
As es tra té gias e os de sa fios 
do Sin di ca to dos Jor na lis tas na 
de fe sa dos tra bal ha do res da no tí cia

Fernanda Rios Petrarca1

Intro dução

Esse tex to está in se ri do numa in ves ti gaç ão mais am pla que teve
como ob je ti vo ana li sar os con fli tos em tor no da re gu la men taç ão do
exer cí cio do jor na lis mo e a exigê ncia de cri té rios for mais para o in gres -
so nes sa ati vi da de 2. Mais es pe ci fi ca men te, as preo cu paç ões es ta vam
vol ta das para a aná li se dos con fron tos en tre os jor na lis tas pela de fi niç ão
dos re cur sos le gí ti mos para en tra da e cres ci men to na hie rar quia in ter na
do jor na lis mo. O prin cí pio mais ge ral que orien tou esse tra bal ho é o de
que a pro fiss ão não é ape nas um es pa ço de dispu ta pelo con tro le do mer -
ca do, como acre di tam as pers pec ti vas que ana li sam os pro ces sos de pro -
fis sio na li zaç ão pe los quais pas sam as ati vi da des ocu pa cio nais3 (Bar bo -
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sa, 1993; Freid son, 1998, 2001; Lar son, 1977), mas é ain da um es pa ço
de con fron to en tre agen tes que pos suem re cur sos so ciais di fe ren cia dos.
Nes se sen ti do, os con fli tos em tor no da re gu la men taç ão da pro fiss ão são 
re ve la do res não só de um con fron to pelo mo no pó lio de cer tos ser vi ços,
como tam bém de uma dispu ta para de fi nir os re cur sos que po dem ser
acei tos para o in gres so na ati vi da de. Nes sas dispu tas, os agen tes com -
pro me tem os re cur sos que acu mu la ram du ran te seu tra je to so cial e pro -
fis sio nal e que re sul tam de sua ori gem so cial, for maç ão es co lar e  inser -
ção em ou tras es fe ras de ati vi da de (Boie gol e De za lay, 1997; Bol tans ki,
1982; Bour dieu, 1984, 1998b). O pon to de par ti da des sa in ves ti gaç ão
con sis tiu numa sé rie de de ba tes e dis cus sões so bre a exigê ncia da for -
maç ão su pe rior para o in gres so no jor na lis mo e o pro je to de criaç ão do
Con sel ho Fe de ral de Jor na lis mo. 

A im po siç ão de cer tos cri té rios for mais e de es ta be le ci men to de
instâncias de re gu laç ão tem sido um de sa fio fre qüen te para as en ti da des
sin di cais e de re pre sen taç ão dos jor na lis tas, as quais lan çam mão de um
con jun to de es tra té gias para de ter mi nar as nor mas for mais de in gres so
no jor na lis mo. Nes sa ba tal ha, tais en ti da des en fren tam a cons tan te opo -
siç ão dos em pre sá rios da co mu ni caç ão. Dian te dis so, este ar ti go cen tra
no exa me das en ti da des sin di cais, pro cu ran do de mons trar os pon tos de
vis ta e as con cepç ões da pro fiss ão de jor na lis ta ex pres sas na de fe sa do
di plo ma e do Con sel ho Fe de ral de Jor na lis mo e a re laç ão dis so com as
tra je tó rias so ciais e pro fis sio nais das prin ci pais li de ran ças sin di cais4. A
aná li se dos tra je tos es co la res, da for maç ão acadê mi ca, da in serç ão sin -
di cal e da atuaç ão em ou tras es fe ras so ciais, tem como ob je ti vo exa mi -
nar as ba ses so ciais que res pal dam a de fe sa do tí tu lo acadê mi co e do
Con sel ho Fe de ral de Jor na lis mo (Bour dieu, 1998a; Canêdo, 2002a,
2002b; Co ra di ni, 2002).

 A fór mu la “lu tar por uma mel hor qua li fi caç ão”, “em de fe sa do jor -
na lis mo”, ou ain da “em de fe sa da so cie da de”, eco no mi za em ter mos ex -
pli ca ti vos e ocul ta os prin cí pios que est ão em jogo en tre os sin di ca lis tas
para de fe sa de nor mas le gais e instâncias de re gu laç ão da ca te go ria. Para 
apreen der os prin cí pios que est ão em jogo é pre ci so con si de rar, por um
lado, que não é so men te o con tro le so bre a pro fiss ão que move os ato res
sin di cais, mas con cepç ões que pos suem im pli caç ões para a for ma como
a pro fiss ão deve se or ga ni zar e o que im pli ca o tra bal ho so cial do jor na -
lis ta. Tais con cepç ões de pen dem tan to das con diç ões só cio-his tó ri cas
ins cri tas nas pró prias ins ti tuiç ões quan to dos re cur sos in di vi duais fru to
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da so cia li zaç ão dos sin di ca lis tas. De ou tro lado, as en ti da des sin di cais
não são ape nas instâncias de re gu laç ão pro fis sio nal e de ne go ciaç ão co -
le ti va, mas elas exer cem a im por tan te funç ão de re cru ta men to e con sa -
graç ão so cial de seus mem bros pos si bi li tan do o acú mu lo de cer tos re -
cur sos so ciais. Na im pos si bi li da de de ex plo rar to das es sas  considera -
ções, esse tex to se li mi ta a exa mi nar as con cepç ões de pro fiss ão que res -
pal dam a de fe sa do di plo ma e do Con sel ho Fe de ral de Jor na lis mo pe las
en ti da des sin di cais e a re laç ão de tais con cepç ões com as tra je tó rias das
li de ran ças sin di cais. Tal aná li se for ne ce in di caç ões pre cio sas so bre a
im portância dos re cur sos ob ti dos na es fe ra sin di cal para atuaç ão
pro fis sio nal.

Assim, ten do em vis ta as preo cu paç ões mais ge rais que orien ta ram
esse es tu do, o pre sen te tex to con sis te na apre sen taç ão de al guns re sul ta -
dos do exa me dos con fli tos para im po siç ão dos cri té rios for mais para re -
gu la men taç ão do jor na lis mo. O ma te rial em pí ri co uti li za do con sis tiu na
aná li se de do cu men tos pro du zi dos pe las en ti da des na cio nais e pelo sin -
di ca to re gio nal do Rio Gran de do Sul e en tre vis tas com as prin ci pais li -
de ran ças na cio nais e re gio nais. A idéia prin ci pal é a de que a de fe sa da
exigê ncia do di plo ma e da criaç ão do con sel ho, por par te das en ti da des
sin di cais, est ão re la cio na das não ape nas a uma ne ces si da de im pres cin -
dí vel de con tro lar o mer ca do, ou de es ta be le cer uma re laç ão ga ran ti da
no mer ca do de tra bal ho; mas uma for ma de atuar po li ti ca men te, seja em
de fe sa dos va lo res de mo crá ti cos e da so cie da de como um todo, seja se
in se rin do na po lí ti ca go ver na men tal e es ta tal. É den tro da es fe ra sin di cal 
e dos mo vi men tos po lí ti cos que os jor na lis tas ana li sa dos acu mu la ram
re cur sos fun da men tais para fa zer do jor na lis mo uma ati vi da de de atuaç -
ão e in ter venç ão po lí ti ca. 

