CARO WELLINGTON, O QUE É O JORNALISMO?
Ensaio para uma Academia de Jornalismo

Roberto1, Cidoval2 e Custódio3

Em algum sábado, domingo ou dia de feira4.
Escreve Roberto, por email:
- Caro Wellington, se a crônica é a arte do útil e do fútil, o que é o jornalismo?
Nenhuma resposta.
Mão na testa, já agoniado, Custódio pega o telefone:
- Ninguém atende. Ele mantém umas horas de dormir diferentes das minhas!
Choramingando por causa da chikungunya (não bastasse só viver falando da glicemia),
depois de apelar pras nuvens Cidoval sentencia:
- Camaradas, sem crise!
Socorro passa ao lado e, no rádio do celular, toca uma música, atribuída a Noel5:
Quando eu morrer,
Não quero choro nem vela,
Quero uma fita amarela
Gravada com o nome dela.
Meus inimigos
Que hoje falam mal de mim,
Vão dizer que nunca viram
Uma pessoa tão boa assim.
Terça-feira, 16 de março de 2021.
Contumaz seguidora de Wellington no Face, Socorro mostra a Roberto a última postagem:

1 Antonio Roberto Faustino da Costa. http://lattes.cnpq.br/7402346165525365. robertofaustino@gmail.
com
2 Cidoval Morais de Sousa. http://lattes.cnpq.br/0573233540937425. cidoval@gmail.com
3 Luiz Custódio da Silva. http://lattes.cnpq.br/4218432912255127. custodiolcjp@gmail.com
4 Que, não tendo mesmo como acontecer, restou para o atual e futuro presente de todos nós, enquanto continuarmos sobrevivendo, em corpo e espírito.
5 “Declarando que não quer as homenagens fúnebres típicas do catolicismo, ele afirma que prefere uma fita
amarela, associada a Oxum, uma importante orixá do candomblé e da umbanda, responsável pelo poder feminino.” MARCELLO, Carolina. Noel Rosa: as 6 músicas mais famosas. Cultura Genial, Matosinhos, Portugal, [s.d.]. Disponível em: <https://www.culturagenial.com/noel-rosa-musicas/>. Acesso em: 21 mar. 2021.

Bom dia a todos, afeto, paz e saúde.
16/03/2021.
Amigos:
Mesmo antes da pandemia, me mantive isolado, praticamente, por conta de uma neuropatia diabética que me causa estragos desde 2016, responsável pela minha aposentadoria da UFPB em 2017.
Não saía, apenas observava os transeuntes no mundo virtuais,
Nesse período, me limitei a sair para consultas e exames médicos.
Ontem fui fazer exames em um Hospital de João Pessoa e por curiosidade pedi pra fazer o teste de Covid-19.
Resultado: contaminado por Covid-19 em seus sintomas mais leves.
Eu tinha feita uma série de exames em um hospital oftalmológico, indo
comprar uma sandália especial para pés diabético.
Não sei qual é a arqueologia do vírus. Mas iniciei logo o tratamento.
Muita dor de cabeça, dores no corpo e falta de força muscular
Por isso amigos, vou ficar um tempinho fora do mundo virtual.
Espero voltar com saúde. (wp).
Sexta-feira, 19 de março do ano da graça6 de 2021.
Antes de se deitar, Roberto ler no zap de Socorro:
[19/3 22:08] Cidoval Morais: Oi
[19/3 22:08] Cidoval Morais: Boa noite
[19/3 22:08] Cidoval Morais: Desculpe a hora
[19/3 22:08] Cidoval Morais: Mas se Faustino puder me ligar
Cidoval havia ligado pra falar da (mais indesejável e, porque não dizer, irônica) notícia que chegara, via mala direta que insiste em manter:
O professor universitário aposentado Wellington Pereira, do curso de
jornalismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), faleceu nesta
6 “O ano da graça do Senhor é o ano em que somos resgatados e restaurados. É o ano em que aceitamos Jesus
como nosso Messias e reconhecemos a necessidade de um Salvador. É o ano em que, com ação de graças, nos
tornamos propriedade do Senhor.
Somos propriedade exclusiva de Deus porque ele nos escolheu (Romanos 11, 3-5; 8, 29-30; Efésios 1, 4-5;
2Tessalonicenses 2, 13).
Somos propriedade exclusiva de Deus porque ele nos regenerou (Efésios 2, 1; João 1, 12-13; 1Pedro 1, 3).
Somos propriedade exclusiva de Deus porque ele nos chamou (1Pedro 2, 9; 2Timóteo 1, 9, 1Coríntios 1, 2324).
Somos propriedade exclusiva de Deus porque ele nos adotou (Efésios 1. 5; Gálatas 4, 4-5; Romanos 8.15).
Somos propriedade exclusiva de Deus por causa da obra de Cristo (Tito 2, 14)
Somos propriedade exclusiva de Deus porque fomos comprados (1Coríntios 6, 20; 7.23; 1Pedro 1, 18-20).”
ASSOCIAÇÃO FRATERNITAS MOVIMENTO. O Ano da Graça é o ano em que, com ação de graças, nos tornamos propriedade do Senhor: meditação do Evangelho. Lisboa, Portugal, 2016. Disponível
em: <https://fraternitasmovimento.blogspot.com/2016/01/o-ano-da-graca-e-o-ano-em-que-com-acao.html>.
Acesso em: 22 mar. 2021.
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sexta-feira (19), vítima de Covid-19.
Wellington era um dos principais e mais conceituados pesquisadores
do Jornalismo na Paraíba. Foi professor de grande parte dos profissionais do estado. Tem um currículo extenso e marcado pela publicação de
vários livros e artigos científicos.7

À meia noite, via viva voz, Roberto, Cidoval e Custódio perguntavam-se se tão conceituado pesquisador e professor já não havia respondido suficientemente à questão: o que é o jornalismo?

Terça-feira, 23 de março do ano da graça de 2021.
Bom dia a todos, afeto, paz e saúde.
23/03/2021.
Amigos:
Mesmo ainda sem superar uma nova pandemia, mormente as perdas e
danos irreparáveis, urge manter vivo nosso intelectual orgânico.
Daí a razão em fundar, precisamente, nesta data de 23 de março do ano
da graça de 2021, a Academia de Jornalismo Wellington Pereira, com
dois objetivos essenciais:
a) consubstanciar a contribuição pereiriana ao imanente e permanente
avanço da epistemologia e pragmática jornalística;
b) construir uma instância de produção, formação e profissionalização
em jornalismo, cujos pontos de partida e de chegada residam em processos de humanização.
Intuitivamente, quem sabe até, como uma das chaves de resposta à
própria questão o que é o jornalismo?, Wellington parece ter nos indicado um desses pontos (ainda que, para alguns de nós, o consideremos
como insuficiente ou ponto de transição): a arqueologia.
Wellington, PRESENTE (em todos nós)!

7 PROFESSOR de jornalismo da UFPB, Wellington Pereira morre vítima de Covid-19. ClickPB, João Pessoa, 19 mar. 2021, Paraíba. Disponível em: <https://www.clickpb.com.br/paraiba/professor-de-jornalismo-da-ufpb-wellington-pereira-morre-vitima-de-covid-19-303672.html>. Acesso em: 20 mar. 2021.
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