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Resumo 

 

O presente artigo oferece visão crítica introdutória ao debate sobre a não-

obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Por meio da 

análise dos discursos da Globo e da Fenaj, apresentam-se as argumentações existentes 

para o debate da questão, bem como permite-se que o entendimento perpasse questões 

ligadas ao diploma, como a regulamentação da profissão, o código de ética, a Lei de 

Imprensa e a responsabilidade social do Jornalismo. 
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Introdução 

 No dia 17 de junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou o fim 

da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista.  

Essa decisão foi amplamente divulgada pelos veículos de comunicação social do 

país – principalmente pela grande mídia. Como diante de qualquer fato, existem os que 

são contra e os que são a favor da deliberação do Supremo. 

 As Organizações Globo, maior empresa de comunicação do País – possui canal 

de TV aberta (Globo), TV a cabo (Globo News), emissora de rádio (Rádio Globo), 

impresso (O Globo) e internet (Globo.com; G1) – posicionou-se a favor a decisão do 

Governo, por meio de uma nota assinada pelo seu vice-presidente, João Roberto 

Marinho. 

 Por outro lado, a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) opôs-se à 

determinação do Supremo. A instituição – sindicato nacional dos jornalistas – luta em 

prol dos direitos dessa categoria e acredita que o voto contra o diploma não é favorável 

à classe. O presidente desse órgão, o jornalista Sérgio Murillo de Andrade, publicou em 

um artigo a opinião da entidade sobre a situação. 

 Essas organizações são partes interessadas no debate sobre o tema, bem como a 

analista desses discursos, pelo fato de ser estudante de Jornalismo e entender que no 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso de Jornalismo da UFV, email: fernanda.viegas@ufv.br 
3
 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da UFV, email: mauricio.caleiro@ufv.br 
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material em questão poderá se perceber não só a defesa de interesses, mas também a 

maneira como a profissão é compreendida por empresas consagradas em suas áreas de 

atuação. 

 Além disso, com esse estudo pretende-se apontar as questões que se relacionam 

a “queda do diploma”, como a regulamentação da profissão, as leis de imprensa, o 

código de ética dos jornalistas e a responsabilidade social da profissão.  

 

Metodologia 

Para analisar os discursos da Globo e da Fenaj, foram definidos alguns critérios 

a ser considerados nas duas produções discursivas: conceituação; papel social 

(desempenhado pelo locutor do discurso); polifonia (enunciadores concordantes e 

discordantes); processos de intensificação (adjetivação, sufixação, prolongamento 

fonético, ambigüidade, advérbios, superlativos, quantificação – numeral); presença de 

neologismo e metáfora; verbos dicendi (introdutores de fala reportada); modalização 

autonímica (aspas, parênteses, travessão, negrito, caixa alta, sublinhado, itálico); 

elementos que constroem o locutor do discurso; elementos que constroem o público-

alvo da produção discursiva; face positiva e face negativa (o que não é exposto, não é 

conhecido pelo outro; íntimo; privacidade); atos elocutivos, alocutivos e delocutivos; 

ethos da empresa; conhecimento prévio da analista. 

 As discussões desenvolvidas são reflexões que consideram o contexto das 

produções, bem como a construção semântica, a partir das escolhas lexicais.  

Nenhum discurso é totalmente absoluto, pois ainda que se torne 

hegemônico, não elimina o outro; busca desqualificá-lo, ignora-o. 

Também não é autônomo ou imutável, já que nasce a partir de outros 

discursos e deles sofre a interferência. Neste sentido, podemos afirmar 

que convivem, numa mesma sociedade, múltiplos discursos, com 

lógicas e preocupações diferentes, que se complementam ou se opõem 

(SILVA, 2002, p. 2). 

 

Função social do jornalista e a lei brasileira 

 Para ser jornalista, recentemente no Brasil, não é mais obrigatória a formação 

acadêmica. Mas todo o alarde que foi feito sobre o tema não menciona, ou não 

aprofunda a situação de que agora esse grupo de profissionais não possui mais uma 

regulamentação
4
 que guie e determine condições de trabalho, como a jornada e o piso 

salarial da categoria.  

                                                 
4 Regulamentação da Profissão de Jornalista (1969) – http://www.aner.org.br/Conteudo/1/artigo43488-1.asp 

http://www.aner.org.br/Conteudo/1/artigo43488-1.asp


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 3 

  A última reforma da legislação foi em 1979
5
. Nela, constam os critérios que 

definem o que é ser jornalista. Ainda, explica qual é a documentação necessária para se 

ter a carteira profissional, os benefícios que ela oferece e as atividades desempenhadas 

por um jornalista.  

