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Resumo 

 

No período da ditadura militar, muita coisa foi alterada em relação à educação dos 

jornalistas brasileiros. Este trabalho analisa decisões importantes do Ministério da 

Educação para os cursos superiores, as quais impactaram a formação em jornalismo. 

Além disso, discute a norma aprovada pelos militares, a qual tornou o diploma obrigatório 

para o exercício dessa profissão. O artigo demonstra que os jogos de poder para definir 

quem dita as regras sobre o ensino de jornalismo envolvem atores sociais vinculados a 

instâncias estatais, meio acadêmico, esfera do mercado, eixo das associações de classe e 

até organizações do exterior do país. 
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Introdução 

Na ocasião do golpe militar no Brasil, boa parte dos jornalistas da época não 

possuía formação superior, muito menos graduação específica na área. A primeira 

faculdade de jornalismo do país surgira em 1947 e, até a data do golpe (abril de 1964), 

existiam 12 escolas oferecendo o curso3, mas algumas sequer haviam formado turma. O 

jornalismo no Brasil, portanto, não se definia como uma profissão de bachareis, mas isso 

começa a mudar justamente nesse período, quando, dentre outras marcas históricas, um 

decreto-lei do governo militar passou a fazer do diploma nessa área uma exigência legal 

para o exercício da atividade.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

  
2 Doutora e Mestre em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Realiza estágio pós-doutoral na ECO/UFRJ. 

  
3 Fundação Cásper Líbero (1947); UFRJ (1948); UFBA (1950); PUC - Rio (1951); PUC-RS (1952); UFRGS (1952); 

PUC-PR (1956); UFJF (1958); UNIUBE, Uberaba-MG (1961); UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco 

(1961), UFMG (1962), UFRN (1963). Não incluí aqui o curso da UFPR, iniciado em abril de 1964. 
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O estudo dos meandros políticos e epistemológicos relacionados com a formação 

superior do jornalista no Brasil ajuda a compreender a identidade desse profissional 

(LOPES, 2013). Não há dúvidas de que a construção identitária desse grupo de 

trabalhadores passa pelo eixo do ensino, o qual é responsável por sedimentar e reproduzir 

saberes, valores, parâmetros dessa atividade no país. Assim, é de fundamental 

importância conhecer a história do ensino de jornalismo, procurando articular os 

agenciamentos do espaço acadêmico com as dinâmicas de um fazer profissional que 

também se construiu com a paulatina participação das universidades. Ainda que no início 

da década de 1960, a graduação em jornalismo não fosse quantitativamente expressiva, 

os anos subsequentes foram marcados por crescimento dos cursos universitários nesse 

campo, bem como pelo aumento do poder simbólico dos agentes sociais envolvidos nas 

instâncias de formação superior.  

O período militar no Brasil abrigou uma série de decisões importantes no âmbito 

da educação superior brasileira, às quais também impactaram a formação acadêmica do 

jornalista. Foi nesse período que, por definições advindas do Ministério da Educação, se 

implantaram quatro do total de cinco currículos mínimos que os cursos de jornalismo 

tiveram ao longo de sua existência. A análise do conteúdo dos currículos mínimos e, mais 

ainda, o olhar sobre o contexto em que estes foram concebidos, ajudam a elucidar as 

influências ideológicas e os embates políticos que marcaram a história do ensino superior 

de jornalismo e, por conseguinte, a formação do jornalista brasileiro. 

Este trabalho demonstra que os jogos de poder para definir quem dita as regras 

sobre o ensino de jornalismo envolvem atores sociais vinculados a instâncias estatais, 

meio acadêmico, esfera do mercado, eixo das associações de classe e até organizações do 

exterior do país. A trajetória de constituição dos cursos universitários para formar 

jornalistas no Brasil está marcada por: políticas do governo para o ensino superior; 

presença das empresas de comunicação; atuação de sindicatos e associações como a ABI; 

influência do Centro Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para a América 

Latina (hoje chamado Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para 

a América Latina). 

Antes de abordar os rumos do diploma e do ensino superior de jornalismo durante 

da ditadura militar, alguns parágrafos vão recuperar, de modo breve, os primórdios desse 

ensino no país, a fim de contextualizar parte das decisões que foram tomadas no referido 

período.  
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Primeiros passos do ensino de jornalismo no Brasil 

O primeiro curso superior de jornalismo do Brasil surgiu em São Paulo, no ano de 

1947. De lá até 2008, outras 364 faculdades com essa formação foram criadas.  

 

 

TABELA 1 

Crescimento dos cursos de jornalismo por região ao longo das décadas 

 

 

Embora o primeiro curso seja de 1947, a gênese do ensino em jornalismo no Brasil 

remonta ao início do século XX, quando alguns jornalistas se articularam para criar, em 

1908, a Associação Brasileira de Imprensa, com planos de iniciar naquela entidade uma 

escola para melhorar a qualidade dos profissionais da imprensa. O projeto não foi 

concretizado, mas associações da categoria (agremiações, sindicatos) continuaram a 

expressar esse desejo, tendo protagonizado variadas experiências educacionais efêmeras 

e tentativas de montagem de cursos nas décadas de 1930 e 1940, conforme descrito em 

Lopes (2013).  

