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1. Introdução 
 

 

Pelo menos três consensos podem ser extraídos do Seminário 
Interno da Associação Profissão Jornalista (APJor), realizado na tarde 
do sábado, 5 de dezembro: 

● Com a presença de 34 dos 56 associados e intenso debate sobre 
temas candentes, o evento foi um absoluto sucesso. 

● Não parece haver dúvida de que a construção de um conselho1 
é o objetivo principal da APJor, inserido em seu estatuto. 

● A APJor deve produzir conhecimento sobre o novo ecossistema 
do jornalismo e alimentar o debate com estudos e pesquisas, na 
sociedade e especialmente nas cerca de 20 organizações 
brasileiras de jornalistas com as quais temos interesse em nos 
articular. 

Tudo mais está em debate. Há diferentes posições até sobre o 
formato da instituição desejada (conselho, colégio ou ordem, de 
jornalismo ou de jornalistas?), suas funções, sua abrangência social, 
sua autoridade. Há diferentes posições também sobre o papel da 
APJor no processo: como ela deve se comportar para atingir seu 
objetivo? 

No primeiro segmento do seminário, Fred Ghedini fez uma 
exposição sobre a história da luta por um conselho e apresentou suas 
propostas. No segundo segmento, Dal Marcondes expôs suas ideias 
sobre o papel que a APJor deve ter nesse contexto. Textos para 
reflexão sobre essas questões foram distribuídos antes do seminário 
a todos os associados, para fundamentar suas intervenções (os links 
estão no final deste relatório). 

Nos dois segmentos, o debate entre os participantes foi tão intenso 
que acrescentou meia hora às três horas previstas para o seminário e 
atropelou um terceiro segmento —o plano de ação da APJor para o 
biênio 2021/2022, a ser tratado entre janeiro e fevereiro de 2021. 
                                                        
1 Neste relatório, a palavra conselho será utilizada para designar o foro em que 
deveriam ser tratadas as grandes questões de um jornalismo ético e plural, com 
vistas a  uma nova institucionalidade para jornalistas no Brasil. Mas será grafada 
em itálico, visto que ainda não é consenso, nem na APJor, se esse foro deve ser 
um “conselho”, autárquico ou não, uma “ordem” ou um “colégio” de jornalistas —
ou de jornalismo. O itálico não será usado quando a palavra estiver incluída 
numa citação entre aspas.  
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2. O conselho 

 

Uma semana antes do seminário de 5 de dezembro, a presidente da 
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Maria José Braga, 
informou que a entidade pretende retomar o debate sobre um 
conselho em 2021. “Temos a opção de fazer esse debate em ritmo 
adequado”, ponderou Fred Ghedini, ao celebrar a decisão da Fenaj 
na abertura do Seminário Interno da APJor: 

Estamos dando os primeiros passos. Como entidade, 
não precisamos apresentar um único projeto. 
Precisamos lançar a proposta e incitar o debate e a 
participação. Existem diferenças importantes entre 
nós e as diferenças são essenciais para um projeto 
bem-sucedido. O principal ganho será a reabertura do 
debate, esse é o nosso objetivo. 

Em sua exposição de abertura do seminário, o presidente da APJor 
historiou o debate na categoria sobre o conselho, discorreu sobre as 
funções do jornalismo na sociedade e propôs um método para 
atuação da APJor. 

A linguagem jornalística, ponderou, é “o lugar dos conflitos numa 
sociedade democrática” e o foco central do processo jornalístico é o 
momento de aferição da informação, quando o jornalista interfere no 
fluxo da notícia. No momento pré-redação, lembrou, estão o assessor  
de imprensa, a fonte, os fatos expostos pelo público. “Nossa 
associação”, defendeu, “deve atuar em questões do conselho e em 
outras questões, sempre reconhecendo o terreno para dar segurança 
aos avanços da profissão e da democracia”:  

Os brasileiros merecem um jornalismo de boa 
qualidade, um jornalismo ético e plural, que chegue à 
grande parcela da população que vive à margem. Para 
que esse tipo de jornalismo ocorra, é necessário um 
conselho profissional ou de jornalismo.  

Esse conselho, na sua visão, seria de jornalismo (e não de jornalistas), 
mas teria um núcleo central de jornalistas de veículo,2 cercado por 
câmaras de representantes da sociedade civil. Ghedini também 

                                                        
2 A expressão “jornalista de veículo” gerou fortes reações no debate que se 
seguiu. Ghedini esclareceu que, por veículo, ele não entende apenas a mídia 
corporativa, mas qualquer meio no qual o jornalista publique. “Um blog é um 
veículo”, disse ele, “um site de notícias qualquer, até um perfil no Facebook pode 
ser um veículo.” 
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sugeriu um método para fomentar a proposta deste conselho de 
jornalismo: a pesquisa-ação “permite muitas atividades e gera um 
processo muito rico, que ajuda o país”. Avisou, porém, que a 
pesquisa-ação “precisa de um grupo bem formado ao redor dela”. 

Histórico 

Ghedini historiou as tentativas, entre os jornalistas brasileiros, de 
criar um foro como o descrito. O debate a respeito data dos anos 
1940, quando a possível criação de um conselho foi tema de debate 
interno na Associação Brasileira de Imprensa (ABI). 

No movimento sindical, a partir dos anos 1950, discutiu-se a 
possibilidade de um conselho em duas conferências nacionais (1950 e 
1951).3 Houve 30 anos sem debate e, na década de 1980, a diretoria 
do sindicato paulista apresentou, em congresso nacional da 
categoria, a proposta de uma Ordem dos Jornalistas do Brasil (OJB). 