No Brasil, a regulamentação só veio durante o Estado Novo, com o 

objetivo de ampliar o controle sobre a imprensa. A exigência do 

diploma para exercício da profissão veio na ditadura militar pós-64, 

especificamente em 1969, com o decreto-lei 972, em atendimento à 

reivindicação de organizações profissionais que ainda tinham algum 

espaço para o diálogo com o Executivo (ALVES; GROHMANN; 

SOUZA, 2009, p. 3). 

 

No início dos anos 2000 começou-se a se discutir no país modificações para essa 

regulamentação. Antes de cair o diploma foram realizadas alterações na lei de imprensa. 

Como esse código está diretamente relacionado ao exercício do Jornalismo, é relevante 

entendê-lo como uma ação que influenciou a queda do diploma. 

 A Lei de Imprensa brasileira
6
 foi promulgada na década de 60 e vigorava até o 

ano passado quando, em princípio, o Supremo Tribunal Federal suspendeu alguns 

artigos, com a justificativa de que eram contraditórios e que limitavam a liberdade de 

expressão por parte da sociedade. 

No entanto, o STF decidiu por derrubar por completo a Lei de Imprensa, 

deixando o trabalho da mídia sem uma lei específica que determine, entre outras coisas, 

situações penais. O que guarda as atividades de imprensa agora são o Código Civil e o 

Penal. 

A tal liberdade de expressão parece não ser um direito também dos jornalistas. 

Estes não tem a possibilidade de se posicionar enquanto cidadãos sem correr o risco de 

perderem o emprego, já que as empresas de comunicação não permitem que os seus 

funcionários se expressem de maneira contrária a ideologia que ela prega. Essa é uma 

crítica feita pelo professor de Política e Comunicação da UnB (aposentado) Venício A. 

de Lima, em um artigo
7
 publicado no Observatório da Imprensa em 18 de maio deste 

ano. 

Pode um jornalista profissional expressar sua posição pessoal sobre o 

jornalismo praticado por outro veículo cujo proprietário é o mesmo 

daquele em que trabalha, sem correr o risco de perder o emprego? A 

                                                 
5
 Regulamentação da Profissão de Jornalista (1979) –  

http://www.sjsp.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=120 
6 Lei de Imprensa (1967) – http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5250.htm 
7Liberdade de expressão para quem? – 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=590JDB002 

http://www.sjsp.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=120
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5250.htm
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=590JDB002
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liberdade de expressão se aplica quando estão envolvidas relações 

empregatícias? Ela é ou não é um direito individual universal? 

(LIMA, 2010). 

 

No caso da mídia, o que se tem é a liberdade de imprensa
8
. No País essa é uma 

questão de fôlego, devido aos anos de Ditadura, no qual o que se tinha era a censura. No 

entanto, ela esbarra em questões de privacidade do indivíduo (direito à imagem, direito 

à informação), assim como, nos interesses políticos e econômicos da empresa de 

comunicação. Dessa maneira, o exercício da liberdade estaria ligado ao profissional, a 

cargo deste. 

A imprensa alcança uma autonomia muito grande na sociedade 

contemporânea, passando a exercer um verdadeiro poder social. É que 

a imprensa moderna (os meios de comunicação) se transformou em 

um verdadeiro poder social, muitas vezes fazendo do cidadão não um 

destinatário, mas um refém da informação, tornando necessário 

defender não só a liberdade da imprensa, mas também a liberdade face 

à imprensa (GUERRA, 2005, p. 245-246). 

  

Neste ponto, outro assunto envolvido é o papel da imprensa para uma efetiva 

existência de democracia. É fácil o entendimento de que uma mídia sem voz mina a 

soberania popular, já que a produção de informações, em sua grande maioria, é 

realizada por ela e transmitida à população. A qualidade desse conteúdo é um fator 

imprescindível para que os cidadãos possam conhecer os fatos e a partir daí, 

posicionarem-se.  

 O professor português Carlos Camponez diz que a deontologia do jornalismo 

“pretende desenvolver um pensamento reflexivo acerca dos valores de conduta 

profissional do jornalista, nas sociedades contemporâneas ocidentais”. Essa é uma 

concepção analítica da função do jornalismo na atualidade que ultrapassa as possíveis 

interpretações sobre o Código de Ética dos jornalistas brasileiros
9
. 

 As regras contidas nesse código abordam o valor da informação para a sociedade 

e a maneira como se deve realizar a produção do conteúdo: de forma a estar em 

compromisso com a verdade. Essa definição se justifica, partindo da ideia de que 

negligenciar informações é prejudicial à sociedade, do mesmo modo que a publicização 

de dados inconsistentes. 