O tí tu lo acadêmico e o Con sel ho Fe de ral de Jor na lis mo:
“uma exigência que in te res sa a so cie da de”

Em 2001 a apro vaç ão de uma li mi nar que sus pen deu a exigê ncia
do di plo ma de ní vel su pe rior em jor na lis mo para o exer cí cio da pro fiss -
ão, pro vo cou di ver sas en ti da des e ins ti tuiç ões que reú nem a ca te go ria,
bem como pro prie tá rios e di re to res de jor nais, a se po si cio na rem a res -
pei to do as sun to. A Fe de raç ão Na cio nal dos Jor na lis tas (FENAJ) e os
sin di ca tos dos jor na lis tas se ma ni fes ta ram a fa vor da exigê ncia do di plo -
ma afir man do que é nas uni ver si da des que se apren de os fun da men tos
bá si cos da pro fiss ão, o con he ci men to téc ni co es pe cí fi co para ser jor na -
lis ta e os re qui si tos ne ces sá rios para o exer cí cio de sua funç ão so cial. A
de fe sa do di plo ma por par te de tais en ti da des apa re ce as so cia da ao exer -
cí cio do pa pel so cial dos jor na lis tas, uma vez que a uni ver si da de pro mo -
ve o de sen vol vi men to do es pí ri to crí ti co e não ape nas apren di za gem da
téc ni ca jor na lís ti ca. Nes sa vis ão, o jor na lis ta é aque le que for ne ce con -
he ci men to e in for maç ão para a so cie da de se mo bi li zar, per mi tin do aos
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ci dad ãos uma po siç ão crí ti ca dian te da rea li da de. O seu pa pel so cial en -
vol ve uma ação dian te da rea li da de e a ca pa ci da de de ol har cri ti ca men te
os pro ces sos so ciais. Tal ca pa ci da de se ad qui re na uni ver si da de. Assim,
a for maç ão su pe rior em jor na lis mo é apre sen ta da como de in te res se não
só dos jor na lis tas, mas da so cie da de como um todo, vis to que é de di rei -
to de todo o ci dad ão uma in for maç ão de qua li da de, éti ca e de mo crá ti ca
que con tri bua, ao mes mo tem po, para pro mo ver as mo di fi caç ões ne ces -
sá rias na so cie da de, fa zen do do in di ví duo um ci dad ão ati vo dian te da
rea li da de. 

O di plo ma não im pli ca em um di rei to res tri to aos for man dos, ele é
di re ta men te re me ti do ao in te res se pú bli co. Ao re me ter a quest ão ao in te -
res se pú bli co, es ses jor na lis tas est ão con tri buin do para de mons trar que a 
re gu la men taç ão não é uma quest ão de in te res se de um gru po pro fis sio -
nal ape nas, não está res tri ta a uma ca te go ria, no en tan to atin ge toda a so -
cie da de. Ao mes mo tem po, a de fe sa pela for maç ão uni ver si tá ria apa re ce 
como uma ne gaç ão ao cor po ra ti vis mo, pois não pre ten de es ta be le cer re -
ser va de mer ca do nem atin gir ape nas os cri té rios de en tra da na pro fiss -
ão, de li mi tan do quem deva exer cer a ati vi da de, mas prop te-se a ter
como prin ci pal re ferê ncia o in te res se da so cie da de e o de sem pen ho de
um com pro mis so so cial. A qua li fi caç ão for mal deve ser uma exigê ncia
por que per mi te a cons truç ão de no tí cias com ri gor pro fis sio nal, o que
se ria fun da men tal para um mun do mais de mo crá ti co e jus to. Nes se sen -
ti do, o ata que ao di plo ma é apre sen ta do como um ata que ao fu tu ro da
de mo cra cia do país, as sim como as li ber da des so ciais, a ci da da nia, a
im pren sa liv re, mais do que uma ofen si va aos jor na lis tas em par ti cu lar. 

Os pon tos de vis ta ex pres sos, no de co rrer do de ba te so bre o di plo -
ma, ilus tram uma re laç ão en tre con he ci men to, ad qui ri do nas uni ver si da -
des, e ação, exer ci da nas suas for mas mais va ria das como de fe sa da de -
mo cra ti zaç ão, crí ti ca ao mo no pó lio da mí dia, en tre ou tras. Essa re laç ão
en tre con he ci men to e ação de no ta que as dis cuss ões não de vem fi car cir -
cuns cri tas aos uni ver sos pro fis sio nais, de vem vol tar-se para a so cie da de 
e des te modo nada deve es ca par a uma ati tu de prá ti ca na rea li da de so -
cial. Esses jor na lis tas se de di cam a uma ação na es fe ra po lí ti ca, nas mo -
bi li zaç ões e ma ni fes taç ões so ciais, sem he si taç ão e acres ci dos ain da de
uma qua li fi caç ão es pe cial para isso ad qui ri da nos cen tros uni ver si tá rios. 
Nes sa pers pec ti va con he ci men to e ação não se se pa ram e toda a ação
sup te um aces so a rea li da de. O jor na lis ta é o pro fis sio nal que deve ol har
cri ti ca men te to dos os pro ces sos so ciais, in clu si ve os meios de co mu ni -
caç ão de mas sa, e em funç ão dis so ele não tar da a se po si cio nar con tra
os do nos da mí dia se opon do ao con tro le que exer cem so bre os ins tru -
men tos de po der so cial que são os di ver sos veícu los de co mu ni caç ão.

O Pro gra ma de Qua li da de de Ensi no de Jor na lis mo pro mo vi do
pela Fe de raç ão Na cio nal dos Jor na lis tas (FENAJ) em par ce ria com ou -
tras en ti da des como o Fó rum Na cio nal de Pro fes so res de Jor na lis mo
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(FNPJ) e a So cie da de Bra si lei ra de Pes qui sa do res de Jor na lis mo
(SBPJor), apon ta como fun da men tal a re laç ão pró xi ma que as es co las de 
co mu ni caç ão de vem man ter com se to res or ga ni za dos da so cie da de ci vil
que atuem em de fe sa da de mo cra ti zaç ão da co mu ni caç ão, con tri buin do
as sim para o avan ço dos mo vi men tos so ciais em di reç ão a ci da da nia e a
cons truç ão da de mo cra cia. Des sa for ma, o jor na lis ta é vis to como pro -
fis sio nal en ga ja do po li ti ca men te e o di plo ma se tor na um im por tan te re -
cur so para agir na es fe ra da mi litâ ncia po lí ti ca.