De 1986 em diante, a discussão foi retomada vigorosamente e, nos 
anos 2000, à frente do sindicato paulista, o próprio Ghedini 
recuperou a proposta como Conselho Federal de Jornalismo, um 
modelo autárquico inspirado no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura (CREA). Essa discussão gerou um anteprojeto de lei que 
foi entregue ao Presidente Lula. No ato da entrega, em 7 de abril de 
2004, Dia do Jornalista, houve um debate entre quase todos os 
presidentes de sindicatos da categoria (ver foto do ato). 

O PL 3985/04 foi para votação no Congresso Nacional, onde ficou 
seis meses parado. A pressão contrária de toda a mídia corporativa e 
de juristas conservadores, que equipararam a ideia a “censura”, 
acabou por impedir qualquer debate sério sobre o assunto e o 
projeto de lei foi arquivado em dezembro daquele ano, por acordo de 
lideranças. 

A questão do conselho só seria retomada em 2013, com o Movimento 
Jornalistas Pró-Conselho,4 que resultou na fundação da APJor em 
2016. “Estamos aqui para retomar essa bandeira e aprofundar o 
debate”, avisou Ghedini. 

                                                        
3 Durante os primeiros anos da década de 1950, havia conferências 
preparatórias para os congressos nacionais organizados pela Fenaj.  
4 Ver, nas referências, o texto de Ghedini sobre  “O movimento pró-conselho 
profissional dos jornalistas no Brasil”.  

https://is.gd/qT2ne4
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=261449
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Debate5 

Caru Schwingel, vice-presidente da APJor, fez a primeira 
intervenção, destacando a importância do Seminário Interno de 5 de 
dezembro de 2020. Lembrou que, em 2019, para o primeiro 
seminário, como agora, textos foram produzidos. Para que as 
proposições da APJor avancem, disse ela, é importante que os 
associados se apropriem dos conceitos e da história dessas ações. “Há 
necessidade de uma metodologia de atuação da APJor para 
elaboração do Conselho Profissional”, acrescentou, lembrando que já 
são seis ou sete anos de construção e ações da APJor nesse sentido. 
Referindo-se à proposta de pesquisa-ação, sugerida por Ghedini, 
afirmou: 

Acho importante usar tipologias de teorias 
consolidadas nas escolas de jornalismo, caso contrário 
estaremos falando com nichos e o campo do Jornalismo 
não saberá do que estamos falando. Considero 
fundamental trabalhar com as teorias do Jornalismo. A 
APJor deve sair das questões generalistas e ir para 
questões pontuais, como a proposição do conselho de 
jornalistas. Minha posição é por um Conselho 
Profissional de Jornalistas. Somos a Associação 
Profissão Jornalista, que não é o conselho; é uma 
associação civil na qual desenvolvemos estratégias e 
metodologias para levar a necessidade do conselho à 
sociedade. Discordo de que, para a APJor,  o debate 
principal seja o tipo de conselho. Seu papel é levar a 
questão do Jornalismo para a sociedade, da prática 
jornalística para os jornalistas e da necessidade de um 
Conselho para ter um jornalismo de qualidade e de 
uma institucionalidade mínima para a prática 
jornalística. É o momento de a APJor ir para os fatos, 
olhar para 2004, para ter clareza dos aspectos legais e 
do posicionamento de cada um dos envolvidos a 
respeito, os argumentos utilizados, para propor nova 
estratégia de atuação. 

                                                        
5 As opiniões expressas pelos participantes durante o seminário estão baseadas 
nos relatórios produzidos por Antonio Graça, Cibele Buoro, Darlene Menconi e 
Regina Pimenta. Os dois expositores, Fred Ghedini e Dal Marcondes, e os 
participantes citados tiveram a oportunidade de corrigir suas intervenções ou 
acrescentar dados a este relatório. Os não citados, porque não fizeram 
intervenções durante o seminário, também puderam incluir suas opiniões aqui. 
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Sua posição, acrescentou, é por um conselho profissional dos 
jornalistas e por nossa atuação como articuladores para tratar dessa 
questão. Para ela, um dos grandes equívocos das associações 
representativas foi sempre focar em “jornalistas de veículos” e “não 
considerar  aspectos do  ecossistema do jornalismo a partir da 
digitalização das informações, da virtualização das redações, do 
jornalismo digital e do ciberjornalismo”. 

Márcia Marques chamou a atenção para o fato de que “as redes 
sociais mexem com os conceitos tradicionais de jornalismo”: “A 
campanha Conteúdo jornalístico tem valor, por exemplo, propõe que o 
jornalista receba pelo seu trabalho toda vez que uma plataforma 
faturar com anúncios em torno daquele conteúdo”. 

Na sua opinião, o papel da APJor é de orientador, porque é capaz de 
trazer essa discussão e falar com outras entidades, como a Fenaj, 
para lutar por um conselho. “A APJor pode propor questões 
importantes, como a da ética no jornalismo, o que não envolve 
necessariamente a ação”, ponderou. Mas acha necessário “radicalizar 
o processo de pesquisa-ação”: “É preciso pensar numa forma de 
descentralizar as questões e abrir espaço para aprofundar cada parte 
delas”. 