 O jornalista é obrigado a defender direitos universais, como à informação e à 

liberdade de expressão e conservar a moral dos indivíduos em sua honra, dignidade e 

                                                 
8 A Liberdade de Imprensa está descrita nos artigos 5º, IX e 220 § 1º Constituição Federal – 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm 
9 http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf
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em prol da democracia, desmascarando a corrupção. Mas é vetado a ele receber salário 

que esteja em desacordo com o piso salarial, assinar produção que não é de sua autoria e 

“permitir o exercício da profissão por pessoas não-habilitadas” (Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros, cap. II, art. 7, inciso VII).  

 Por esses exemplos de partes do Código dá para se perceber que se defende e se 

busca “proteger” a classe, cuidando dos interesses do grupo, a começar pelas vagas de 

emprego. Uma maneira de restringir o grupo e ao mesmo tempo de homogeneizá-lo: 

todos com a formação acadêmica. 

 Outro tópico relevante que se encontra no texto da lei é sobre a responsabilidade 

desse profissional. Ele deve se responsabilizar pelo o que produz. Mas esse cuidado e 

“dever” com o social vão além da cautela no levantamento das informações; tange a 

subjetividade do coletivo. “Pensar o jornalismo e o lugar do jornalista discursivamente é 

procurar identificar os sentidos sociais do jornalismo, as identificações, nem sempre 

conscientes, que constituem o sujeito jornalista na história”. (ALVES; GROHMANN; 

SOUZA, 2009, p. 5). 

 

Análise e discussão dos dados 

Discurso Globo 

Um dia após a decisão do STF, o vice-presidente das Organizações Globo, João 

Roberto Marinho, publicou um comunicado com o posicionamento da empresa. É uma 

nota de 5 linhas, na qual a instituição - que tem no Jornalismo o início da formação do 

seu império, coloca a sua apreciação sem grandes argumentações. O texto em questão 

foi retirado do site “Portal Imprensa”
10

, publicado às 19 horas e 47 minutos. 

A primeira oração expõe o assunto (“A decisão do Supremo Tribunal Federal 

sobre o diploma de jornalista”) e já deixa claro qual é a opinião da empresa, por meio de 

adjetivação (“é bem-vinda”). Neste fragmento, tem-se um ato delocutivo
11

: o locutor 

mostra que a responsabilidade do fato que apresenta (a decisão) não é dele, e sim de um 

terceiro, aqui o STF.  

Depois de “aceitar” o decreto do Supremo (se a decisão é bem-vinda para a 

empresa, ela é bem recebida, é aceita), o locutor explica o que o fato significa: “atesta 

como legal situação vivida por órgãos de imprensa”. Ou seja, o voto do STF adéqua 

uma realidade vivida pelos veículos brasileiros à lei do País. Nesse ponto, ele não diz 

                                                 
10 http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2009/06/18/imprensa28928.shtml 
11 Conceito de Patrick Charaudeau presente em CHARAUDEAU, Patrick.  Linguagem e discurso: modos de 

organização.  São Paulo: Contexto, 2008. 
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qual é a “situação”, pois subentende que as pessoas já saibam que é a existência de 

pessoas trabalhando no Jornalismo sem ter formação na área, pois o evento é recente. 

Em seguida coloca que “há anos, tem na sua equipe especialistas de outras 

áreas”. Isso permite a compreensão de que não é novidade que o Jornalismo também é 

feito por não-jornalistas. Além disso, expressa que essa prática não é de todo negativa 

porque mesmo não sendo jornalistas são pessoas qualificadas (“especialistas”). Fazendo 

relação dessa estrutura com a anterior, quando o locutor coloca “órgãos”, no plural, ele 

afirma que a Globo não é a única organização que tem esse comportamento. 

João Roberto Marinho expõe, ainda, que os “especialistas” possuem “talento 

reconhecido”. Mas não esclarece por quem o reconhecimento é realizado e nem o que 

qualificar uma pessoa que não tem formação em Jornalismo como talentosa representa. 

O que se pode inferir é que ele acredita que uma pessoa que é capaz de realizar 

atividades (antes somente) de jornalistas possui talento para a atividade. 

Nesse mesmo raciocínio, ele finaliza (“A decisão do STF apenas ratifica uma 

prática que sempre foi nossa”) confirmando – repete que a decisão coube ao STF; 

retoma o início do discurso – que a ação em questão não é uma novidade, foi uma 

simples (“apenas”) reafirmação do que já acontece no dia-a-dia da profissão: convívio 

entre jornalistas por formação e por “prática”. Acrescenta – como uma pessoa que está 

dentro do sistema e sabe como funcionam as engrenagens – que pode até não ser assim 

que a teoria prevê, mas que na prática é assim que acontece (“uma prática que sempre 

foi nossa”). É como se perguntasse: “por que vocês estão achando estranha a decisão do 

Supremo?” e continuasse “as empresas de comunicação brasileira sempre contrataram 

não-jornalistas”. A última palavra do discurso (“nossa”) chama a atenção. Com ela, 

Marinho se insere, ou melhor, insere a Globo. 