O tre cho abai xo, ex traí do de uma en tre vis ta rea li za da com o se cre -
tá rio ge ral da Fe de raç ão Na cio nal dos Jor na lis tas, que tam bém é mem -
bro da atual di re to ria do Sin di ca to dos Jor na lis tas do Rio Gran de do Sul,
do Fó rum Na cio nal de Pro fes so res de Jor na lis mo e coor de na dor ge ral
do Fó rum Na cio nal pela De mo cra ti zaç ão da Co mu ni caç ão (FNDC), re -
for ça es ses pon tos de vis ta.

Os do nos dos meios de pro duç ão da in for maç ão são seg men tos que
mais acu mu lam ri que za no mun do, ou seja, é um seg men to da bur -
gue sia, da clas se do mi nan te que mais acu mu lou din hei ro nos úl ti -
mos 50 anos. E pa ra do xal men te seus tra bal ha do res não con se guem
ter a mes ma va lo ri zaç ão. É um lo cal onde há ri que za, essa ri que za
não é dis tri buí da, é al ta men te con cen tra da. Essa con cen traç ão, essa
oli go po li zaç ão dos meios no Bra sil, no mun do tam bém, mas no
Bra sil mui to mais, ao con trá rio de paí ses como Esta dos Uni dos,
Fran ça, Itá lia e ou tros paí ses onde exis te uma re gu laç ão ra zoá vel
que im pe de a con cen traç ão ou ini be, di mi nuin do a tendência de
con cen traç ão do ca pi tal. Isso é uma tendência que Marx já tin ha de -
tec ta do. Alguns paí ses são mais se ve ros com isso, como os Esta dos
Uni dos que são mui to ze lo sos com re laç ão a con cen traç ão, oli go po -
li zaç ão e mo no po li zaç ão. No Bra sil não há nada dis so, ou seja, a
des re gu la men taç ão é iné di ta com re laç ão ao res to do mun do. As leis 
que exis tem são pou cas para dar con ta des sa si tuaç ão [...] A des re -
gu laç ão só ser ve aos for tes. Abrir mão da re gu laç ão é ca pi tu lar a
idéia de que ven ce o mais for te. Há um mo vi men to in ter na cio nal, e
no Bra sil mui to for te, ca pi ta nea do pela So cie da de Inte ra me ri ca na
de Impren sa que tem um cor te li be ral for tís si mo cujo prin cí pio é “lei 
mel hor é lei nen hu ma” e isso está im preg na do na im pren sa bra si lei -
ra que não quer qual quer gerê ncia so bre o seu ne gó cio. Quan do se
prop te, di zem que est ão ata can do a li ber da de de ex press ão. É pre ci -
so se criar re gu laç ões so bre toda ex tens ão da in for maç ão [...] O pro -
ble ma dos jor na lis tas e do aces so a pro fiss ão no Bra sil é que se nós
não ti ver mos uma re gu laç ão, se não ti ver mos quem diga quem vai
ser jor na lis ta, nós se re mos os pio res e não os mel ho res, se re mos os
mais ba ra tos, os mais ser vis, nós te re mos os mais ofi cia lis tas, os
mais sub me ti dos aos in te res ses des ses em pre sá rios (en tre vis ta li de -
ran ça sin di cal). 

Esse ex tra to da en tre vis ta per mi te des ta car al gu mas quest ões que
apa re cem re la cio na das à de fe sa do di plo ma. Uma de las está vin cu la da
ao dis cur so mar xis ta, en ga ja do na luta de clas ses e co lo can do o jor na lis -
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ta na con diç ão de ope rá rio e tra bal ha dor da no tí cia, em con tra po siç ão a
uma bur gue sia for te que de tém a ri que za. Os con fli tos e as con tra diç ões
en tre a clas se do mi nan te e a clas se tra bal ha do ra para o aces so aos meios
de pro duç ão da in for maç ão con duz a ne ces si da de do tí tu lo acadê mi co.
O tí tu lo, as sim, se tor na um im por tan te re cur so nes sa luta po lí ti ca. De
um lado, apa re ce o pro prie tá rio do jor nal como re pre sen tan te da clas se
bur gue sa, e de ou tro o jor na lis ta re pre sen tan do os tra bal ha do res. A ou tra 
quest ão que se des ta ca no dis cur so diz res pei to à dis tri buiç ão da ri que za. 
Isso quer di zer que o di plo ma não vai per mi tir so men te um aces so re gu -
la do ao mer ca do, mas tam bém vai per mi tir uma dis tri buiç ão mais igua li -
tá ria da ri que za, di mi nuin do a tendência de con cen traç ão do ca pi tal. O
dis cur so mar xis ta se tor na um meio para jus ti fi car a efi cá cia e ne ces si da -
de real do di plo ma.

Nes se sen ti do, a exigê ncia do di plo ma apa re ce as so cia da tam bém a 
uma opo siç ão e uma pos tu ra crí ti ca dian te dos do nos de veícu los de co -
mu ni caç ão, da mo no po li zaç ão e da oli go po li zaç ão dos meios de co mu -
ni caç ão. Mais do que pro por cio nar uma re ser va de mer ca do, no sen ti do
de res trin gir o exer cí cio do jor na lis mo a pes soas não di plo ma das na
área, con tri buin do as sim para for mar um es pa ço com fron tei ras de li mi -
ta das, a ne ces si da de do di plo ma ser ve para per mi tir uma fren te de com -
ba te aos em pre sá rios da mí dia que bus cam, cada vez mais, um con tro le
so bre os meios de co mu ni caç ão. Cabe res sal tar que, na vis ão des ses jor -
na lis tas, mais do que re gu lar a ati vi da de é pre ci so re gu lar toda a ex tens -
ão da in for maç ão, para com isso im pe dir a con cen traç ão da mí dia. A
pro fiss ão de jor na lis ta apa re ce como uma ati vi da de que deve es tar me -
nos sub me ti da aos in te res ses dos pro prie tá rios da co mu ni caç ão e mais
vol ta da ao exer cí cio de um ol har crí ti co e con tes ta dor que con tri bua
para con ter o mo no pó lio das em pre sas de co mu ni caç ão. O di plo ma, nes -
se caso, é apon ta do como ne ces sá rio não só por que per mi te o aces so se -
gu ro ao mer ca do e uma pro teç ão fren te ao sis te ma econô mi co que bus ca
tor nar a com pra da for ça de tra bal ho mais ba ra ta, mas por que con tri bui
para des cen tra li zar o po der exer ci do pe los meios de co mu ni caç ão na
for maç ão da opi ni ão pú bli ca, con du zin do as sim a uma si tuaç ão de de -
mo cra ti zaç ão da co mu ni caç ão.