Por sua vez, Franklin Valverde acha que a APJor deve trabalhar 
para criar um conselho de jornalistas que garanta o exercício 
profissional “de quem é habilitado”: 

Devemos centrar fogo no Conselho Profissional de 
Jornalistas, nos moldes da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), mas autárquico, cobrando mensalidade. 
Quem não for habilitado não pode exercer a profissão 
e o diploma seria uma boa cláusula de barreira. Tem 
que ficar claro o que é jornalismo e o que é 
entretenimento. 

Celso Bacarji quer mais clareza na definição do novo jornalismo: 

A profissão se encontra em encruzilhada decisiva. 
Não-jornalistas são encarados pela sociedade como 
sendo jornalistas. Só depois de termos claro o 
conceito de jornalismo é que poderemos definir quem 
pode fazer isso e como. O que é o novo jornalismo? E 
para onde ele caminha? 

Luiz Roberto Serrano também pede definições. “Agrada-me a 
proposta de a APJor ser um think tank que se proponha a debater o 
jornalismo e o papel dos jornalistas”, disse ele, ao ler um longo 
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documento que preparou para o seminário. “É um formato amplo, 
aberto a todos, que poderá exercer uma função didática para a 
sociedade entender o que é jornalismo e o papel dos jornalistas”. 

Pediu consideração para o fato de que o jornalismo embute uma 
variedade de formatos (notícia, opinião, análise, artigos...) e de que 
um produto jornalístico inclui “muito mais do que notícia: um 
produto jornalístico abriga profissionais, colaboradores, articulistas 
etc.”. Lembrou que o jornalismo “pode ser apenas um dos produtos 
dentro de publicações ou emissoras de entretenimento” e que “as 
duas expressões podem se misturar, o que é questionável”. Estes são 
os demais pontos do documento que leu: 

• Ao definir o jornalismo, a atividade, sua importância para a 
sociedade, define-se o papel dos jornalistas e qual deve ser a sua 
institucionalidade, daí decorrendo as questões profissionais da 
atividade. 

•  Clarear: 

✔ as diversas plataformas em que se pratica jornalismo – 
impresso, rádio, TV, internet,  mídias sociais, mídias cruzadas. 

✔ a posição dos jornalistas em todos esses espaços: assalariado, 
proprietário, sócio, cooperativado, blogueiro, empreendedor. 

✔ a função do jornalista como proprietário, sócio, diretor, 
editor, repórter, produtor, designer. 

✔ o foco do jornalismo e dos jornalistas que o produzem. Fico 
com a definição dos jornalistas do caso Watergate: procurar 
aproximar-se e revelar o máximo possível da realidade dos 
fatos. 

• Mapear, na medida do possível, a influência de cada uma das 
plataformas de mídia – impressa, TV aberta e por assinatura, rádio, 
mídias sociais. 

•  Debater: 

✔ o espaço da comunicação pública no Brasil, no qual prevalece 
a comunicação privada. 

✔ o que é comunicação pública, que não deve ser confundida 
com governamental, nem partidária. 

José Alberto Gonçalves Pereira acredita que o conselho deveria 
sensibilizar o público para o fato de que a atividade jornalística é da 
mais alta relevância para a sociedade, chamando a atenção para os 
seguintes aspectos:  

1. Jornalismo é fundamental para a democracia.  
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2. A remuneração do trabalho jornalístico não pode estar atrelada 
apenas à publicação de conteúdos que geram curtidas e 
audiência. Ela se justifica pela publicação de conteúdos 
socialmente relevantes. 

3. Deve ser assegurada ao jornalista a liberdade para opinar 
criticamente sobre o veículo que o emprega ou publica seus 
trabalhos em regime freelance, sem sofrer retaliações da 
empresa de comunicação.  

Finalmente, Leda Beck apoiou a proposta de um conselho não 
necessariamente autárquico, com um núcleo de jornalistas e, ao 
redor desse núcleo, câmaras representativas da sociedade civil. 
“Gosto da ideia, mas a verdade é que ainda não temos claro o que seja 
um conselho autárquico ou não autárquico, o que seja uma ordem, o 
que seja um colégio de jornalistas”, disse ela. Para ela, essas são 
definições básicas, além daquelas já apontadas por Bacarji e Serrano:  

Portanto, a ideia da APJor como um think tank é uma 
boa ideia, desde que essa atividade acadêmica não 
impeça a associação de atuar para promover esse 
debate na sociedade brasileira e de se articular 
politicamente com outras organizações (de jornalistas 
ou não), propondo sempre a ideia de um foro próprio 
para os jornalistas e o jornalismo. 
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3. O papel da APJor 

 

 
A APJor deve articular-se politicamente com outras organizações da 
sociedade civil para abastecê-las com estudos e formular com elas 
pesquisas que apontem para uma nova institucionalidade para os 

jornalistas. Só assim, acredita Dal Marcondes, que abriu o segundo 
segmento com uma exposição sobre o papel da APJor, será possível 
construir uma proposta consensual de conselho, ordem ou colégio de 
jornalistas (ou de jornalismo). 

Embora a APJor tenha surgido como instituição pró-conselho, 
ponderou: “Nós não seremos o conselho, seja qual for seu formato, 
mas apenas um núcleo de ativismo para a construção do ambiente 
propício e dos conhecimentos necessários para a criação do 
conselho”. E se perguntou: “Em qual raia corre a APJor? É muito 
importante delimitar a raia de atuação da APJor, definir nosso papel 
no ecossistema jornalístico”. O próprio ecossistema, porém, já mudou 
muito: 

O jornalismo hoje é mais amplo que a democracia, já 
não é monolítico, vive num ecossistema 
profundamente fragmentado. A miríade de formatos 
do novo jornalismo é um dado da realidade, onde os 
profissionais precisam ter um novo formato também 
para sua institucionalidade. Temos a obrigação  e o 
dever de trabalhar na construção dessa nova 
institucionalidade. 