Esse discurso (personificado na pessoa do vice-presidente da empresa) 

superficial – nota: breve explanação – faz uso de recursos estratégicos para atingir o 

público consumidor da Globo (a sociedade brasileira como um todo), demais veículos 

de comunicação social, os próprios jornalistas e os políticos. 

Para tanto, utiliza-se da polifonia
12

 com a voz de enunciador concordante – 

citação indireta do STF – expressa na repetição (por duas vezes cita o STF) para validar 

a prática da empresa.  Do mesmo modo, ao fazer uso dos verbos “atestar” e “ratificar” 

(palavras formais) mostra a posição hierárquica superior que o Supremo ocupa. 

                                                 
12 Variadas falas com pontos de vistas próprios que reunidas dão forma a um discurso. Reflete a interação do homem 

como ser social. 
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O STF tem a sua face positiva (fachada social, o que está exposto) valorizada. 

Para o locutor o Supremo acertou em suspender a obrigatoriedade do diploma para o 

exercício da profissão, já que isso não é usual entre os contratantes. Ao mesmo tempo, a 

face positiva da Globo é apreciada, porque a empresa tem sua prática legalizada. O que 

mostra que a preocupação de contratar bons profissionais, sejam eles formados ou não, 

visa à qualidade do serviço realizado. 

Com o discurso, João Marinho dá ênfase ao conceito de qualidade. Demonstra a 

preocupação da instituição em ter em seu corpo de funcionários pessoas gabaritadas 

(especialistas com talento reconhecido), mesmo que não sejam formados em 

Jornalismo.  

O ethos
13

 empresarial, portanto, é de uma instituição “aberta” às mudanças, que 

reconhece o poder do Supremo Tribunal Federal, capaz de distinguir e selecionar 

profissionais “talentosos” para a realização das atividades jornalísticas e que prima pela 

qualidade dos seus produtos e serviços prestados à sociedade. Por meio de um 

comunicado sucinto e objetivo, o locutor apresenta suas ideias sem aprofundá-las, não 

dando margem a discussão. Dessa maneira, pode-se inferir que as Organizações Globo 

se posicionam a favor da decisão do Supremo por esta beneficiá-la. 

 

Discurso Fenaj 

No dia 26 de outubro deste ano, mais de 4 meses após o decreto sobre o 

diploma, o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Sérgio Murillo de 

Andrade, publicou um artigo no site “Comunique-se” apresentando a reflexão do 

sindicato nacional sobre o fato. No dia subseqüente, o mesmo texto foi divulgado no site 

da Fenaj
14

, de onde foi retirado o material a ser analisado. 

Com título e subtítulo (nesse caso colocado acima do título), Sérgio – locutor do 

discurso – já se posiciona contra a decisão do Supremo. Em “o erro do STF e a justiça 

na CCJ”, anteposto ao título, a oposição entre “erro” e “justiça” induz que será mostrado 

qual foi a falha e como a situação pode ser restabelecida. Já no título fica ainda mais 

claro que a ideia empregada no “chapéu” (vocabulário jornalístico para se remeter ao 

que vem antes do título), mostrando que existe reversão possível para o caso. Isso é 

apresentado pela junção de uma afirmação (“o Supremo errou) e uma ordem (“o 

                                                 
13 “Diz respeito à imagem daquele que fala e que é igualmente suscetível de tocar o auditório pela possível 

identificação deste à pessoa do orador”. Ver CHARAUDEAU, Patrick.  Discurso Político.  Trad. Fabiana Komesu e 

Dilson Ferreira da Cruz.  São Paulo: Contexto, 2006,  p.82. 
14 http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=2859 
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Congresso tem o dever de consertar”). Além desses elementos, o negrito – marcador 

autonímico – é usado no título imprimindo a ele mais relevância, por chamar atenção. 

Começa a sua explanação caracterizando a maneira como a decisão do órgão 

superior foi sentida pelos jornalistas (generalização: “jornalistas brasileiros”) e mostra 

qual é a conjuntura atual da categoria: momento difícil, de embate (“enfrenta”). Ainda 

classifica esse momento como um dos “piores”. A estratégia da utilização da 

adjetivação (exemplos: “perplexos” e “indignados”) perpassa todo o texto e é por meio 

dela fácil a percepção da opinião do locutor e da empresa que representa.   

No trecho “contrariando todas as expectativas da categoria e a opinião de grande 

parte da sociedade” ele antecipa que vai dar um parecer não agradável (já que foge as 

expectativas). E ao iniciar a oração seguinte com o verbo dicendi
15

 “acatou” retoma o 

que aconteceu em “junho passado”: “o voto do ministro Gilmar Mendes considerando 

inconstitucional o inciso V do art.4° do Decreto-Lei 972 de 1969 que fixava a exigência 

do diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista” (polifonia: cita 

a lei). Essa explicação foi construída mostrando o fato e citando que houve uma 

mudança na lei, pois antes exigir o diploma era constitucional e passou a ser 

inconstitucional. 

