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Sumário

Existem poucas evidências  sobre a primeira experiência de ensino formal do
Jornalismo na universidade  brasileira. Ela se configurou no Rio de Janeiro,
na segunda metade da década de 30, com a criação da Universidade do
Distrito Federal. Projeto arrojado de Anísio Teixeira, enfrentaria resistências
do conservadorismo acadêmico nacional, acabando por ser descontinuado no
bojo do Estado Novo de Getúlio  Vargas. O protagonista desse episódio foi o
jornalista alagoano Pedro Costa Rego. Esta comunicação pretende resgatar
dois aspectos do seu pensamento jornalístico: as concepções sobre a natureza
do jornalismo e a missão do jornalista.
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Introdução

Costa Rego foi o primeiro Catedrático Brasileiro de Jornalismo.  Nascido em
Alagoas, ele se projetou no cenário nacional pela atuação no Rio de Janeiro,
como jornalista do “Correio da Manhã”. Ali desenvolveu brilhante carreira
durante quase 50 anos, começando como revisor e terminando com redator-
chefe. Formou toda uma geração de jovens jornalistas, que com ele
aprenderam as engrenagens do ofício: Carlos Lacerda, Oto Lara Resende,
Antonio Callado, Luiz Alberto Bahia, entre outros. (ANDRADE, 1991: 95-
110)

Por isso mesmo Costa Rego foi convidado por Anisio Teixeira para integrar o
corpo docente fundador da Universidade do Distrito Federal. Sua atuação
professoral configura episódio efêmero e pouco documentado na história do
ensino de Jornalismo no Brasil. Essa iniciativa pioneira foi descontinuada
pela Ditadura de Vargas, sendo retomada logo a seguir por inspiração do
empresário Cásper Líbero,  em São Paulo. (MARQUES DE MELO, 2000)

Uma das raras menções a tal episódio foi feita pelo jornalista Prudente de
Moraes Neto, que usava o pseudônimo de Pedro Dantas, em necrológio
publicado no “Diário Carioca” (9/7/54), integralmente reproduzido no recente
livro do escritor alagoano Antonio Sapucaia. “Não temos visto referências a
um dado biográfico importante: a atividade de Costa Rego como professor
universitário. Foi ele, entretanto, o primeiro professor de jornalismo, no
Brasil, tendo lecionado, por mais de um ano, a cadeira principal do curso de
jornalismo, na extinta Universidade do Distrito Federal.” (SAPUCAIA, 2000,
p. 283)

A obra publicada de Costa Rego compõe-se de três volumes. O conteúdo dos
dois primeiros - Na terra natal (1928) e Economia mal dirigida ( ? ) - refere-
se à sua intervenção exclusivamente na política.

Somente Águas Passadas (1952) contém pistas da sua atuação jornalística.
Ela inclui também o ensaio que produziu em 1930 - Como foi que persegui a
imprensa -, defendendo-se das acusações dos seus adversários na política
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alagoana de que havia perseguido a imprensa durante sua gestão
governamental.

Esta é a razão porque nela nos fundamentaremos para explorar e tentar
compreender suas concepções sobre jornalismo.

O livro tem duas partes. A primeira é uma coletânea de discursos e ensaios
sobre temas diversos. A segunda enfeixa as notas da viagem que o autor fez à
Europa em 1948.

A concisa nota que abre o volume, datada de outubro de 1951,  tem o sentido
de um balanço de vida e denota uma intenção de despedida.

“Estas águas correram de várias fontes. Havendo passado no curso de muitos
anos e em diferentes circunstâncias, guardam algumas delas certas impurezas
dos sítios percorridos, mas espelham outras os dias amoráveis de minha. Se
as reúno, é para que tenham um estuário; e esse estuário, ai de mim!
representa o fim das coisas em que me deixei consumir até à idade provecta.”
(COSTA REGO, 1952: V)

Do conjunto da obra, quatro capítulos são dedicados específicamente ao
jornalismo. Três são peças de oratória e um se configura como ensaio de
combate político (melhor dizendo: depoimento histórico ou registro
autobiográfico). Examinando cada um desses textos é possível identificar as
concepções jornalísticas esposadas por Costa Rego.