Marcondes propõe que a APJor dialogue com todo esse ecossistema 
fragmentado e ajude a estabelecer essa nova institucionalidade para 
o jornalista, seja lá como ele entregue seu trabalho à sociedade —
num grande jornal diário, no Facebook, num blog independente. “Há 
vários formatos de jornalismo na sociedade contemporânea e 
ninguém estará bem informado se estiver lendo apenas uma mídia ou 
apenas as redes sociais”, ponderou. Para construir uma nova 
institucionalidade, disse, é preciso discutir o que é a nossa profissão: 

Toda sociedade tem interesse no que é o jornalismo. 
E, mesmo que passe por dificuldades, como agora, o 
jornalismo sempre se reconstrói. Pois ele é 
fundamental não apenas para a democracia, mas 
também para um bom ambiente de negócios —a 
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economia não anda sem um jornalismo capaz de 
oferecer um bom contexto para decisões econômicas e 
políticas. 

Para ele, um futuro conselho deve defender uma institucionalidade e 
uma ética para os jornalistas. Essa nova institucionalidade exige uma 
pauta própria por parte da APJor, esteja onde estiver o jornalista, 
desenvolvendo a atividade que for: “Por exemplo, um jornalista que 
tenha sua página no Facebook e transforme esta página num veículo, 
ele é uma mídia ou é um jornalista? Ou o Facebook é um passatempo 
deste jornalista?” 

Para responder perguntas como essa, Marcondes propõe que a APJor 
seja um think tank, um laboratório de ideias e reflexões, que estude a 
profissão, o profissional e o que seria um conselho, o que ele faria, 
como, para quem e porquê. Ele pondera que os associados da APJor 
são qualificados para isso: 

Temos muita experiência. Nossa contribuição é 
extremamente importante, para refletir e lançar essa 
reflexão no futuro. O Fred Ghedini, por exemplo, tem 
procurado estudar conselhos ao redor do mundo. 
Precisamos sistematizar e divulgar o que já sabemos 
sobre o tema. 

Marcondes acredita, pois, que a APJor tem a capacidade para estudar 
e propor o debate, estabelecendo as linhas mestras desse debate 
sobre o que deve ser o jornalista. Esse conhecimento seria oferecido 
a outras instituições: 

Nossa relevância vem de nossa capacidade de gestão 
do conhecimento, documentação, pesquisa, para 
fornecer subsídio profundo e sério para a formação de 
um conselho de jornalistas. Nosso maior capital é a 
capacidade de produzir e fornecer material de 
pesquisa estruturada para a formação de um futuro 
conselho. 

Para ele, o ecossistema do jornalismo e a sociedade brasileira é que 
devem decidir o caminho a seguir. “Até porque há quem defenda um 
conselho autárquico, outros defendem que seja uma organização 
social, não há consenso”, afirmou. “A APJor deve ser uma ponte para 
as outras associações, pois é importante que nos vejam como um ator 
relevante nessa discussão.” Ao mesmo tempo, Marcondes lembra que 
a sociedade brasileira... 

...não precisa de mais uma entidade para discutir o 
jornalismo. A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) 
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é que deveria fazer isso. Não é nosso papel discutir o 
que é o jornalismo, nem assumir o papel do sindicato. 
Nosso papel é discutir quem é o jornalista e sua 
função no ecossistema jornalístico. 

 

 

Debate 

Mara Ribeiro, diretora-administrativa, abriu os debates do 
segundo segmento, que acabaria por ser o último, ao discutir a 
possibilidade de incluir outras profissões na APJor. Para ela, a APJor 
deveria incluir outros profissionais no debate (não necessariamente 
como associados), além dos jornalistas, porque “nossos temas são de 
interesse público”. Sugeriu, por exemplo, a participação de futuristas: 

O papel dos futuristas é nos ajudar a pensar diferente 
e apontar tendências em todos os segmentos da 
sociedade, de medicina de precisão a inteligência 
coletiva, de telemetria a bombas biológicas e sociais. 
Minha sugestão é convidar um futurista identificado 
com o tema da comunicação. Acredito realmente que 
vai abrir a nossa cabeça, pois eu participei de um 
Summit de Futuristas e fiquei surpresa com a 
qualidade das informações.  Creio que será uma 
contribuição importante para uma conversa bem fora 
da caixinha sobre o conceito franciscano de 
jornalismo que carregamos no nosso íntimo. Se 
precisamos pensar no jornalismo do futuro... por que 
não? 

Caru Schwingel lembra que o estatuto da APjor prevê a filiação de 
qualquer cidadã ou cidadão com interesse por jornalismo. Ressalta a 
qualidade da discussão sobre o papel da APJor e a importância do 
envolvimento dos associados de forma ampla. “Consideramos 
importante fazer um evento externo, mas mais ainda o alinhamento 
interno sobre o Conselho e o papel da APJor para a sua construção”, 
afirmou. Esclareceu que as teorias do jornalismo “são 
sistematizações da prática”. Destacou a oportunidade que se 
apresenta à APJor, mediante os profissionais que a compõem, para 
“produzir conhecimento sobre jornalismo”. 