Continuando a exposição de como o episódio se desenvolveu, ele conta que 

“outros sete ministros acompanharam o voto do relator”. Ou seja, que essas pessoas só 

fizeram seguir o líder, não ponderaram para escolher. E vai além, mostra o resultado do 

caso: “perderam os jornalistas e também os 180 milhões de brasileiros, que não podem 

prescindir da informação de qualidade para o exercício de sua cidadania”. Em outras 

palavras, quer dizer que com a decisão realizada pela maioria no Supremo (8 votos a 1) 

há prejuízos para os jornalistas e para a sociedade brasileira. Os primeiros por não terem 

mais o seu espaço de atuação definido e o outro por depender dos jornalistas para terem 

acesso às informações com qualidade, para então, serem cidadãos, segundo Sérgio. 

Como o direito a informação é garantido pela Constituição e também é um princípio 

democrático, não se tem uma sociedade ativa (democrática) sem dados consistentes. E 

para enfatizar que a atitude falha é séria por ter atingido muitas pessoas ao mesmo 

tempo, o locutor faz uso da quantificação (“180 milhões”). 

                                                 
15 Verbos que introduzem as falas reportadas. Ver PAULIUKONIS, Maria Aparecida Lino; GAVAZZI, Sigrid 

(orgs.).  Verbos dicendi na mídia impressa: categorização e papel social, Processos de intensificação no discurso 

publicitário e a construção do ethos e Marcas discursivas do enunciador midiático: casos de modalização autonímica 

In: Texto e discurso: mídia, literatura e ensino.  Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 
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Logo depois o locutor começa a explicar o porquê de pessoas que tem cargos de 

decisão (“presidente-relator” e “magistrados”) e assumem um posto elevado cometeram 

o erro: “sem saber o que é o jornalismo”. De acordo com ele, os votantes 

contraditoriamente decidiram sobre uma questão que não dominam, que não conhecem 

a fundo. E ele mostra onde exatamente se encontra o erro: “confundiram liberdade de 

expressão e de imprensa e direito de opinião com exercício de uma atividade 

profissional especializada, que exige sólidos conhecimentos teóricos e técnicos, além de 

formação humana e ética”. Esse fragmento foi elaborado com o emprego de adjetivos 

(sólidos, humana, ética) que apontam as particularidades do “verdadeiro” Jornalismo, 

dando carga opinativa ao texto. O que chama atenção nesse parágrafo, porém, é a 

expressão “mais uma vez” e a frase explicativa “como fizeram no julgamento da Lei de 

Imprensa” (colocada entre o marcador autonímico travessão). Com esses elementos 

expõe o descaso com que são tratadas as pautas que envolvem a profissão de Jornalismo 

e a sua regulamentação, pois fica claro, que segundo o autor do texto, não é a primeira 

vez que o STF erra por não ter conhecimentos sobre o assunto. 

No parágrafo seguinte, o locutor rememora o passado (“memória de gerações de 

jornalistas”) para afirmar que o voto do Supremo afeta a história da classe (“humilha” – 

adjetivação) e, ao mesmo tempo, faz com que deixe de vigorar as vitórias alcanças até 

os dias atuais (“irresponsavelmente, revoga uma conquista social de mais de 40 anos”). 

Depois, continua apresentando a sua insatisfação frente a decisão e aponta o que ela, na 

prática, vai gerar: “em sua lastimável manifestação, Gilmar Mendes defende transferir 

exclusivamente aos patrões a condição de definir critérios de acesso à profissão. 

Desrespeitosamente, joga por terra a tradição ocidental que consolidou a formação de 

profissionais que prestam relevantes serviços sociais por meio de um curso superior”. 

Aqui, faz uso de advérbios (“exclusivamente”, “desrespeitosamente”) e de adjetivos, 

deixando transparecer os seus sentimentos, além de levantar a questão do emprego 

(“acesso à profissão”).  

No quarto parágrafo, mantém a estratégia da adjetivação (“ingênuo”, 

“equivocado”, “distorcido”), mas só apresenta o dado, não o explica. Contudo, a 

explicação vem logo em seguida no quinto parágrafo: “quem impede as fontes de se 

manifestar não é nem a exigência do diploma nem a regulamentação, porque é da 

essência do jornalismo ouvir infinitos setores sociais, de qualquer campo de 

conhecimento, pensamento e ação, mediante critérios como relevância social, interesse 
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público e outros”. Nesse esclarecimento está indicado o “funcionamento” básico do 

Jornalismo e alguns dos fatores que “moldam” o produto jornalístico. 

