde na vida a concorrência livre, sem o temor
sofistico do "proletariado intelectual, porque o saber
não dá privilégios, dá ou deve dar aptidões."
E, atingindo o ponto nodal da questão, acrescenta
o eminente crítico português:
"O jornalismo é a grande universidade popular,
uma universidade difusa, forja de generalizações e juízos de cada hora. Ainda não constitui, nos países do
sul, uma profissão especializada, com sua preparação
universitária, seu código ético e, sobretudo, seu sentido
privativo da atualidade, a sua matéria própria."
"Um organismo universitário serve a confemporaneidade — uma época relativamente uniforme e continua —; o jornalismo serve a atualidade, seqüência de
momentos contíguos e de vibração coletiva, noticia-os,
historia-os e julga-os. Necessita, pois, dum critério objetivo de avaliação do que é atual e primacial, e de
servir escopos ideais, sendo o primeiro promover a capilaridade ou o esforço ascensivo da multidão."
Meus senhores, assim compreendida, a atividade
jornalística passa a exigir forte preparação teórica e prática, exata aquisição de várias formas do conhecimento,
para que, ao transmitir em miniatura a imagem do
mundo, a redução não venha deformá-la.
Tal preparação só um organismo universitário,
onde se conserva o saber vivo, pode facilitar.
E' o que, ainda ontem, salientava um de nossos
companheiros, o professor Tude de Sousa, ao afirmar
que "os jornalistas levam a universidade ao povo".
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Inegável a importância da aprendizagem metódica e especializada, não é fácil, porém, fixar um currículo das disciplinas necessárias à formação profissional
do jornalista.
Em outros cursos o problema não reveste a mesma complexidade, pois a especialização tem seus limites mais ou menos definidos, e o currículo, no caso, é
geralmente constituído pelas disciplinas específicas e
as matérias afins. Já ao jornalismo, em certo sentido,
tudo interessa. Sua originalidade, sua especialidade
está na própria generalidade.
Daí a divergência apreciável entre os currículos
das numerosas escolas existentes em outros países.
Mas generalidade nem sempre é sinônimo de rebaixamento de nível. Não fossem do grande Lyautey
as palavras:
"Mói, je suis un spécialiste en généralités!"
Essa dificuldade, sentida por todos, na seleção
das matérias básicas que devem constituir um curso de
jornalismo, fruto das necessidades complexas da profissão, é o índice mais seguro da relevância dele, porque ninguém nasce sabendo, e o instinto muitas vezes
só alcança das coisas as aparências falazes.
Pode-se pôr em dúvida se as escolas conseguem formar jornalistas melhores, na acepção de mais aptos
para interessar ao público, mas não se pode contestar,
como observa Georges Weill, que elas têm a vantagem
de eliminar um certo número de ignorantes e de incapazes, e de aumentar os conhecimentos, elevando assim,

o nível intelectual dos futuros jornalistas. E isso basta
para justificar-lhes a utilidade da existência.
O saber, porém, não é tudo e, às vezes, nem é o
mais.
E' necessário que aquele que possua determinados
conhecimentos queira traze-los a público, partilhá-los
com os seus semelhantes, e que o possa fazer.
Aqui, como em nenhum outro ponto, a atividade
jornalística se confunde com a universitária. Se não
existe a intenção, o anseio da verdade, e a liberdade
de dize-la sem rebuços, não há imprensa e deserta a
ciência. O culto da verdade é o apanágio do cientista
e do jornalista, e a luta pela liberdade, o seu canitar
de glórias.
Lembrai-vos das palavras de Hostos:
"Dai-me a verdade e eu vos darei o mundo. Sem
a verdade, destruireis o mundo, ao passo que eu, com
a verdade, e só com a verdade, reconstruirei o mundo,
tantas vezes quantas o houverdes destruído. E darvos-ei não somente o mundo da matéria, mas também
o mundo que o espírito humano perpètuamente constrói
acima do mundo material."
Lembrai-vos também, nesta hora de graves apreensões, da tradição heróica da imprensa brasileira.
Segui os exemplos edificantes de vossa profissão, em
que abundam mártires, e abominai os tímidos e os corruptos, que fraquejam ante os desmandos da força e o
ouro dos potentados. Inspirai-vos na vida construtiva
de Gustavo de Lacerda, o vosso patrono. Mirai-vos
15
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em Frei Caneca, e não vos faltará o ardor na batalha
contra o despotismo. Fazei que os detentores do mando
compreendam que, "se é difícil governar com a imprensa livre, sem ela é impossível", porque a imprensa
não é, propriamente, a fábrica da opinião pública, mas
o seu. eco; não a forma, quando muito traz à tona o
que já vivia latente no espírito do povo.
E assim, harmonizando o saber, a verdade e a liberdade, podereis corporificar a idéia que José Marti,
honra da imprensa cubana e do continente, fazia do
bom jornal:
"Que não haja uma manifestação da vida, cujos
diários acidentes não surpreenda o jornalista. . . Dizer
o que a todos convém e não deixar de dizer nada que a
alguém possa convir. Que todos encontrem no jornal o
que possam necessitar saber. E dize-lo com uma linguagem especial para cada espécie: escrevendo em
todo sós gêneros, menos no fastidioso de Boileau. . . O
jornal deve estar sempre como os correios antigos, com
o cavalo ajaezado, na mão o relho, a espora no tacáo.
À menor ocorrência, deve saltar sobre a sela, brandir a
fusta e dar rédeas ao cavalo para que ninguém chegue
antes que ele. . . Deve desobedecer os apetites do bem
pessoal, e atender imparcialmente ao bem público. Deve
ser coquete para seduzir, catedrático para ensinar, filósofo para melhorar, astuto para penetrar, guerreiro
para combater. Deve ser útil, são, elegante, oportuno,
valente. Em cada artigo deve ver-se a mão enluvada
que o escreve, e os lábios sem mácula que o ditam."
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Meus queridos afilhados:
Os compêndios medievais começavam não raro
com o tópus:
"Três coisas são necessárias para fazer uma obra:
querer, saber e poder."
Lugar comum. . . Verdade proverbial. . .
Querer é o fundamento, e desse requisito se ufanava o grave Herculano, ao dizer:
"Fui um homem que quis nas coisas literárias."
Vós também quisestes, e quisestes adquirir saber.
Haveis de poder realizar o vosso ideal na carreira que
abraçastes. Haveis de lutar por uma imprensa vigilante e sadia, respeitada e não temida, que, intimorata
diante dos abusos da força e intemerata nas épocas de
corrupção, seja a trombeta da opinião pública, a sentinela avançada e atenta da democracia preconizada por
Balmes:
"O maior bem para o maior número."
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