Com isso, pode-se per ce ber que pre do mi na en tre es ses jor na lis tas
uma de ter mi na da con cepç ão de uni ver si da de e pro fiss ão que con tri -
buem para fun da men tar suas lu tas pelo tí tu lo acadê mi co. Tan to o jor na -
lis mo quan to a pró pria uni ver si da de em seus pon tos de vis ta de vem es tar 
com pro me ti dos com a rea li da de, en vol ven do-se e em pen han do-se nas
lu tas pela de mo cra ti zaç ão de cer tos se to res, pe las li ber da des e atuan do
em de fe sa da so cie da de. Essas con cepç ões mais ge rais do pa pel so cial
da uni ver si da de e do jor na lis mo con tri buem para as so ciar a de fe sa da
obri ga to rie da de do di plo ma, de um lado, à ne ces si da de de uma re gu la -
men taç ão for mal que de li mi te os cri té rios de en tra da; de ou tro lado, a
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uma ação po lí ti ca ma ni fes ta da não só na luta pela ci da da nia, de mo cra ti -
zaç ão dos meios de co mu ni caç ão, opo siç ão ao mo no pó lio da mí dia, mas 
tam bém atra vés da in serç ão em mo vi men tos so ciais e na es fe ra da po lí ti -
ca (go ver nos, Esta do, par ti dos).

Além dis so, pa ra le lo e re la cio na do aos de ba tes a res pei to da
 exigência e va lo ri zaç ão do di plo ma em jor na lis mo des pon tou no ce ná rio 
na cio nal os con fli tos em tor no da criaç ão do Con sel ho Fe de ral de Jor na -
lis mo. O pro je to que pre ten de re gu la men tar o exer cí cio da pro fiss ão e
es ta be le cer os cri té rios for mais de en tra da atra vés de um con sel ho pro -
fis sio nal en trou na agen da das en ti da des sin di cais, so bre tu do em funç ão
da li mi nar que im pe diu a exigê ncia do tí tu lo acadê mi co em jor na lis mo.
Tal pro pos ta foi apro va da pelo Pre si den te da Re pú bli ca Luis Iná cio Lula 
da Sil va e en via da, em 2004, para o Con gres so Na cio nal, o que pro vo -
cou no va men te um in ten so de ba te a res pei to da re gu la men taç ão da ati vi -
da de. Enti da des vol ta das aos pro prie tá rios de jor nais e di re to res de im -
pren sa ma ni fes ta ram-se con trá rios ao pro je to por acre di ta rem que ele
fe ri ria a li ber da de de im pren sa e ex press ão a par tir do mo men to em que
uma instância es pe cí fi ca con tro las se o exer cí cio e aces so à pro fiss ão, li -
mi tan do quem de ve ria pra ti car o jor na lis mo. Por ou tro lado, sin di ca tos
da ca te go ria e en ti da des li ga das a eles, co lo ca ram-se a fa vor, de fen den -
do o dis ci pli na men to e nor ma ti zaç ão do jor na lis mo como ne ces sá rios ao 
seu exer cí cio sem sig ni fi car cer cea men to à li ber da de de im pren sa e de
ex press ão. Para os sin di ca tos a criaç ão de um órg ão que visa es ta be le cer
as nor mas e cri té rios para o exer cí cio do jor na lis mo con tri bui para ze lar
pela qua li da de da in for maç ão e prin cí pios éti cos da pro fiss ão, pos si bi li -
tan do ao lei tor no tí cias com ela bo raç ão cri te rio sa se guin do os pre cei tos
do jor na lis mo. O con sel ho vi ria a re cu pe rar o va zio le gis la ti vo pro vo ca -
do pela per da da exigê ncia do di plo ma. Suas pre tens ões não in ci dem
ape nas pela re gu la men taç ão da ati vi da de, mas tam bém pela ne ces si da de 
de re gu lar os do nos dos meios de pro duç ão jor na lís ti cos. O con sel ho te -
ria o pa pel de po lí cia, pu nin do os jor na lis tas que exer cem o jor na lis mo
ile gal men te, con tro lan do o não cum pri men to das nor mas, con tri buin do
as sim para con ter o mo no pó lio e a con cen traç ão da mí dia.

Essas en ti da des acre di tam que o en vio ao Con gres so Na cio nal,
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, Luís Iná cio Lula da Sil va, do pro je to de
lei que cria o Con sel ho Fe de ral de Jor na lis mo é uma con quis ta não só
dos jor na lis tas, mas tam bém da so cie da de, uma vez que ele é de in te res -
se da so cie da de e não ape nas da ca te go ria. A de fe sa do Con sel ho Fe de ral 
de Jor na lis mo apa re ce as so cia da a uma ação di re ta men te re la cio na da
aos in te res ses dos ci dad ãos e da de mo cra cia não se res trin gin do aos in te -
res ses cor po ra ti vis tas. Nes sas vis tes ele se tor na um ins tru men to fun da -
men tal para a prá ti ca de mo crá ti ca, uma vez que ele não será ape nas fis -
ca li za dor, mas um meio de in clus ão so cial. Por tan to, de fen der o Con sel -
ho sig ni fi car agir em prol da de mo cra ti zaç ão dos meios de  comu -

As es tra té gias e os de sa fios do Sin di ca to do jornalistas 175



nicação, im pe dir a con cen traç ão da mí dia e de fen der os in te res ses pú bli -
cos, de for ma ge ral.

O pro je to ao lon go do pe río do so freu al gu mas mo di fi caç ões. A
mais re cen te cen tra-se no nome. De Con sel ho Fe de ral de Jor na lis mo
pas sou a cha mar-se Con sel ho Fe de ral de Jor na lis tas, com in tui to de dei -
xar cla ro, se gun do as li de ran ças da Fe de raç ão Na cio nal dos Jor na lis tas,
que a atuaç ão do órg ão é para os jor na lis tas e não pre ten de re gu lar o
jor na lis mo. Além dis so, o Con sel ho pre ten de atuar na for maç ão dos jor -
na lis tas e na qua li fi caç ão dos cur sos uni ver si tá rios crian do a ca te go ria
pro fes sor jor na lis ta. Nes se pro je to, o con sel ho irá atuar na ava liaç ão
dos cur sos ob ser van do o seu fun cio na men to. Em funç ão dis so, a re fe ri -
da fe de raç ão não foi a úni ca ins ti tuiç ão a se ma ni fes tar a fa vor, mas tam -
bém o Fó rum Na cio nal de Pro fes so res de Jor na lis mo, en ti da de essa que
atua em par ce ria com a FENAJ em di ver sas si tuaç ões. Se gun do o pre si -
den te do Fó rum Na cio nal de Pro fes so res de Jor na lis mo, isso será fei to
em par ce ria, uma vez que a FENAJ e o FNPJ já de sen vol vem ati vi da des
em con jun to em funç ão do Pro gra ma de Estí mu lo à Qua li da de do Ensi -
no de Jor na lis mo, pro mo vi do pela Fe de raç ão. A re laç ão des sas en ti da -
des con so li da uma rede que não é ape nas ins ti tu cio nal, ão sen ti do de
víncu los en tre en ti da des, mas tam bém uma rede de con ta tos que é for ti -
fi ca da por la ços ex ter nos as ins ti tuiç ões, como o víncu lo que as li de ran -
ças es ta be le cem com par ti dos po lí ti cos.