Lembrou que uma das estratégias propostas para a evolução da 
constituição de um conselho profissional era o fórum de entidades de 
jornalismo, que “está na proposta da gestão que termina em março 
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próximo”. Essa estratégia prevê que a APJor dialogue com outras 
entidades. “Isso parece ser consenso, é a posição da APJor”, 
completou. 

Propôs a defesa das posições sobre o conselho internamente na 
APJor. Considera importante buscar esse consenso interno sobre 
conselho, colégio ou ordem, de jornalismo ou de jornalistas. “A partir 
daí, será possível criar uma sistematização de conhecimento, 
produzindo e compartilhando documentos”, explicou. "A proposta da 
diretoria sempre foi de produzir tais documentos a serem entregues 
no evento aberto, programado de forma presencial para 7 de abril de 
2020, posteriormente transferido e transformado em seminário 
interno." Sugeriu, ainda, que a APJor divulgue publicamente sua 
intenção de buscar a criação de um conselho profissional. “Se vai ser 
de jornalismo ou jornalistas, isso seria definido posteriormente”, 
disse. Também chama a atenção para o cuidado ao falar de 
“regulação” com as demais entidades de jornalistas. “A APJor avançou 
nessa questão", lembrou. "Já não falamos em regulamentação da 
profissão e sim em  institucionalidade, que é um conceito mais amplo. 
A APJor propõe a discussão de uma nova institucionalidade para os 
jornalistas e a regulação é parte dela.”  

Moacir Assumpção, por sua vez, lembrou que, sob um governo de 
direita, a profissão está sofrendo ataques que afetam e desqualificam 
os próprios jornalistas: 

Será que a sociedade sabe o que é jornalismo? O que é 
ouvir o outro lado, a apuração, a checagem, o 
levantamento sério de informações? Isso tem tudo a 
ver com credibilidade? A internet e o zap trazem 
notícias falsas, e isso não é jornalismo. A APJor tem o 
importante papel de levar e responder essas questões 
para a sociedade. Com base nisso, explicar o que é e 
para que serve um conselho. Sabemos que, como nos 
conselhos de médicos e advogados, serve até para 
cassar a habilitação dos que não cumprem com seu 
dever ético. 

Já Luiz Roberto Serrano lamentou que sejamos “influenciados 
pelos padrões da imprensa estadunidense, como o da objetividade”, e 
que olhemos “pouco para a imprensa europeia, que é mais viva, mais 
interessante, mais participativa, mais opinativa”. Citou como exemplo 
o El País. Em seguida, observou que “a agressividade e o combate à 
imprensa podem também fortalecer o jornalismo”: 
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O jornalismo estadunidense cresceu muito sob as 
bordoadas de Trump. No governo Biden, jornais como 
The New York Times e Washington Post podem até 
perder assinantes. 

No mais, ele concorda “em boa parte” com as colocações de Dal 
Marcondes, mas acha que, “no fundo, é tudo a mesma coisa”: 

Precisamos discutir o jornalismo para saber qual a 
função do jornalista nesse universo. Acho que caberia 
discussão pela ABI, mas não se esgotaria ali. 

Fred Ghedini avisou que defende enfaticamente um conselho de 
jornalismo e não de jornalistas. Ponderou que “há muitas formas de 
continuar a discussão, pois pensamentos discordantes ou 
concordantes são ricos para esse debate”. Sugeriu: 

● transformar este debate em livro, um produto da APJor; 
● promover um evento conjunto com a Fenaj em 2021, se a APJor 

considerar essa possibilidade; 
● estimular parcerias, especialmente com a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), com a ProJor6 e com várias outras. 

“As pessoas que militam na área têm posições divergentes e é preciso 
integrá-las ao debate e promover todo tipo de parceria com a APJor”, 
afirmou. Na sua opinião, a questão da regulamentação do jornalismo 
também deveria ser tema de debate. 

Celso Bacarji voltou ao debate sobre o conselho: 

Sobre a diferença entre conselho de jornalismo ou de 
jornalistas, não podemos definir se é um ou outro, a 
menos que tenhamos clara a diferença entre ambos. 
Na prática, o que um conselho faz se aproxima mais da 
profissão ou do profissional? O debate ainda não tem 
consistência, é preciso ampliá-lo. 

Além disso, Bacarji também rejeitou a ideia de discutir teorias do 
jornalismo. “Isso é com a academia”, disse ele. “Não vamos nos meter 
nessa área. O que um conselho precisa estabelecer é qual é a ética do 
jornalismo.” 

Leda Beck, encarregada de redigir o relatório final deste seminário, 
propôs que (1) o texto seja distribuído aos associados para que se 
manifestem a respeito e eventualmente o corrijam; (2) a partir desse 
relatório, que se relacionem projetos/propostas de trabalho; (3) com 

                                                        
6 Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, fundado em 1998 por Alberto 
Dines, em parceria com o professor Carlos Vogt, da Unicamp. 
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essas propostas, que se estabeleçam grupos de trabalho com tarefas 
bem definidas (um desses grupos, como foi aventado no debate, 
deveria focar na busca de mais associados para a APJor e, 
principalmente, na busca de jovens associados). Ela também 
defendeu a realização mais amiúde de encontros como este, para 
estimular o debate. 

Márcia Marques concordou com a realização de mais encontros e 
se ofereceu para fazer uma ponte com jovens estudantes de 
jornalismo. Também acha que a APJor pode apoiar outras causas, 
“desde que sejam correlatas ao que fazemos”.  