Privilegiaremos aqui a análise de dois eixos temáticos: a natureza do
Jornalismo e a missão do Jornalista.  Vamos analisá-las separadamente.

Natureza do Jornalismo

Costa Rego expôs sua concepção sobre a natureza do Jornalismo, em 13 de
maio de 1939, durante o discurso proferido na ABI, na solenidade de
inauguração do retrato de Tavares Bastos.

Nessa ocasião, ele reivindica para Tavares Bastos o título de “primeiro
jornalista brasileiro na ordem cronológica”. (COSTA REGO, 1952:  22-28)
Trata-se de tese iconoclasta, que recusa a polêmica dominante na História do



4

Jornalismo Brasileiro (WERNECK SODRÉ, 1977: 23-30).  Os nossos
historiadores assumem pontos de vista polarizados. Alguns reconhecem a
primazia de Frei Tibúrcio José da Rocha, redator da “Gazeta do Rio de
Janeiro”, primeiro jornal a ser publicado no Rio de Janeiro, em 10 de
setembro de 1908 nos prelos da Impressão Régia.  Outros atribuem o
pioneirismo a Hipólito José da Costa, redator do “Correio Braziliense”,
periódico editado em Londres a partir de 1 de junho daquele ano,
contrabandeado regularmente para o Brasil1.

Costa Rego desloca o debate para outro plano. Ele desqualifica a questão do
patriotismo dos personagens hegemônicos, tal como se apresentaria nas
defesas antagônicas de SEGISMUNDO (1962) e de BARBOSA LIMA
SOBRINHO (1996). Na sua análise, há uma distinção entre Imprensa e
Jornalismo. A primeira situa-se no campo “material”, confundindo-se com  a
tipografia e os aparatos que permitem a publicação física dos jornais. A
segunda tem natureza “espiritual”, correspondendo à atividade realizada pelo
“jornalista ideal”,  aquele que demonstra capacidade de “receber imprecisas e
a transmitir ampliadas as vibrações do meio” (COSTA REGO, 1952: 24).

Na argumentação, o autor nega o exercício de  “jornalismo” na atividade
praticada por Frei Tibúrcio José da Rocha. Ela “teve por mérito apenas
assinalar no tempo a fundação material do primeiro jornal consentido, pois
em sua época eram crime periódicos, a não ser o de espírito governamental,
molhado com a tinta da tipografia régia e banalíssimo como expressão de
nossa vida espiritual” (COSTA REGO, 1952: 22). Ou seja, para a existência
de jornalismo não basta dispor da imprensa, sendo imprescindível que haja
liberdade de imprensa.

Tal condição foi desfrutada por Hipólito José da Costa, justamente porque
seu periódico se editava em Londres. Daí a ironia: “A Inglaterra foi, por isso,
a primeira garantia do direito de Imprensa entre nós” (COSTA REGO, 1952:
23). Mas isso não constituía requisito suficiente para a prática do jornalismo.
Ele advoga isenção dos agentes do jornalismo, o que se traduz por
                                                       
1  Essa polêmica permanece na atualidade.  Até recentemente, a data oficial dedicada aos jornalistas
brasileiros era comemorada em 10 de setembro (data da publicação do primeiro exemplar da “Gazeta do
Rio de Janeiro”).  A partir do ano 2000, a celebração passará a ser feita no dia 1 de junho (data da edição
do primeiro número do “Correio Braziliense”), tendo em vista lei aprovada pelo Congresso Nacional e
promulgada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, atendendo a antiga reivindicação de segmento
expressivo da corporação jornalística. Mas a questão não é pacífica. As divergências continuam aguçadas
entre os defensores de uma tese ou da outra, ensejando debates apaixonados  na internet.
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independência, apartidarismo, neutralidade.  Por isso, adota uma atitude
radical, matizando a atividade desenvolvida através da imprensa pelos
homens públicos que militaram em prol da independência do Brasil.