Tan to o pro je to de criaç ão do con sel ho quan to à im po siç ão do di -
plo ma fa zem par te da Cam pan ha pela Va lo ri zaç ão da Pro fiss ão de Jor -
na lis ta pro mo vi da pe las en ti da des sin di cais e, des se modo, elas apa re -
cem as so cia das a con cepç ões co muns de jor na lis mo e uni ver si da de que
re me te a pro fiss ão de jor na lis ta a um pa pel emi nen te men te po lí ti co
dian te da so cie da de. Um pa pel que im pli ca em atuar em de fe sa da de mo -
cra cia, da po pu laç ão, dos ci dad ãos e se in se rir na es fe ra da po lí ti ca, seja
atra vés de par ti dos po lí ti cos, mo vi men tos so ciais ou ain da no pró prio
Esta do. Des sa for ma, é pos sí vel afir mar que o Con sel ho faz par te das es -
tra té gias dos sin di ca tos para ga ran tir es pa ço, a um gru po de jor na lis tas,
na es tru tu ra bu ro crá ti ca e de de cis ão.

Tra je tó rias so ciais, pro fis sio nais e po lí ti cas das li de ran ças
sin di cais

As quest tes aci ma des ta ca das a res pei to da de fe sa do di plo ma e do
Con sel ho Fe de ral de Jor na lis tas re ve lam de ter mi na das vis tes so bre a
pro fiss ão. Mas, tais per cepç ões pre ci sam ser com preen di das sob o pon to 
de vis ta dos ato res que as ex pres sam, le van do em con si de raç ão os re cur -
sos que acu mu la ram ao lon go do pro ces so de so cia li zaç ão e do sen ti do
que atri buem ao seu per cur so. A in ves ti gaç ão das tra je tó rias per mi te
mos trar, de um lado, as ba ses so ciais que fun da men tam as per cepç ões
so bre a pro fiss ão, as quais co rres pon dem tan to às ori gens so ciais quan to
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à for maç ão es co lar, bem como as mo da li da des de in serç ão pro fis sio nal e 
a re laç ão que os jor na lis tas es ta be le cem com ou tras es fe ras so ciais,
como a sin di cal, a dos par ti dos po lí ti cos e mo vi men tos so ciais. De ou tro
lado, a con diç ão de sin di ca lis ta pode ser to ma da como in di caç ão de po -
siç ão e aces so a cer tos re cur sos so ciais que po dem ser re con ver ti dos
para atuaç ão pro fis sio nal ou ent ão para atuaç ão na es fe ra da po lí ti ca.
Entre tan to, é pre ci so res sal tar que es sas duas for mas de atuaç ão não são
apre sen ta das como an tagô ni cas, nem tam pou co se pa ra das. Essa mes ma
con diç ão e a re con vers ão de re cur sos pode tam bém re ve lar uma con -
cepç ão de pro fiss ão que re me te a uma atuaç ão po lí ti ca e que não se res -
trin ge ao exer cí cio pro fis sio nal stric to sen so. Na im pos si bi li da de de ex -
plo rar to dos os ele men tos ex traí dos dos ca sos ana li sa dos, esse tex to se
de te rá em al gu mas ca rac te rís ti cas que se des ta ca ram como re le van tes na 
aná li se da im portância dos re cur sos ob ti dos pela mi litâ ncia sin di cal para 
o exer cí cio do jor na lis mo. 

Um pri mei ro as pec to que se des ta cou diz res pei to às con cepç ões da 
pro fiss ão de que são por ta do res es sas li de ran ças e as de fi niç ões que
apre sen tam para jus ti fi car suas in ter venç ões e que tor nam suas es tra té -
gias in te li gí veis. De for ma ge ral, a rea li zaç ão do cur so de gra duaç ão em
jor na lis mo é apre sen ta da como fun da men tal para o exer cí cio prá ti co
seja ele do pró prio jor na lis mo, seja o exer cí cio prá ti co da mi litâ ncia po -
lí ti co-par ti dá ria. O re la to abai xo do pre si den te da Fe de raç ão Na cio nal
dos Jor na lis tas ilus tra esse pon to de vis ta a res pei to da for maç ão
acadê mi ca.

O cur so foi mui to res pon sá vel por isso, as au las, o dis cur so en ga ja -
do do Da niel e da pró pria Ma ria He le na que não viam o jor na lis mo
acé ti co, dis tan te da so cie da de, em mar te, o fa mo so ho mem de mar -
te, que não se en vol ve com nada, que não tem time de fu te bol, que
não tem par ti do po lí ti co. Essa crí ti ca a esse tipo de jor na lis mo aca -
bou me con ta mi nan do até de mais, eu di ria, de cer ta for ma. Eu acho
que o prin ci pal res pon sá vel por isso foi à pró pria uni ver si da de. A
for maç ão que eu tive aqui que me le vou a mi litâ ncia po lí ti ca tan to
no mo vi men to uni ver si tá rio quan to tam bém no mo vi men to po lí ti co, 
par ti dá rio, mes mo. O Da niel es pe cial de fen dia a ne ces si da de de o
pró prio jor na lis ta ter uma mi litâ ncia que fos se além das quest tes e
dos mu ros da uni ver si da de, que fos se uma mi litâ ncia so cial e efe ti -
va mes mo (...). Tu vai di zer, mas tem um mon te de gen te que não fez 
essa opç ão. A maio ria não fez essa opç ão. 

A pró pria im portância atri buí da ao cur so de jor na lis mo e a uni ver -
si da de está re la cio na da à ca pa ci da de da fa cul da de pro mo ver o en ga ja -
men to, uma vez que o jor na lis mo não deve es tar dis tan te da so cie da de e
a uni ver si da de pro por cio na essa re flex ão. A uni ver si da de en si na a téc ni -
ca, mas tam bém a crí ti ca, pois é a uni ver si da de que abre a ca be ça. O
cur so de jor na lis mo per mi te o en ten di men to da rea li da de, abrin do as
por tas no sen ti do crí ti co, de vis ão da so cie da de. Isso in di ca uma vis ão
mi li tan te ao mes mo tem po da uni ver si da de e do pró prio jor na lis mo.
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O que es ses re la tam per mi tem com preen der a res pei to das con -
cepç ões à cer ca da for maç ão em jor na lis mo diz res pei to a dois as pec tos
fun da men tais. A for maç ão ad qui re va lor, por um lado pela pos si bi li da de 
de in ter venç ão na rea li da de so cial, ma ni fes ta da em par ti dos po lí ti cos,
mo vi men tos so ciais, sin di cais. Por ou tro, pela pos si bi li da de de in ter -
venç ão na rea li da de jor na lís ti ca. O jor na lis mo é vis to como uma ati vi da -
de que im pli ca não só em uma téc ni ca de es cri ta e re daç ão, mas em uma
re laç ão com a rea li da de, com a so cie da de, seja atra vés da com preens ão e 
aná li se, seja atra vés da in ter venç ão e ma ni fes taç ão em tor no de as sun tos
de in te res se pú bli co.