Antes da elucidação, no entanto, ele retoma em “qualquer pessoa que conheça a 

profissão” que os responsáveis pela queda do diploma desconhecem o Jornalismo, e 

também faz uso da repetição de palavras para dar ênfase (a palavra “qualquer” aparece 

por duas vezes na mesma linha). Ao final, cita mais alguns parâmetros da produção 

jornalística (dificuldade com o tempo e com o espaço) e aponta a participação dos donos 

dos veículos nas limitações do trabalho: “o problema está, no caso, mais na própria 

lógica temporal do jornalismo e nos projetos político-editoriais dos donos da mídia”.  

No início do parágrafo seguinte, antecipa que vai fazer uma colocação, já 

realizada mais de uma vez anteriormente. Isso é entendido com “nunca é demais 

repetir”. A partir daí, vale-se da exemplificação (médicos, advogados, engenheiros, 

sociólogos, historiadores, políticos) para dizer que há espaço na mídia para os “não-

jornalistas” se expressarem, sem ocupar o espaço destinado aos jornalistas (“a própria 

regulamentação profissional prevê a função de colaborador”). Dá ênfase, por meio da 

palavra “inclusive”, à existência da participação dos políticos na mídia. E deixa uma 

pergunta no ar: se os políticos tem espaço na mídia, por que eles reclamam? Pensando 

por esse caminho, nas entrelinhas, fica que existe outro motivo para que os políticos 

“travem uma briga com os jornalistas” que não o desejo por espaço e liberdade de 

expressão. 

Pode-se inferir também a garantia de que a mídia não é do jornalista. Ela é um 

espaço onde eles atuam, mas que cumprem a lei de que outras pessoas também podem 

participar, com restrições (“a própria regulamentação profissional prevê a função de 

colaborador”). Finalizando essa parte da discussão, ele apresenta outro ponto que 

poderia ir contra ao que ele explanou anteriormente. É o caso do provisionado. São 

pessoas que exercem a profissão, mas não tem o diploma por não terem condições de 

cursar o ensino superior. Ele coloca que essa situação já está sendo solucionada – “nos 

longínquos recantos do país existe a figura do provisionado, até que surjam escolas 

próximas. Deve-se destacar, no entanto, que o número de escolas cobre, hoje, quase 

todo o território nacional”. E, assim, resguarda-se de tirarem do seu discurso um 

argumento contra o que apresenta.   

Logo depois, coloca que o Estado tem na regulamentação das profissões uma 

maneira de se certificar que é válido o conhecimento apreendido nos cursos de 

graduação, já que é ele quem inspeciona e avalia os cursos. Também, diz que é uma 
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prática no país a regulamentação. Com isso e com a repetição das palavras “tradição” e 

“qualidade” deixa no ar a questão: por que o Governo quer mudar sua maneira de agir? 

Ainda com a estratégia argumentativa da exemplificação, busca mostrar que a 

profissão de jornalista é tão relevante quanto profissões com respaldo apreciativo pela 

sociedade, como os médicos, os engenheiros, os juízes e os advogados. O parâmetro de 

comparação escolhido tem como base na indeterminação e na subjetividade, pois de 

acordo com Sérgio, “alguns dizem que só devem ser regulamentadas profissões que, de 

alguma forma, no seu exercício possam causar danos à sociedade”. Mas não explica 

quem diz isso, se é a sociedade, e nem fala quais os danos e de acordo com quais 

critérios são situações consideradas danos. Ainda nessa discussão, ele insere o 

interlocutor no discurso (ato alocutivo
16

) ao fazer perguntas (“É verdade? Levando ao 

extremo esse raciocínio torto, qualquer um pode ser juiz ou advogado? E jornalismo 

irresponsável, desqualificado, não causa danos, por vezes irreparáveis?”), sem, 

entretanto, descartar o uso permanente dos adjetivos (“torto”, “irresponsável”, 

“desqualificado”). 

Com o “gancho” (vocabulário jornalístico que quer dizer direcionamento do 

assunto) sobre a responsabilidade profissional, em tom irritado, o locutor se posiciona e 

caracteriza a profissão e o lugar de importância que ela tem na sociedade. Isso pode ser 

comprovado em três trechos: “jornalistas tem, sim, uma profissão, específica e 

singular”; “precisa ser regrado por uma regulamentação que dê conta de abarcar as suas 

funções exclusivas a partir do entendimento de quais são os seus afazeres”; “a 

qualidade, a ética, a responsabilidade, a pluralidade para o cumprimento da função 

social reservada ao jornalismo”. Nesse sentido, ao se incluir (“tratamos”) – ato elocutivo 

– o locutor transmite algumas ideias, como a de que é necessário que se conheça melhor 

a profissão para que se criem regras válidas de acordo com a atividade do jornalista, os 

quais contemplam um grupo de características que valorizam o social (“ética”, 

“responsabilidade”, “pluralidade”). Antes de encerrar essa questão expressa que a 

atividade jornalística interfere na realidade da sociedade, por meio do seu campo 

específico de atuação (“função social reservada ao jornalismo”). 

