
POR CARLOS ARTHUR PITOMBEIRA* 

As propostas de emenda constitucio-
nal 386/09 e 33/09, de autorias do deputa-
do Paulo Pimentel (PT-RS) e do senador 
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), res-
pectivamente, exigindo diploma de jor-
nalista, estarão sendo votadas a qualquer 
momento na câmara e no senado. Vêm 
sustentadas na argumentação da Federa-
ção Nacional dos Jornalistas (Fenaj) de 
que só a formação de nível superior po-
derá melhorar a qualidade da informação. 

A Fenaj, entretanto, não leva em 
conta a existência dos autodidatas que, 
desempenhando funções idênticas às 
dos jornalistas, mantém viva a comuni-
cação por esse Brasil afora, principal-
mente nas pequenas cidades do interior. 
A qualidade da informação, portanto, 
não é prejudicada pela falta de ensino 
superior de comunicação social (diplo-
ma), como alega a FENAJ, mas pela 
falta de difusão dos fundamentos bá-
sicos do jornalismo, o que poderá ser 
garantido por um curso de formação 
profissionalizante nessa área do saber. 

O que os congressistas não podem 
deixar de considerar na votação sobre o 
diploma, é o parecer jurídico que a Asso-
ciação Brasileira de Imprensa já apresen-
tou sobre o registro profissional e que diz 
assim: "A mudar as regras atuais (emissão 
pelo Ministério do Trabalho), ele somente 
poderá ser concedido por uma Ordem ou 
Conselho criados por lei federal." Lembra 

que "só a pessoa jurídica de direito pú-
blico pode, legalmente, ter competência 
para efetuar registros profissionais." Con-
sidera que "concedendo-se esse direito à 
Federação Nacional dos Jornalistas" - o 
que poderá ocorrer com a aprovação das 
PEC 386/09 e 33/09 -" seria a primeira 
vez que uma entidade de direito privado 
gozaria dessa faculdade legal". A ABI 
conclui considerando ser "temerário o 
registro de qualquer trabalhador sendo 
feito por sua entidade sindical, o que so-
mente seria admissível em uma república 
sindicalista, o que não é o caso do Brasil". 

Ficam aqui três sugestões de emendas 
para o congresso apresentar às PEC e 
que marcariam o início da organização da 
mídia no Brasil: a primeira, aprovando o 
diploma defendido pela Fenaj, mas ape-
nas como forma de graduação, qualifican-
do o jornalista; a segunda, implantando 
no país o ensino profissionalizante de 
jornalismo; e a terceira, sugerindo ao Mi-
nistério do Trabalho criar nova categoria 
de trabalhadores, o Técnico em Comu-
nicação Comunitária, com registro pró-
prio garantido por concurso e direito de 
edição na mídia comunitária/alternativa. 

Para que os jornais do interior, rádios 
e TVs comunitárias pudessem se orga-
nizar livremente sem depender de verba 
oficial, o governo ofereceria linhas de cré-
dito dos bancos oficiais, auditando esses 
recursos a cada seis meses para saber se 
o dinheiro liberado estaria sendo aplica-
do para o fim a que fora destinado. 
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