Um ou tro as pec to que me re ce atenç ão está re la cio na do à mi litâ ncia 
es tu dan til, in serç ão po lí ti co-par ti dá ria e sin di cal des ses jor na lis tas. Do
con jun to dos ca sos, ma ni fes tou-se, ini cial men te, mi litâ ncia es tu dan til
ati va em cen tros e di re tó rios acadê mi cos já no pe río do da gra duaç ão e
in serç ão em par ti dos po lí ti cos, so bre tu do o Par ti do dos Tra bal ha do res
(PT). Pos te rior men te a mi litâ ncia es tu dan til, como ca min ho na tu ral,
deu-se a in serç ão em sin di ca tos da ca te go ria, como sin di ca to dos jor na -
lis tas e em se gui da Fe de raç ão Na cio nal dos Jor na lis tas. Asso cia do a es -
sas mi litâ ncias está à in serç ão em par ti dos po lí ti cos de es quer da. Quan -
do ques tio na do a res pei to de sua in serç ão em mo vi men tos es tu dan tis e
sin di cais e par ti dos po lí ti cos, um dos en tre vis ta dos se ma ni fes tou afir -
man do que

(...) Ou tu fa zia isso, ou tu te alie na va com ple ta men te. Era uma coi sa 
na tu ral par ti ci par po li ti ca men te (...) Ou tu par tia para um ca min ho
bem opos to. Era uma coi sa na tu ral. Eu tin ha que fa zer aqui lo, eu me
in dig na va com as in jus ti ças so ciais. O meu ca min ho foi, bom, aon -
de eu vou en con trar? É no mo vi men to so cial, no mo vi men to sin di -
cal, no mo vi men to es tu dan til. Eu achei a coi sa mais nor mal (en tre -
vis ta 43)

A mi litâ ncia é vis to como algo na tu ral, como um ca min ho ine vi tá -
vel para quem toma po si cio na men tos po lí ti cos, para quem tem uma
cons ciên cia po lí ti ca, ou quem não se con for ma com as in jus ti ças e os
pro ble mas so ciais. A mi litâ ncia é apre sen ta da como o ca min ho para
cons truç ão de um pen sa men to con tes ta dor e crí ti co, como tam bém de
não se man ter al heio aos acon te ci men tos po lí ti cos, tor nan do-se um ci -
dad ão po lí ti co, o opos to do prin cí pio da alie naç ão. Pode-se cons ta tar
com isso que pre do mi na nes se con jun to de jor na lis tas a pro xi mi da de
com o uni ver so da po lí ti ca. O mi li tan tis mo, seja na sua for ma sin di cal,
de mo vi men to es tu dan til ou par ti dá rio, pro por cio na uma ma nei ra es pe -
cí fi ca de aces so à po lí ti ca pos si bi li tan do in clu si ve o aces so a cer tas ati -
vi da des jor na lís ti cas, como as ses so rias pú bli cas, as ses so rias para mo vi -
men tos so ciais, as ses so rias para par ti dos e em cam pan has elei to rais,
bem como ocu par car gos na bu ro cra cia pú bli ca como di re tor de co mu ni -
caç ão e se cre tá rio de co mu ni caç ão. A mi litâ ncia po lí ti co par ti dá ria e
tam bém a sin di cal, as so cia da ao exer cí cio do jor na lis mo for ne ce os
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meios ne ces sá rios para con quis tar cer tos pos tos. O que é in te res san te é
que as in serç ões na mi litâ ncia não são vis tas como algo aci den tal ou que
des vie da pro fiss ão, mas ao con trá rio, são pro va de qua li da des ex traor -
di ná rias. A mi litâ ncia po lí ti ca é vis ta como uma apren di za gem e como
uma qua li fi caç ão que for ne ce um sa ber es pe cial so bre o so cial, so bre as
con diç ões de or ga ni zaç ão.

Abai xo um dos re la tos, acer ca de como ob te ve seu pri mei ro em pre -
go no mer ca do jor na lís ti co, in di ca al gu mas pis tas de aná li se a res pei to
da im portância que as su me a mi litâ ncia po lí ti ca.

R: Foi logo de pois que eu me for mei, eu me for mei em mea dos de
84, nós mon ta mos uma em pre sa, eu acho que foi a pri mei ra em pre sa 
a tra bal har com o con cei to de co mu ni caç ão no es ta do, Mul ti mí dia
Co mu ni caç ão Ltda. Um gru po de for ma dos, for mou e a gen te co me -
çou a tra bal har, a fa zer tra bal ho de jor na lis mo, mas com um viés
mais aber to e um ano de pois fui con vi da do para tra bal har no Diá rio. 
O Diá rio tava se im plan tan do em 1985/1986, aqui. Eu tra bal hei no
pi lo to do jor nal. O prin ci pal res pon sá vel para eu en trar no jor nal foi
o Re nan Antu nes de Oli vei ra que na épo ca era coor de na dor de pro -
duç ão, eu acho, no jor nal. E o Re nan me le vou para fa zer sin di ca to
lá den tro do jor nal. P: E ele era do sin di ca to? R: Ele não, ele era, foi
da opo siç ão, sem pre foi da opo siç ão, mas não era da di re to ria do
sin di ca to, mas apoia va e tin ha víncu los. E o Re nan me le vou para
sin di ca li zar as pes soas lá, tra bal har mais no sen ti do de, ele fez e me
co lo cou na edi to ria de eco no mia, fi quei, um ano, um ano e pou co
tra bal han do no jor nal até que as coi sas se aci rra ram lá den tro do jor -
nal e aí eles co me ça ram a de mi tir (en tre vis ta 42). 

Esse é caso me re ce de di caç ão es pe cial uma vez que seus prin ci pais 
em pre gos e pos tos pro fis sio nais fo ram con quis ta dos gra ças às in di caç -
ões de co le gas do mo vi men to sin di cal e do Par ti do dos Tra bal ha do res.
Além de atuar em jor nais, tam bém coor de nou cam pan has elei to rais do
re fe ri do par ti do, tra bal hou na pre fei tu ra de Flo ria nó po lis quan do o Par -
ti do dos Tra bal ha do res gan hou as eleiç ões mu ni ci pais na qua li da de de
as ses sor de co mu ni caç ão do vice-pre fei to. 