José Alberto Gonçalves Pereira sugeriu a realização de debates 
online com tempo reduzido, “caso contrário é cansativo”, e 
acrescentou: 

A APJor ainda precisa se expandir e o tema do 
conselho é importante. Mas outros aspectos têm de 
ser colados a esse tema, como os desafios que o 
jornalismo enfrenta no momento. Precisamos 
impactar as pessoas. Como a APJor tem poucos 
recursos, é importante fazer parcerias com 
universidades.  

Marcondes reforçou essa ideia: “Temos oportunidades para buscar 
parcerias e financiamentos, inclusive no exterior, para projetos de 
pesquisa que nos permitam aprofundar o conhecimento sobre 
determinados temas e debatê-los”. Dentro da proposta de a APJor ser 
um think tank, disse ele, as pessoas poderiam realizar projetos de 
pesquisa que aprofundem essas discussões. A APJor avaliaria e 
avalizaria esses projetos e correria atrás de financiamento, de forma 
estruturada: “Há dinheiro disponível para pesquisa em jornalismo, é 
tudo uma questão de organização interna. Precisamos ir buscar esses 
recursos para fortalecer nossa capacidade de estruturação de 
conhecimento de forma eficiente”. 

Para ele, a APJor é uma entidade fundamental no ecossistema do 
jornalismo, pois congrega esse enorme potencial de gestão do 
conhecimento, além de um grande potencial de militância e diálogo 

com outras organizações. Neste capítulo, Fred Ghedini informou 
sobre sua participação no movimento Conteúdo jornalístico tem valor, 

do qual também participam Beck e Marques. 

Ghedini atua como um dos coordenadores desse movimento: “Essa 
não é uma causa nossa, estamos em parceria com outras entidades. 
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Mas temos consciência de que esse é um tema importante e um 
problema que merece ser enfrentado”. Ele defende “uma visão mais 
flexível, que nos permita interessar-nos por causas correlatas ou 
consideradas relevantes”. Como entidade, ponderou, a APJor poderia 
interessar-se por essas causas e indicar as pessoas certas para 
determinados movimentos. 

Dal Marcondes esclareceu que não é contra a participação da APJor 
em movimentos correlatos, mas defende que a pauta de cada 
movimento seja abordada dentro do próprio movimento. “Na APJor, 
tratamos dos temas da APJor, são foros diferentes”, ponderou. “O 
posicionamento institucional da APJor pode ser externado em outros 
fóruns, mas há de haver coerência com as teses defendidas 
internamente”. Marcondes concorda que “precisamos avançar na 
mobilização e no engajamento” e pede cautela: 

Uma atividade não pode atrapalhar a outra: uma coisa 
é o diálogo com outras organizações e com outras 
causas, e outra coisa é trazer causas que são externas 
a nós para dentro de nosso meio. É preciso reconhecer 
quando a causa não é nosso foco de atenção. Por 
exemplo: ninguém é contra saneamento e água 
encanada, mas esse não é o foco da APJor. Por isso 
precisamos ter claro qual é o nosso papel. Se 
conseguirmos cumprir nossos objetivos de estudar e 
propor uma institucionalidade para os jornalistas e 
discutir e chegar a propostas que sejam coerentes e 
com formatos de consenso para levar  isso para o 
ecossistema interno, já estaremos prestando um 
grande serviço à sociedade. 

Ao final do encontro, ele observou que o Seminário Interno APJor 
2020 “demonstrou o compromisso dos associados com a pauta e o 

tema”. Mara Ribeiro constatou que já engajamos os associados: “Os 

34 inscritos são um grande sucesso”. E Márcia Marques concordou: 
“Estamos com 23 pessoas até o final! Foi um sucesso mesmo”!  
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4. Conclusões possíveis7 
 

Fragmentados, com entidades de representação limitadas frente à 
imensa base de profissionais, assolados por toda sorte de 
dificuldades numa profissão que passa por mudanças estruturais, os 
jornalistas brasileiros precisam de um movimento que os aglutine. A 
APJor, que nasceu do Movimento Pró-Conselho, pode ser o elemento 
aglutinador. 

Esta associação existe para promover o debate e ajudar a construir 
um fórum nacional de jornalistas ou de jornalismo, seja ele conselho, 
ordem ou colégio. Todos os seus associados concordam com isso, 
mas não há consenso sobre as características e funções desse fórum. 
É urgente, pois, obter um consenso interno mínimo, seja sobre o tipo 
de fórum, seja sobre o melhor caminho para envolver toda a 
categoria e também a sociedade civil no debate. O fórum nascerá 
desse debate. 

“Toda a categoria” significa nada menos que 145 mil jornalistas, 
segundo pesquisa de 2012 da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Essa categoria e a sociedade brasileira são, hoje, muito 
diferentes daquelas que construíram a Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), em 1908, e os sindicatos e a Federação Nacional de 
Jornalistas (Fenaj), entre os anos 1930 e 1960. 

Hoje, existem cerca de 20 organizações de jornalistas com as quais a 
APJor tem interesse em se articular. Paralelamente, a digitalização do 
jornalismo de qualidade e o fenômeno da indústria da mentira, 
ambos dependentes de plataformas digitais privadas, gerou um 
interesse crescente da sociedade civil brasileira por um jornalismo 
ético e plural. 

