
Será que o Direito e as Ciências da Comunicação têm algo em comum? À primeira vista,
diríamos que não, mas estaríamos errados. 

Estas duas áreas científicas estão presentes – de uma forma constante – no nosso dia a dia e
atravessam processos de profunda transformação, como é próprio das ciências que se
dedicam ao estudo da Humanidade. Poderá, então, daqui resultar um mosaico harmonioso?

O mundo da comunicação sempre me despertou interesse, nomeadamente os órgãos de
comunicação social, com especial relevo para a televisão – pois acredito que ser capaz de
comunicar (bem) será sempre uma mais-valia. 

Optei, no entanto, por atrasar a minha entrada nessa área ao licenciar-me em Direito. Talvez
o meu sentido de justiça e a minha vontade de compreender o mundo – do ponto de vista
jurídico – e perceber até onde pode ir a dignidade da pessoa humana se tenham sobreposto
à minha paixão pelas letras jornalísticas. 

Cedo percebi que tomei a opção certa: privilegiar esta relação do Direito com a Comunicação
permitir-me-ia ir mais longe na minha carreira profissional. Hoje, o mercado de trabalho
valoriza, essencialmente, profissionais que reúnam as mais variadas competências e que
estejam aptos para desempenhar várias funções de uma forma transversal. 

No jornalismo, a minha veia jurídica permite-me colaborar com uma editoria de justiça ou de
política – nacional ou internacional –, interpretando acontecimentos de uma forma mais
ampla. Considero, pessoalmente, que a escrita jornalística está muito pouco virada para a
Lei e que, por vezes, opta por um caminho que nem sempre leva à mais correta e verídica
informação. Não basta só ler a lei, é essencial compreendê-la e interpretá-la. 

Respondendo à pergunta que, tantas vezes, me coloquei: será que o Direito e as Ciências da
Comunicação têm algo em comum? A resposta é sim, mais não seja por terem pessoas como
eu: que acreditam na possibilidade de uma simbiose produtiva entre estas duas áreas, que
trabalham para fazer as perguntas certas sobre agenda mediática e, quiçá, levar a que
algumas dessas questões e respostas sejam respondidas pelo Direito. 
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OPINIÃO

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e
Mestrando em Ciências da Comunicação na Universidade Católica Portuguesa .