O que ca rac te ri za os tra je tos des sas li de ran ças é uma di ver si da de
de víncu los, não só sin di cais, como po lí ti cos, ob ti dos atra vés da  inser -
ção em par ti dos po lí ti cos. Esses da dos per mi tem co lo car que a  mili -
tância seja ela exer ci da no es pa ço dos sin di ca tos, dos par ti dos po lí ti cos
ou de en ti da des ecle siais, pos si bi li ta não só uma qua li fi caç ão es pe cial,
um sa ber so bre o so cial va lo ri za do en tre as li de ran ças, mas tam bém per -
mi te o aces so a cer tas po siç ões e pos tos den tro do jor na lis mo. Uma des -
sas po siç ões ocu pa das é a de as ses sor ou con sul tor e di re tor ou se cre tá -
rio de ins ti tuiç ões pú bli cas. O tra bal ho de as ses so ria ou con sul to ria
pres ta da para cam pan has elei to rias, sin di ca tos, mo vi men tos so ciais di -
ver sos, bem como o ser vi ço na bu ro cra cia pú bli ca como se cre tá rio de
co mu ni caç ão ou di re tor de emis so ra pú bli ca é vis to como uma for ma de
exer cí cio pro fis sio nal pelo con jun to dos jor na lis tas con si de ra dos. A
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ocu paç ão des ses car gos se dá em nome de uma “com petê ncia pro fis sio -
nal”. Entre tan to es ses pos tos são con quis ta dos atra vés de uma rede de
con ta tos e víncu los po lí ti cos que per mi tem as so ciar o exer cí cio da pro -
fiss ão ao exer cí cio de uma ati vi da de po lí ti ca. Essa rede de con ta tos oco -
rre no in te rior dos par ti dos po lí ti cos e é in ten si fi ca da nos sin di ca tos.
Além dis so, esse tipo de uso do jor na lis mo e a com bi naç ão en tre tí tu los
pro fis sio nais e de mais tí tu los ob ti dos pela in serç ão mi li tan te re ve la uma
atuaç ão po li va len te e uma “ex pans ão ho ri zon tal”5 da pro fiss ão. Essas
quest ões in di cam para uma das mo da li da des de uti li zaç ão do exer cí cio
pro fis sio nal que apa re ce em as so ciaç ão com ocu paç ão de car gos po lí ti -
cos. Tal uso da con diç ão pro fis sio nal e do tí tu lo es co lar está con di cio na -
do ao exer cí cio do mi li tan tis mo.

Além dis so, tem se tor na do re le van te o fato de que es sas in serç ões
não são apre sen ta das como pre ju di ciais ao exer cí cio da pro fiss ão e de
seus cri té rios de ob je ti vi da de e neu tra li da de, ao con trá rio, são vis tas
como qua li da des que est ão di re ta men te re la cio na das à pro fiss ão; uma
vez que o jor na lis ta deve ser um mi li tan te em to dos os sen ti dos e deve
luta não só pela ve ra ci da de das in for maç ões que pro duz no in te rior das
re daç ões, como tam bém luta em de fe sa da so cie da de e da de mo cra cia. A 
in serç ão po lí ti ca e a mi litâ ncia, nes se caso, são vis tas como uma for ma
de con tri buir para o exer cí cio de um com por ta men to crí ti co, trans for -
ma dor e in quie to.

Assim, eles as so ciam o tra bal ho jor na lís ti co à preo cu paç ão em se
co lo car a ser vi ço da cons truç ão po lí ti ca do país, con tri buin do ao mes mo
tem po para for maç ão de uma opi ni ão pú bli ca e cons ciên cia na cio nal. O
exer cí cio do jor na lis mo seja em jor nais, rá dios, te le vis tes, ou ain da em
uni ver si da des na qua li da de de pro fes so res é apon ta do como um exer cí -
cio trans for ma dor, seu pa pel é pro vo car atra vés das no tí cias e das au las
as mu dan ças so ciais, per mi tin do ao pú bli co a que se di ri ge ca pa ci da de
para pro mo ver mo di fi caç ões. Suas per cepç ões do tra bal ho jor na lís ti co
co lo cam esse pro fis sio nal numa po siç ão ati va, na qual a pos tu ra crí ti ca e 
con tes ta do ra é es sen cial. Tais con si de raç ões a res pei to da mi litâ ncia
par ti dá ria e po lí ti ca in di cam um uso po lí ti co do di plo ma de jor na lis ta em 
vá rios sen ti dos. No sen ti do de con quis tar uma po siç ão den tro da bu ro -
cra cia, atra vés dos car gos e no sen ti do de um po si cio na men to po lí ti co,
de co lo car o jor na lis mo a ser vi ço da rea li da de, da de mo cra cia, de uma
co mu ni caç ão pú bli ca. A in serç ão na es fe ra sin di cal, as so cia da ao in ves -
ti men to nos par ti dos po lí ti cos, per mi te acu mu lar um con jun to de re cur -
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ras, com des ta que para or ga nis mos pú bli cos. 



sos fun da men tais para per mi tir o aces so à po lí ti ca, como tam bém para
am pliar os es pa ços de atuaç ão pro fis sio nal.

Con si de rações fi nais

As to ma das de po siç ão em de fe sa do di plo ma, os po si cio na men tos
a fa vor da cons ti tuiç ão de um Con sel ho Fe de ral de Jor na lis mo e as
dispu tas para fa zer va ler o a re gu la men taç ão do jor na lis mo, est ão re la -
cio na das a cer tas con cepç ões mais ge rais a res pei to do pa pel so cial do
jor na lis ta e da uni ver si da de. Nes se sen ti do, es ses pro je tos não est ão se -
pa ra dos nem são an tagô ni cos, uma vez são cons ti tuí dos por vis tes co -
muns de so cie da de, es co la e jor na lis mo que con tri buem para jus ti fi car
tan to o fun da men to do di plo ma quan to às in ter venç ões con cre tas que
pre ten dem ins tau rar, como no caso do pro je to do Con sel ho Fe de ral de
Jor na lis mo. O que cabe des ta car, por um lado, é que nes sas lu tas cor po -
ra ti vas est ão pre sen tes es que mas de per cepç ão e de fi niç ão da con diç ão
pro fis sio nal en gen dra dos em um pa pel po lí ti co do jor na lis ta. Por ou tro
lado, é pre ci so sa lien tar que tal de fi niç ão e es que mas de per cepç ão re -
sul tam tam bém do pro ces so de so cia li zaç ão das pró prias li de ran ças, das
ex pe riên cias que vi ven cia ram an tes e du ran te a in serç ão nes sas en ti da -
des. O mi li tan tis mo, nes se caso es tu dan til, par ti dá rio e sin di cal, con tri -
bui não só para for maç ão de “uma rede de re laç ões” que po dem ser mo -
bi li za das em di ver sas si tuaç ões, mas tam bém para uma vis ão de mun do
mi li tan te (Ga xie, 2005; Ga xie & Offer lé, 1985, Co ra di ni, 2001).