A recente Vigília pela Vida e pela Liberdade, no 7 de abril deste 2021, 
mostrou claramente que esse interesse ultrapassa as fronteiras do 
mero exercício profissional. O direito à informação, do qual decorrem 
as liberdades de imprensa e de expressão, constitui pilar 
fundamental do Estado Democrático de Direito, único contexto em 
que prospera o jornalismo de qualidade. Abrir mão dessa premissa é 
entregar ao chamado “mercado” a responsabilidade pelas regras de 

                                                        
7 Formuladas com base nos debates travados durante o seminário interno de 5 
de dezembro de 2020 e em sugestões posteriores de Caru Schwingel, Cecília 
Queiroz, Celso Bacarji, Everaldo Gouveia, Fabio Soares, Fred Ghedini, Leda Beck, 
Lia Ribeiro Dias e Luiz Roberto Serrano. 



17 
 

acesso e de funcionamento da atividade jornalística – uma atividade 
que não interessa apenas aos jornalistas, mas a toda a sociedade civil.  

Nesse quadro, a APJor tem, diante de si, inúmeras tarefas que não são 
e não podem ser sequenciais. Por meio de grupos de trabalho e de 
grupos de estudo/pesquisa, e do profundo engajamento dos 
associados, algumas dessas tarefas devem ser tocadas ao mesmo 
tempo, enquanto outras podem ser priorizadas e colocadas em uma 
linha do tempo.  

Duas iniciativas básicas emergiram do seminário interno de 5 de 
dezembro de 2020, em consonância com a definição da própria 
associação, como uma organização de inteligência e de articulação:  

 Conhecimento. Produzir e difundir conhecimento entre os 
associados, os jornalistas e suas organizações e o público 
interessado no jornalismo, com formulações sobre as soluções 
possíveis para promover um jornalismo ético e plural, e divulgar tal 
conhecimento, dando a devida importância às formas de fazê-lo, em 
consonância com os públicos-alvo. 

o Estudar e propor uma nova institucionalidade para a 
profissão. 

 Articulação. Com as entidades de jornalistas e com os segmentos da 
sociedade civil preocupados com o jornalismo ético e plural. 

o Ampliar e rejuvenescer a base de associados da APJor. 

o Promover, em sintonia com as necessidades dos profissionais 
e da sociedade civil interessada no jornalismo, frequentes 
atividades de reflexão, debate e articulação política: 
encontros temáticos; rodas de conversa; e eventos mais 
amplos, sempre abertos ao público.  

 

Conhecimento 

A produção acadêmica é papel da academia, mas a APJor pode e deve 
levantar temas relevantes e propor a entidades acadêmicas que 
incluam em suas pautas estes temas. É preciso produzir e distribuir 
amplamente materiais sobre a relevância do jornalismo em 
sociedades democráticas e sobre a importância de um fórum 
nacional para o jornalismo. A APJor precisa se tornar um laboratório 
de ideias e reflexões sobre a profissão, o profissional e o que seria um 
conselho, o que faria, como, para quem e porquê. 
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A urgente construção do consenso interno mínimo – sobre a ideia de 
um conselho e também sobre o melhor caminho para que esse debate 
se espraie pela categoria e por setores da sociedade – depende de 
ampliar o conhecimento dos associados sobre o tema. Esse 
conhecimento pode ser obtido, em primeiro lugar, mediante uma 
série de entrevistas com os 28 conselhos nacionais autárquicos, mais 
o conselho dos advogados, abrigado sob a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Também serão úteis, e importantes, as entrevistas com 
conselhos, colégios e ordens de jornalistas pelo mundo. 

Mas isso não basta. A APJor também deve estimular a produção e a 
divulgação de pesquisas acadêmicas sobre o jornalismo e os 
jornalistas, particularmente aquelas que apontem para uma nova 
institucionalidade da profissão. Não se trata apenas de regulamentá-
la, visto que tem sofrido visível degradação nas últimas décadas, 
perdendo de salários a credibilidade. Trata-se de encontrar uma nova 
institucionalidade para ela, firmemente assentada na realidade de um 
ecossistema fragmentado pelos desafios do novo jornalismo digital. 

É preciso, pois, estimular parcerias de nossa entidade com 
universidades e centros de pesquisa, como já vem sendo feito com a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o ProJor, a ObjEthos 
e outros. Dentro da própria associação, é preciso relacionar projetos 
de pesquisa que aprofundem o debate e estabelecer Grupos de 
Trabalho (GTs) e Grupos de Estudo e Pesquisa (GEPs) em torno 
deles, com agenda e prazo definidos. Deveríamos buscar 
financiamento ou patrocínio para os projetos aprovados, criando 
novas parcerias acadêmicas. 

  

Articulação 

Sozinho, isolado, encastelado, o conhecimento não produz resultados. 
A tarefa mais importante da APJor, neste momento, é articular, num 
primeiro momento, o maior número possível de entidades de 
jornalistas para construir esta ideia; num segundo momento, depois 
que a proposta estiver melhor articulada e com consensos mínimos, 
levá-la a outros setores sociais para os quais este debate é relevante. 

Pois o jornalismo ético e plural é do interesse de toda a sociedade 
civil. À medida em que se estruturem os estudos e pesquisas, a APJor 
deve usá-los para alimentar o debate na sociedade civil, mediante 
uma articulação não apenas com a academia e com organizações de 
jornalistas, mas com todo segmento social que valorize o jornalismo. 
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Precisamos desenvolver todas as nossas atividades de articulação 
com este objetivo: criar uma rede nacional de jornalistas, apoiadores 
e simpatizantes do jornalismo. É recomendável estabelecer um GT 
focado na articulação, buscando pontes com Fenaj e ABI, mas 
também com jornalistas setoriais organizados (RBJA, Jeduca, 
ComCiência etc.), com o universo da imprensa digital alternativa e 
com os coletivos de periferias e comunidades, do movimento negro, 
dos LGTBQ+ e dos movimentos sociais (MST e MTST, por exemplo). 