Em defesa do diploma, o locutor procura mostrar que os argumentos contra o 

diploma não procedem (o enunciador discordante é abafado). Coloca os “patrões” e os 

                                                 
16 O locutor envolve o interlocutor em sua enunciação e lhe impõe o conteúdo de sua fala. Ver SILVA, Rosileme.  

Argumentação e discurso mobilizante: estratégias de uma empresa de vendas em rede.  Belo Horizonte: C/Arte, 

FUMEC-FACE, 2004. 
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“juízes do Supremo” como aliados e pessoas que acreditam que a dependência do 

diploma é um resquício da ditadura (palavra que tem teor negativo, antidemocrático) e 

que isso precisa ser mudado. Por meio da quantificação e do auxílio a história e ao 

marcador temporal, ele refuta o argumento dos “adversários”: “na fundação da ABI, em 

1908, portanto há mais de 100 anos, a categoria já discutia a importância da formação 

escolar. Em 1918, quarenta e seis anos antes de se instalar a ditadura de 1964, os 

jornalistas reunidos no primeiro Congresso da categoria, no Rio de Janeiro, defenderam 

a formação específica em jornalismo para  exercício da profissão”. 

Continuando nessa linha histórica, apresenta lutas (palavra repetida) da classe 

delimitando o tempo com numerais (“50 anos”; século 20”) que são mais fáceis de 

serem lidos e fornecem mais impacto a primeira vista. Conclui que o diploma não traz 

prejuízos e que o que se deve discutir são as concessões dos veículos de comunicação, 

que atualmente estão concentradas nas mãos de políticos. Essa problemática é 

simplesmente lançada. 

No espaço seguinte mostra-se líder da Fenaj e as ações que a organização está 

fazendo pelo Brasil, principalmente objetivando dar publicidade aos temas que 

extrapolam ao diploma. No trecho, “a Fenaj, neste momento, está preocupada em 

rechaçar os ataques e as iniciativas de desqualificar a profissão, impor a precarização 

das relações de trabalho e ampliar o arrocho salarial existente, objetivos explícitos na 

ação desregulamentadora e muitas vezes ignorados por ingênuos ou mal intencionados”, 

a entidade tem uma imagem de agente, de militante. 

Para realizar a manutenção do ethos da instituição, declara os compromissos que 

a Fenaj tem com os jornalistas e com a sociedade e a maneira como ela vai agir e cobrar 

do Congresso uma ação, que seria o correto a ser feito para a correção do erro do STF. É 

o que se extrai de “cabe ao Congresso Nacional recuperar suas prerrogativas 

indevidamente usurpadas pelo STF e resgatar através de emenda à Constituição ou 

projeto de lei a exigência do diploma”. (Ato delocutivo: coloca a culpa no STF pela 

decisão e responsabiliza o Congresso para fazer “justiça”; reafirma de quem é a culpa e 

o que espera que deva ser feito, pois apresenta essa posição logo no início do texto) 

Para finalizar o artigo o locutor quantifica os jornalistas que existem no Brasil 

(80 mil profissionais) e com a sufixação de “formação”, “regulamentação”, 

“valorização” e da subjetividade (“garantir dignidade”) evidencia que só por meio do 

trabalho daqueles que possuem conhecimentos teóricos e técnicos é que se terá um 
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serviço benéfico à sociedade “além de qualidade, respeito ao interesse público, 

responsabilidade e ética no jornalismo”. 

No artigo de Sérgio Murillo de Andrade os conceitos de qualidade, cidadania, 

ética e responsabilidade social são tocados e perpassam todo o conteúdo apresentado. A 

adjetivação é explicitamente apreciativa para detalhar a profissão de jornalista e afins e 

depreciativa para tratar do STF e suas ações. Logo, a face positiva exaltada é a dos 

jornalistas e da Fenaj, que é formada por profissionais dessa categoria e busca defender 

essa classe. E as faces reprimidas são a negativa e a positiva do Supremo Tribunal 

Federal. Assim, a instituição nesse discurso transmite um ethos que vai “levar a causa 

do diploma até o fim”, que acredita e valoriza o Jornalismo nacional, que defende e vai 

continuar a proteger todas as conquistas do grupo e que está disposta a lutar e até a 

enfrentar órgãos máximos da Justiça brasileira para amparar os direitos dos jornalistas. 