Como se pro cu rou de mons trar ao lon go des se tex to, de acor do com 
as ma ni fes taç ões das en ti da des de re pre sen taç ão da ca te go ria, a pró pria
de fe sa do di plo ma e de ou tros cri té rios de re gu la men taç ão do jor na lis mo 
vão no sen ti do da ne gaç ão do exer cí cio pro fis sio nal em sua de fi niç ão
es tri ta e for mal. O sen ti do da de fe sa do di plo ma apa re ce as so cia do não a
uma ideo lo gia me ri to crá ti ca, mas à pos si bi li da de de for maç ão de uma
cons ciên cia crí ti ca e trans for maç ão so cial, bem como a idéia de uma uti -
li da de pú bli ca que in te res sa a so cie da de. Nes se sen ti do, o di plo ma e o
Con sel ho Fe de ral de Jor na lis tas cons ti tuem-se como ob je to de dispu tas
va lo ra ti vas que en vol vem de ter mi na das con cepç ões do pa pel da for -
maç ão es co lar, da uni ver si da de e da pró pria pro fiss ão. Pa péis que, se -
gun do es ses jor na lis tas, est ão vol ta dos a uma atuaç ão na rea li da de, a um
en ga ja men to na so cie da de, no qual é ne ces sá rio de mons trar sen si bi li da -
de à pro ble má ti ca so cial.

Os de ba tes a res pei to da de fe sa do di plo ma e da ins tau raç ão de um
con sel ho re ve lam que o con tro le so bre o exer cí cio do jor na lis mo tem o
sig ni fi ca do de um po si cio na men to po lí ti co que per mi te não ape nas
ques tio nar os do nos de jor nais e a im pren sa de modo ge ral, mas se in se -
rir na es fe ra da po lí ti ca (mo vi men tos so ciais, par ti dos po lí ti cos, Esta do). 
As mo bi li zaç ões em tor no de de ter mi na das de fi niç ões do jor na lis mo e
da pró pria uni ver si da de tra du zem um pro ces so de po li ti zaç ão des sa pro -
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fiss ão. A de fe sa do di plo ma não é so men te uma for ma de con tro le de en -
tra da e exer cí cio do jor na lis mo como é tam bém um ins tru men to de po li -
ti zaç ão, na me di da em que per mi te o de sen vol vi men to de um com por ta -
men to po lí ti co ma ni fes ta do na crí ti ca so cial, no com ba te ao mo no pó lio
das em pre sas de co mu ni caç ão, na luta por va lo res de mo crá ti cos e na in -
serç ão po lí ti ca.

O exa me do dis cur so de de fe sa da va lo ri zaç ão do tí tu lo acadê mi co
e sua re laç ão com os iti ne rá rios dos jor na lis tas en vol vi dos em sua de fe -
sa, per mi ti ram mos trar quem são os ato res que par ti ci pam des sas en ti da -
des e como são ge ra das as dis po siç ões que con tri buem para tal con cepç -
ão de pro fiss ão e di plo ma. Pode-se ob ser var que a mi litâ ncia po lí ti ca e a
so cia li zaç ão em par ti dos po lí ti cos, cen tros acadê mi cos e sin di ca tos, ti -
ve ram um pa pel fun da men tal para uma de ter mi na da con cepç ão e uso da
pro fiss ão. O que ca rac te ri za o tra je to des sas li de ran ças é a com bi naç ão
de vá rias mi litâ ncias, como a es tu dan til, a sin di cal, atuaç ão em par ti dos
po lí ti cos, mo vi men tos so ciais. O ele men to mais re le van te con sis te na
ma nei ra como as li de ran ças re la cio nam a es co la ri zaç ão e for maç ão
acadê mi ca com mi litâ ncia po lí ti ca. Os jor na lis tas, lí de res de en ti da des
sin di cais, fa zem de sua for maç ão acadê mi ca um ins tru men to para atuar
na es fe ra da po lí ti ca, seja se ma ni fes tan do em prol da de mo cra ti zaç ão da 
co mu ni caç ão, seja atuan do em par ti dos po lí ti cos e se in se rin do na bu ro -
cra cia pú bli ca. Seus tí tu los ad qui rem va lor pelo con jun to de re cur sos
que acu mu la ram fora da es fe ra es co lar, so bre tu do na mi litâ ncia po lí ti ca
e que são re con ver ti dos para atuaç ão no jor na lis mo. A as so ciaç ão da for -
maç ão es co lar com os in ves ti men tos mi li tan tes re sul tou na ocu paç ão de
pos tos di ver sos em as ses so rias para par ti dos, as ses so rias pú bli cas, etc.
Assim, pode-se per ce ber que, de um lado, a mi litâ ncia po lí ti ca pre disp te
a uma con cepç ão po lí ti ca do tí tu lo es co lar e da pro fiss ão. De ou tro lado,
ela fun cio na como um re cur so nas lu tas pela va lo ri zaç ão da pro fiss ão. A
pró pria ten ta ti va de criaç ão de um con sel ho re pre sen ta uma es tra té gia
para in se rir uma de ter mi na da “eli te de jor na lis tas” na es tru tu ra bu ro crá -
ti ca do Esta do e ga ran tir es pa ços de de cis ão. O dis cur so de de fe sa da
exigê ncia do di plo ma em jor na lis mo e a ne ces si da de de um con sel ho
que con tro le a en tra da dos jor na lis tas, ao mes mo tem po, em que tem por
fi na li da de res trin gir es pa ço aos di plo ma dos, se tor nam im por tan tes re -
cur sos para in ter vir, em nome da pro fiss ão, na esfera da política.
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Re su mo:

Esse pa per ana li sa as es tra té gias dos sin di ca tos pro fis sio nais dos
jor na lis tas e os me ca nis mos de ação para de fe sa do Con sel ho Fe de ral de
Jor na lis mo e dos tra bal ha do res da no tí cia. Os pro ce di men tos me to do ló -
gi cos ado ta dos fo ram en tre vis tas com as prin ci pais li de ran ças sin di cais
e aná li se de do cu men tos pro du zi dos pe las en ti da des. Esse es tu do per mi -
tiu re ve lar que as es tra té gias sin di cais est ão re la cio na das a con cepç ões
mais ge rais do pa pel so cial do jor na lis ta e de de fe sa de po lí ti cas de mo -
crá ti cas de co mu ni caç ão. 

Pa lav ras Cha ve: Tra bal ho; tra bal ha do res da no tí cia; es tra té gias;
de fe sa; Sin di ca to dos Jor na lis tas.

Abstract:

This pa per it analy zes the stra te gies of the pro fes sio nal unions of
the jour na lists and the me cha nisms of ac tion for de fen se of the Fe de ral
Advi ce of Jour na lism and the wor kers of the no ti ce. The adop ted me to -
do ló gi cos pro ce du res had been in ter views with the main syndi cal lea -
ders hips and do cu ment analy sis pro du ced for the en ti ties. This study it
allo wed to dis clo se that the syndi cal stra te gies are re la ted the con cep -
tions of the so cial pa per of the jour na list and de fen se of de mo cra tic po li -
tics of com mu ni ca tion.

Key Words: Work; wor kers of the no ti ce; stra te gies; de fen se;
Unions of the Jour na lists.
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