Se trabalharmos bem nos quesitos conhecimento e articulação, talvez 
possamos organizar em breve – talvez em 2023 – uma grande 
conferência nacional de todas as partes envolvidas e interessadas, 
sempre em busca de consensos. O que só será viável com o 
engajamento da vontade da categoria. Sem a cooperação dos 
associados da APJor, muito dificilmente vamos conseguir enfrentar 
tal desafio com alguma chance de sucesso. 

Associados  

Discutir o conselho ou uma nova institucionalidade da profissão em 
um país continental, multicultural e desigual requer um mínimo de 
representatividade na composição da APJor. Nosso corpo de 
associados precisa refletir o citado ecossistema fragmentado – seja 
nas diferentes especialidades e especificidades do jornalismo, seja 
nas diferenças regionais e culturais existentes –, assim como 
precisamos reduzir a média de idade dos sócios. 

Na conquista de novos sócios, porém, o foco não deve ser apenas a 
idade, nem tampouco um grande número de associados. O critério 
deve ser o engajamento em debates e ações relevantes para a 
profissão e para os profissionais. Em harmonia com as principais 
características da APJor – organização que estuda e pesquisa, formula 

propostas e, ao mesmo tempo, articula –, vamos manter o foco na 

busca de jornalistas, pesquisadores do jornalismo, 
formuladores de propostas e soluções, e lideranças nos mais 
diferentes campos de atuação profissional, assim como nas suas 
organizações.  

Precisamos ouvir quem está na linha de produção e nas demais 
etapas do processo de comunicação jornalística sobre o que deve ser 
feito para fortalecer e fomentar a atividade jornalística, econômica e 
deontologicamente. Com os pés no presente, mas também olhando o 
que vem se desenhando para o futuro da profissão. 
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Para estimular o engajamento dos atuais e futuros associados, 
precisamos realizar encontros internos mais frequentes entre os 
associados, pelo menos uma vez por mês, com temas específicos. 
Também é importante construir uma ponte para chegar aos 
estudantes de jornalismo e atrair novos associados, sempre com foco 
em articuladores, formuladores e pesquisadores. 

Entrar na Coalizão por Direitos na Rede, que já agrega mais de 40 
entidades e é um coletivo muito importante para lidar com o 
capitalismo digital, pode ser uma das iniciativas para atrair novos 
quadros e para ampliar o campo de articulações da APJor. Outra 
iniciativa possível é a publicação de um livro que expanda o debate 
travado neste seminário interno. Seria o primeiro produto da APJor. 

 

São Paulo, 15 de abril de 2021 

 

  



21 
 

Referências 
 

● Estatuto da APJor 

● FENAJ. Legislação sobre a profissão dos jornalistas 

o Decreto-lei 972/69 

● GASPARONI, Lisian C., e PIELKE, Luciane R. F. ((2017). Pesquisa-ação: as 
experiências de João Bosco Guedes Pinto 

● GHEDINI, Fred (2020). Conselho de Jornalistas, um caminho possível 

● ——— (2020). Entrevista ao site da APJor: “É preciso olhar para o presente e o 
futuro, não só para o passado”. 

● ——— (2015). “O movimento pró-conselho profissional dos jornalistas no 
Brasil”, pp. 778-788 dos Anais do XIV Congresso Ibero-Americano de 
Comunicação (IBERCOM 2015). 

● ——— (2020). Debatendo a governança do jornalismo brasileiro 

● MARCONDES, Dal (2020). Pensata sobre um conselho de jornalistas 

● ——— (2015). Que perguntas o jornalista deve responder? 

● ——— (2019) A causa do jornalismo ou o jornalismo de causa 

● ——— (2016) Jornalismo: desafios para a sobrevivência 

● Vídeo do Seminário Interno de 5/12/2020 

 

http://apjor.org.br/estatuto-social/
http://apjor.org.br/estatuto-social/
https://fenaj.org.br/legislacao-profissional/juridica/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0972.htm
https://is.gd/Ch0YLw
https://is.gd/Ch0YLw
http://apjor.org.br/conselho-de-jornalistas-um-caminho-possivel/
http://apjor.org.br/e-preciso-olhar-para-o-presente-e-o-futuro-nao-so-para-o-passado/
http://apjor.org.br/e-preciso-olhar-para-o-presente-e-o-futuro-nao-so-para-o-passado/
http://www.assibercom.org/download/Ibercom_2015_Anais_Completo.pdf
http://www.assibercom.org/download/Ibercom_2015_Anais_Completo.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/debatendo-governan%C3%A7a-do-jornalismo-brasileiro-fred-ghedini?articleId=6676244244065218561#comments-6676244244065218561&trk=public_profile_article_view
https://outline.com/jnNd8y
https://envolverde.com.br/que-perguntas-o-jornalista-deve-responder/
https://envolverde.com.br/cbja-2019-resiliencia-e-resistencia/
https://envolverde.com.br/jornalismo-desafios-para-a-sobrevivencia/
https://drive.google.com/file/d/1d1wQQGeGrQxuNGP5DOq9aqSbEWOp7UCk/view?usp=sharing