 

Considerações Finais 

José Luiz Fiorin (2005) define discurso como  

as combinações de elementos lingüísticos (frases ou conjuntos 

constituídos de muitas frases), usadas pelos falantes com o propósito de 

exprimir seus pensamentos, de falar do mundo exterior ou de seu 

mundo interior, de agir sobre o mundo (FIORIN, 2005, p.11). 

 

A partir dessa conceituação, entende-se que a parcialidade é uma característica 

inata de qualquer natureza discursiva. E em se tratando da análise ter se realizado sobre 

o mesmo assunto nos dois textos, uma vez que foi proposital a escolha por 

manifestações de caráter contrário, foi possível perceber o modo como a 

argumentação
17

 é empregada em vias de se defender as ideias empresariais.  

A Globo foi beneficiada com a decisão do Supremo Tribunal Federal pela 

desobrigação de contratar profissionais formados em Jornalismo. Como o locutor e 

vice-presidente da organização na enunciação deixa claro, eles já não exigiam o 

diploma. E por isso, uma ponderação a favor da determinação da Justiça, por meio de 

uma nota. A escolha desse gênero discursivo deve-se por não se desejar aprofundar a 

questão e realizar, somente, um registro da opinião. Isso porque a Globo é a emissora de 

referência no telejornalismo brasileiro, possui lugar de prestígio na sociedade e, então, 

                                                 
17 Para Patrick Charaudeau, a argumentação “é uma prática social (ordinária ou erudita), na qual o sujeito-

argumentante se encontra sob limites pertencentes à situação comunicacional, que funciona como um espaço de 

restrições àquilo que pode e deve ser dito. Ao mesmo tempo, esse sujeito encontra um espaço de liberdade, no qual 

ele joga com esses limites e realiza manobras que lhe permitem realizar seu próprio projeto de fala, fazendo uso de 

estratégias” (SILVA, Rosileme, 2004, p.48).  
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precisava se manifestar, já que muitos foram os meios de comunicação que extenuaram 

o assunto e mostraram a opinião de seus funcionários (os jornalistas). Ela também 

precisava falar enquanto emissora que transmite o telejornal mais assistido no País: o 

Jornal Nacional. 

No entanto, busca desvincular o que aconteceu da sua posição política (não foi 

ela quem decidiu nada) e também aponta que não é só a empresa Globo que realizava 

uma prática inconstitucional. Ou melhor, o STF fez a melhor opção: modificou a lei 

acompanhando as mudanças da realidade social. 

Ainda ressalta o conceito de qualidade que é amplamente pregado na TV. O 

ethos que construiu perante a sociedade brasileira é de que as suas produções são de alta 

qualidade, começando pela imagem. E que essa peculiaridade é alcançada pela 

capacidade técnica e de pessoal qualificado que possui.  

Não é a mesma situação da Fenaj. O sindicato tem a função de empenhar-se na 

manutenção dos benefícios da categoria que atende e de estar sempre realizando novas 

conquistas para a melhora das condições de trabalho. Primeiro com a revogação da Lei 

de Imprensa e depois com a desregulamentação da profissão, a categoria tem na questão 

do diploma uma oportunidade para trazer a tona suas reivindicações.  

Para esta, fica evidente que essa deliberação foi uma maneira de desarticular a 

classe profissional capaz de incomodar os políticos e a elite. A publicização é uma arma 

que os dominadores temem quando não a podem controlar. Com essa crença, o artigo de 

duas páginas do presidente da instituição é, não só, a exposição da oposição ao que foi 

definido, mas um convite a não aceitação do que está sendo injustamente (de acordo 

com Sérgio que afirma que os ministros do STF não conhecem o Jornalismo) 

constitucionalizado. 

A Fenaj objetiva impulsionar e estimular a altercação sobre o tema para que 

continue ecoando e traga a “correção do erro do STF”. E, desse modo, busca apresentar 

motivos para que as pessoas apóiem e contribuam para que o diploma seja 

restabelecido. 

As duas empresas favoravelmente escolhem recursos lingüísticos que 

transmitam suas ideologias
18

. São estratégias semelhantes que perpassam pela 

intensificação (adjetivação, advérbios, numeral), conceituação, polifonia, modalização 

                                                 
18 De acordo com Mikhail Bakhtin, “um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo 

corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele também reflete e refrata 

uma outra realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de 

si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo” (BAKHTIN, Mikhail, 1992, p. 31). 
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autonímica, valorização ou desvalorização de faces (positivas e negativas) e construção 

do ethos. Assim sendo, “pode-se afirmar que o discurso materializa as representações 

ideológicas. As ideias, as representações não existem fora dos quadros lingüísticos. Por 

conseguinte, as formações ideológicas só ganham existência nas formações discursivas” 

(FIORIN, 2005, p. 34). 
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