“Nego todavia a Hipólito José da Costa o título de primeiro na ordem
cronológica dos jornalistas do Brasil, como o nego aos valentos redatores do
Revérbero Constitucional Fluminense, de A Malagueta, de O Tamoio, do
Diário Fluminense, da Astréia, da Aurora Fluminense, do Observador
Constitucional, de O Tribuno do Povo, de A Matraca, de O Filho da Terra,
de O Exilado, porque eram todos, antes, homens políticos manejando o
Jornalismo - manejando sem dúvida com arte, profundeza e técnica, mas
sempre, em última análise, ao serviço de um partido ou de uma determinada
causa”. (COSTA REGO, 1952: 23)

Diante dessas premissas, não hesita em reconhecer a vocação de Tavares
Bastos para o jornalismo e  a lhe atribuir prevalência histórica no seu
exercício  em território brasileiro.

“Tavares Bastos foi o primeiro que fugiu a essa regra - eu diria melhor a êsse
destino: praticou o Jornalismo puro, talvez sem o saber. Excluída qualquer
idéia de irreverência, pois que a personagem era jocosa, ele reproduziu, a
meu ver,  o Jourdain, de Moliére, fazendo prosa sem o saber”.

Mas quem foi Tavares Bastos ? Personalidade paradigmática da vida pública
brasileira, que viveu durante o Segundo Império, natural das mesmas Alagoas
que viram nascer Costa Rego, tem uma ficha biográfica singular.

“BASTOS, Aureliano Cândido Tavares (1839, Alagoas - Nice, 1875).
Jornalista, escritor e pensador político. Lutou no Parlamento e na imprensa,
contra a centralização administrativa do Segundo Reinado. Escreveu A
Província, Cartas do Solitário e Estudos sobre a Reforma Eleitoral  entre
outros”. (FAUSTO, 1995: 600)

Elucidativo, porém, é o perfil que lhe traça Costa Rego, demonstrando a
precocidade das teses por ele abraçadas e portanto a persistência das suas
idéias quando examinadas sob o prisma contemporâneo.

“Nascendo embora há cem anos, Tavares Bastos é em espírito o mais atual,
porque foi em pessoa o mais profundo, de nossos homens de governo, apenas
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com o imperativo daquilo que Fouillée chamaria mais tarde as idéias-força.
Tavares Bastos, que morreu jovem, deu-se aos estudos práticos, nos albores
da segunda metade do século XIX, época dos gorjeios românticos. A
precocidade era assombrosa: primeiramente, pela visão do Brasil em pessoa
tão moça; a seguir, pelo excepcional poder de desintegração da zona frívola
onde se perdiam os rapazes do tempo. Orador, enfrentava Tavares Bastos em
sua tenra idade as grandes figuras do Parlamento, como o primeiro ministro
Paranhos, depois Visconde do Rio Branco, discutindo finanças e economia.
Escritor, estudava o Amazonas, dando sérios conselhos, só hoje atendidos,
ainda assim graças às constantes catástrofes da região’”  (COSTA REGO,
1952: 26)

Ele conclui o breve retrato, exaltando seus dons proféticos e atuação na
Imprensa:

“Nada há do que temos feito pelo Brasil, nestes últimos cinquenta anos que
não esteja em Tavares Bastos, nada do que nos resta fazer que não tivesse
apontado. (...) Tavares Bastos serviu ao Brasil escrevendo na Impensa,
oferecendo-nos o padrão do jornalista como o defini, isto é, o homem de
todas as paixões - de todas as paixões, cumpre realçar, inspiradas pelo bem
coletivo”. (COSTA REGO, 1952: 28)

A concepção de Costa Rego sobre a natureza do Jornalismo se robustece e
adquire consistência quando retomamos o argumento usado para defender a
tese de que Tavares Bastos foi o primeiro homem público brasileiro a praticar
autêntico jornalismo. Ele contextualiza,   distinguindo-o claramente daqueles
seus contemporâneos ou predecessores nas lides da imprensa, que militavam
nos jornais para defender exclusivamente interesses partidários ou
ideológicos, sem fidelidade às aspirações coletivas.

“Tavares Bastos viu, considerou e julgou o Brasil pelo prisma das suas
necessidades, e, como estas eram muitas, tanto tais numerosas quanto sua
visão as buscava e as descobriu onde estivessem, realizou espontaneamente -
quase digo inconscientemente - o tipo ideal do jornalista... (...) O jornalista
não é, parece-me, o homem de uma paixão, seja esta embora nobre: é o
homem de todas as paixões, a inteligência sensível e espontânea, capaz de
vibrar a qualquer momento, diante de qualquer fato ou de qualquer idéia ou
de qualquer causa, mesmo vulgar o fato, mesmo indefinida a idéia, mesmo
obscura a causa. Que êle tenha probidade - é o seu primeiro atributo. Que ele
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tenha boa forma - é a sua primeira arma. Tenha probidade, para impor
confiança. Tenha boa forma, para suscitar atração. Assim provido, cumpre-
lhe devassar a vida e agitá-la”. (COSTA REGO, 1952: 23-24)

Contudo, o cerne da argumentação está nos dois atributos que ele considera
indispensáveis ao “jornalista ideal”: neutralidade cognitiva e capacidade
interpretativa.

“Já existiam jornais e, pois,  jornalistas - jornais eram o instrumento desta ou
daquela ação política, jornalistas que por via de regra apenas cultivavam uma
tendência. Mas estava ainda por aparecer o homem neutro, suficientemente
alheio a todos os interesses de grupos, que abrangesse, em visão de pensador,
os problemas gerais, estivessem ou não estivessem - e na maioria dos casos
não estavam - nos programas dos partidos. (...) A vida apresenta-se
complexa, sobrecarregada por numerosos problemas, e confusa. Não basta
vê-la; é necessário compreendê-la. O jornalista reúne certas idéias em face da
vida, e entra a interpretá-la. Foi o que fez Tavares Tavares Bastos...”
(COSTA REGO, 1952: 24)

Missão do Jornalista

Qual a missão precípua do Jornalista na sociedade ? Ela está implícita na
compreensão que Costa Rego tem da natureza do Jornalismo. O compromisso
essencial do jornalista está na esfera do bem comum, das aspirações
coletivas. Trata-se de um ser apartidário, desapaixonado, neutro, probo e
elegante, capaz de perceber todos os fatos, ainda que eles possam parecer
vulgares,  interpretando-os pela ótica do interesse público.

Mas, quando o jornalista se depara com o poder e com seus mandatários,
como se comportar ?  Esta foi a questão que lhe propuseram seus colegas de
profissão, ao designá-lo para saudar o Presidente Getúlio Vargas na
solenidade de inauguração do Edifício da ABI em 20 de outubro de 1939.

Nessa ocasião, Costa Rego teve oportunidade de explicitar com sutileza e
destemor que independência, autonomia e liberdade diante dos governantes
constituem os pilares da missão profissional do jornalista. A circunstância era
delicada. Getúlio Vargas agia como benfeitor da ABI,  liberando recursos
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públicos para a construção do edifício inaugurado. O quadro era
contraditório. Mesmo revelando-se amigável com a entidade representativa
da corporação dos jornalistas, o Presidente da República não hesitara,
durante seu governo, em perseguir jornalistas e atentar contra a liberdade dos
jornais. O momento era periclitante.  O Brasil estava em pleno Estado Novo,
regime implantado por Getúlio Vargas, que outorgara ao país, por um golpe
de força, em 10 de novembro de 1937, uma constituição autoritária,
suprimindo as liberdades democráticas, e um código de imprensa,
amordaçando os jornalistas.

A tarefa confiada a Costa Rego era de certo modo inglória. Certamente por
ter “alma de mandacaru”  (como o caracterizou Otto Lara Resende) e
“determinação de suicida” (traço de personalidade destacado pelo seu
biógrafo Antonio Sapucaia) é que os colegas o designaram para proferir o
discurso. E ele parecia emulado, como não escondeu do interlocutor, logo de
saída.

“Há,  nesta Associação Brasileira de Imprensa, homens de muitas origens,
pois que ela reúne o pensamento ativo do país, e o pensamento não conhece
limitações. Por isto, não estranhará Vossa Excelência, e eu próprio não tereei
a opor, nenhuma reserva, que seja um homem de minha origem quem
houvesse merecido a designação, talvez um pouco intencional, de saudá-lo
em nome da Casa...” (COSTA REGO, 1952: 15)

As relações entre a ABI e o Estado sempre foram preservadas, apesar das
crises institucionais que opuseram os governantes e a imprensa. Elas foram
justificadas politicamente como estratégia para manter canais abertos de
negociação com o governo, que permitiram aos dirigentes da ABI interceder
por jornais e jornalistas perseguidos. Por outro lado, elas foram mantidas
fisiologicamente, funcionando como tática para obter benefícios materiais
destinados à entidade e aos profissionais da imprensa.

No caso de Getúlio Vargas, do chefe revolucionário ao ditador e do
populista-nacionalista ao mártir, essas relações foram cultivadas por Herbert
Moses, considerado o consolidador da ABI, que a dirigiu entre 1931 e 1964.
(MOREL, 1985: 119-152).
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O pragmatismo de ambos - Vargas tentando cooptar a corporação e Moses
objetivando ganhar benefícios coletivos - é demonstrado com clareza por um
dos principais historiadores da ABI.

“Não é segredo para ninguém a mútua admiração que se votaram,
inalteravelmente, ao longo dos anos, Getúlio Vargas e Herbert Moses. A êste
solicitei, um dia, resumisse em breve sentença a razão do seu devotamento
por Vargas, - devotamento que eu sabia, dantemão, não provir de
partidarismo político. - Receptividade, foi a resposta simples e imediata de
Moses; receptividade aos contínuos pedidos da ABI, desvelo permanente
pelos nossos problemas. (...) Era patente o seu interesse pela nossa
agremiação. (...) ... firma a lei que regula o trabalho dos jornalistas
profissionais. Devíamos, também, de longa data, o abatimento de 50% nas
passagens marítimas e ferroviárias nas empresas administradas pela União”.
(SEGISMUNDO, 1962: 23-24)

Numa outra perspectiva, a conduta de Moses é considerada politicamente
correta por outro insigne historiador da ABI.

“Moses sofreu campanha tenaz por parte de alguns conselheiros, apoiado por
reduzido número de sócios. Exigiam o rompimento da ABI com Vargas. A
ditadura, com todo o seu cortejo de misérias, era um fato. A classe estava
dividida em duas correntes: uma apoiava Vargas e outra condenava. Moses,
na verdade, não tinha forças para enfrentar uma situação cujas consequências
eram imprevisíveis. José Carlos de Macedo Soares era o titular da Justiça, um
dos raros ministros com quem Moses entabulava conversações, obtendo, em
doses homeopáticas, melhoria para os prisioneiros da ditadura. (...) Moses
não via cor política e credos religiosos entre os profissionais da imprensa.”
(MOREL, 1985: 135-136).

Costa Rego merecia inteira confiança de Herbert Moses. Tanto assim que
integrara a  diretoria por ele presidida na ABI, ocupando o cargo de primeiro
secretário, na gestão 1931-1932. Ao confiar-lhe a tarefa de saudar o
Presidente/Ditador, numa de suas visitas à ABI, Moses tinha consciência da
sua habilidade e coragem para cumprir a missão, tendo em vista a
complexidade do quadro político. Ao mesmo tempo em que necessitava
contar com o beneplácito governamental para concluir o edifício da ABI, a
entidade reivindicava o abrandamento da censura à imprensa.
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Esse episódio foi reconstituído por Edmar Morel, explicitando sua natureza
eminentemente contraditória.

“A idéia de edificação da Casa do Jornalista encontrou, por parte de Vargas,
a maior receptividade. Mas o assunto não era tão fácil assim. (...) Vargas
voltou à ABI, percorrendo suas obras, sendo vaiado à saída do edifício. De
quem parte o apupo ? Das esposas e dos filhos dos confinados em Fernando
de Noronha e Ilha Grande, nas catacumbas das ruas Frei Caneca e Relação.
No outro dia, mais um nada pode ser publicado sobre o incidente à porta da
ABI”. (MOREL, 1985: 137-135)

Consciente dessa situação conflitiva, em que interesses antagônicos se
confrontavam, Costa Rego escreveu uma peça oratória, na qual denota
extrema sensibilidade diplomática.

Por um lado, expressava gratidão ao benemérito da ABI, responsável pela
liberação de recursos públicos para o edifício inaugurado2, sem contudo
passar recibo da implícita cooptação política pretendida pelo ilustre ditador.
Por isso, ele diz que os jornalistas lhe estão agradecidos porque reconhecem
no seu gesto a solidariedade do antigo colega de profissão.

“Creio não exagerar dizendo que foi inédito o interesse, como foi em verdade
o concurso na elevação de uma obra deste vulto, desde a doação do terreno
pelo Prefeito Pedro Ernesto até à concessão dos créditos por Vossa
Excelência, Senhor Getúlio Vargas. (...) Os acontecimentos muitas vezes
fazem os indivíduos, mas em outras são o resultado dos atos individuais.
Quero reconhecer, com anuência geral da nossa classe, em preito justo e
conquistado, que Vossa Excelência fez este acontecimento; e, não havendo
nada que a ele obrigasse, nem possuindo nós o que lhe dar em troca, exceto a
gratidão, único retorno possível na independência e na dignidade de nossa
missão, somos obrigados a buscar nos primórdios da vida pública de Vossa
Excelência, ou seja na prática do jornalismo efetivo, em que Vossa
Excelência também formou seu espírito, o ponto de partida, a pedra
fundamental, o alicerce desta Casa.” (COSTA REGO, 1952: 15-17)
                                                       
2 Adversário de Herbert Moses, o jornalista Victor de Sá  diz que ele manipulou a entidade, postergando a
finalização do edifício da ABI e promovendo várias inaugurações , dentre elas aquela em que discursou
Costa Rego, sempre com o objetivo de alavancar mais recursos para  as obras inconclusas. (Sá, 1955: 142-
152) Getúlio Vargas prestou-se raposamente para protagonizar tais solenidades. Delas se benificiaria mais
diante, quando ressurge no cenário político brasileiro nos anos 50, personificando não mais o ditador
abominável e sim o pai da pátria, de volta ao poder nos braços dos eleitores.
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Ao reconhecer a benemerência do Estado e do seu titular eventual, os
jornalistas não abdicam, contudo, o exercício da sua missão profissional. Esta
é a mensagem que Costa Rego quer transmitir a Getúlio Vargas, com toda
clareza e honestidade, mostrando que os governantes e os jornalistas podem
desfrutar mútuo benefício, desde que respeitem objetivamente suas
prerrogativas.

“Ousamos esperar, Senhor Presidente da República, que as contribuições de
Vossa Excelência na elaboração do regime profissional que hoje as leis nos
asseguram, sublinhadas por sua presença desvanecedora nesta Casa, onde
todas as paredes, se tomassem formas humanas, falariam de seu nome,
representam um penhor para o exercício da nossa missão. De nossa missão,
quero acentuar, pois não é só de nossa profissão que se trata. Há nisto
evidente interesse de ordem superior, que até as circunstâncias recomendam.
O que a missão jornalística proporciona aos governos é uma ampla janela
sobre que eles se debrucem para ver e ouvir, quero dizer, para utilizar os dois
sentidos de verdadeira ação pública, aqueles fora dos quais o governo se
debate na treva ou se esteriliza no silêncio” (COSTA REGO, 1952: 16)

Para criar empatia como seu interlocutor, Costa Rego recorre novamente à
sua condição histórica de jornalista, usando sutil ironia para dizer que ele tem
resistido tanto tempo no poder justamente pela sensibilidade jornalística de
que se vale como governante.

“A vida política de Vossa Excelência começou nessa janela, que foi a tribuna
de sua inclinação. Constitui motivo de conforto nosso que, depois destes
últimos nove anos, de tantos e tão variados sucessos, quando o país tem
multiplicado esforços para definir sua fisionomia, seja ainda Vossa
Excelência verdadeiramente o único jornalista profissional com o supremo
exercício no governo e, por coincidência grata para nós, também o único
homem contra o qual nada puderam as catástrofes. Se a via de consequência
por onde correm as interpretações desse exito é o engenho de sua pessoa,
diante da qual, dir-se-ia, os fatos param reverentes, cabe-nos o direito, a
nosso turno, de explicar o fenômeno pela sensibilidade adquirida, e Vossa
Excelência adquiriu-a em nossa profissão, nesse hábito, que só ela enseja, de
considerar o lado objetivo das questões.” (COSTA REGO, 1952: 19)
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O climax do seu discurso está, contudo, na defesa da tese da liberdade de
imprensa como oxigênio da democracia e como pilar de uma nação civilizada.

“É bem sutil e avisada a compreensão de Vossa Excelência para avaliar como
isso importa não tanto a nós quanto ao país e quanto àqueles que exercem os
poderes da nação. Em toda parte onde a Imprensa não viva com dignidade e
não alcance o respeito merecido, sofrem os poderes a influência do pior de
seus inimigos: o silêncio. Não falo do silêncio espontâneo e deliberado, mas
do imposto pelas contingências e pelas determinações da autoridade. A
história de muitos povos registra períodos excepcionais em que se recorrem a
esse método para evitar ou atenuar certas crises internas. Mas os poderes do
Estado são comunicantes: irradiam, contanto que ao mesmo tempo recebam;
é do que recebem que tiram força para irradiar e que se elucidam sobre a
disciplina mesma dos seus atos.” (COSTA REGO, 1952: 18)

A coragem cívica de Costa Rego o induz a advertir Getúlio Vargas sobre as
consequências da censura à imprensa. Suas palavras soam como proféticas,
prevenindo-o das reações desencadeadas e dos efeitos vindouros.

“O método do silêncio que se prescreve, que se fiscaliza para ver se é
completo, que se entretém por operações diárias de abafo, que se prolonga e
se eleva ao extremo conforme os fatos a que deva aplicar-se, é nocivo a todo
o mundo e não aproveita a um sequer de seus beneficiários transitórios, os
que neles fenecem por omissão do pensamento geral não admitido ou por
congestão de vontade pessoal não elucidada. A vida é um fenômeno de ação
e reação. Assim como seria absurdo usá-la unicamente para reagir, é funesto
pretender concentrá-la na ação sem a reação, isto é, sem o exame do efeito
que produz o ato, com especialidade o ato público.” (COSTA REGO, 1952:
18-19)

***

As concepções jornalísticas aqui examinadas embasaram a conduta
profissional de Cosa Rego, sinalizando retidão ética e coerência cívica.
Reside sem dúvida aí a motivação de Anísio Teixeira ao elegê-lo como
jornalista paradigmático da sua geração, ungindo-o como Primeiro
Catedrático de Jornalismo do Brasil.
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Restam escassas evidências dessa sua atuação como professor dos jovens
jornalistas que passaram pelos bancos escolares da efêmera Universidade do
Distrito Federal3. Mas o resgate das suas principais idéias sobre a profissão
que tanto o desvaneceu pode servir como ponto de partida para restaurar a
memória dos conteúdos jornalísticos disseminados na sua cátedra. Elas talvez
tenham influenciado ou desafiado outras cátedras, que vieram a funcionar nas
universidades brasileiras da segunda metade do século XX, quando os cursos
de jornalismo ganharam legitimidade, incorporando-se ao cenário acadêmico
nacional4.
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