O momento inicial de implantação das faculdades de jornalismo no Brasil, que 

coincide com o período de transformações na imprensa da década de 1950, as 

universidades tinham autonomia para organizar os conteúdos de seus cursos: cuidavam 

da estrutura programática e estipulavam seus próprios currículos. No entanto, a partir de 

1962, o ensino nessa área passou a obedecer a um currículo mínimo, delineado pelo 

Estado. Cláudia Peixoto de Moura (2002) explica que a lei 4024 do ano de 1961 (que foi 

uma espécie de precursora da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB), criou esse 

mecanismo de padronização curricular. Seguindo, pois, a nova legislação educacional, o 
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ensino universitário de jornalismo adotou seu primeiro currículo em 1962, normatizado 

pelo parecer 323/62 do Conselho Federal de Educação.  

Vale salientar (pace MOURA, 2002), que a organização dos currículos mínimos 

naquela época era uma experiência relativamente recente no cenário de políticas 

educacionais brasileiras, estando permeada de diferentes tendências. Mas, na opinião da 

autora, o advento do governo militar prejudicou essa pluralidade de abordagens sobre os 

modelos curriculares, e acabou privilegiando uma formação mais tecnicista, embasada, 

sobretudo, na ideologia americana. No ensino de jornalismo esse fenômeno pôde ser 

observado nos currículos mínimos adotados para a área de jornalismo e comunicação 

social, que, em grande parte, refletiam as ideias de uma organização internacional 

chamada Ciespal.  

 

 

Influência do Ciespal e tendências da formação  

O Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para America Latina 

(Ciespal) nasceu em um contexto pós Segunda Guerra Mundial, marcado pelo 

crescimento dos Estados Unidos enquanto potência, e pela política americana que 

buscava influenciar ideológica e culturalmente o resto do mundo. Conforme apontam 

Berger (2001) e Meditsch (1999), as universidades e o jornalismo foram consideradas 

duas instâncias estratégicas para difundir ideologia e cultura dos E.U.A. na America 

Latina. Em consonância com esses propósitos, o Ciespal foi criado como um órgão ligado 

à Unesco, e foi instalado em Quito, a partir de 1960. O objetivo era formar professores de 

jornalismo oriundos de universidades latino-americanas e para reproduzir indicações 

político ideológicas quanto à maneira de sistematizar o curso. Tão logo foi estabelecido, 

o Centro realizou cursos para docentes e diretores, além de ter promovido, no primeiro 

semestre de 1965, quatro seminários em capitais estratégicas da América Latina 

(Medelín, Cidade do México, Buenos Aires, Rio de Janeiro). Tudo isso procurava 

estabelecer a hegemonia americana no âmbito da formação universitária do jornalista, de 

modo que esta não se “contaminasse” com influências marxistas (MEDITSCH, 1999) e 

que, ao mesmo tempo, abrisse caminho para treinamento de pessoal para lidar com a 

tecnologia, conteúdos e métodos importados dos Estados Unidos (SILVA, 1979). 

Uma das ideias disseminadas pelo Ciespal foi a concepção “polivalente” do 

jornalista. Em documento produzido após evento promovido pelo Centro em 1963, do 
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qual participaram não apenas professores, mas também jornalistas de vários países da 

América Latina4, aconselhava-se: 

4. Que la formación profesional sea polivalente, y el egresado esté en condiciones 

de desempeñarse con eficiencia en prensa, radio, televisión, cine, publicidad, 

relaciones publicas y todas las tareas correspondientes a las ciencias de la 

información. (“Informes e conclusiones del 4º curso de perfeccionamento de 

periodismo”. Ciespal, 1965, p. 37)5. 
 

Com a justificativa de que a faculdade deveria formar um jornalista apto a atuar 

em vários setores, o Ciespal propunha alterar o nome dos cursos de jornalismo: 

 

Sugere-se, primeiramente, a mudança da denominação escolas ou faculdades de 

jornalismo para faculdades ou escolas de comunicação. Tal mudança não 

substitui apenas uns termos por outros. A nova denominação representa a 

estrutura científica dos estudos e o caráter contemporâneo do jornalismo. (Jorge 

Fernandez, diretor do Ciespal, Ciespal, 1965, p. V). 

 

Tais orientações foram acolhidas no Parecer do Ministério da Educação no 631/69, 

redigido pelo educador Celso Kelly – a quem Meditsch (1999) classifica como “técnico 

formado pelo Ciespal”. Esse parecer foi o texto base do terceiro currículo mínimo, o qual 

fez com que a faculdade de jornalismo desse lugar aos cursos de Comunicação Social 

(jornalismo passou a ser uma habilitação entre outras).  

Há que se ponderar, contudo, que, na prática, a vitória de um certo padrão de 

organização do curso superior de jornalismo não significou a homogeneização dessa 

formação ou a reprodução do ensino tecnicista nos moldes americanos. A precariedade 

infraestrutural das faculdades – “falta de equipamentos, (...), desarticulação laboratorial” 

(TORQUATO, 1979, p. 161) – foi um aspecto que dificultou a reprodução de um estilo 

de produção e de prática consonantes com a realidade de um país desenvolvido. Na 

opinião de Melo (1979), além dos déficits em infraestrutura (laboratórios, bibliotecas, 

agências experimentais), as faculdades tinham problemas em organizar seu corpo 

docente, além de vivenciarem um contexto de falta de liberdade e de autonomia diante 

das arbitrariedades do regime militar.  

                                                 
4 O documento registra a participação dos seguintes brasileiros: Canónigo Aires, da Universidade do Pará; José 

Salomão Amorim, docente em Belo Horizonte; Sanelva de Vasconselos, da Universidade de Recife; Estela 

Machtemacher, da revista Cruzeiro; Luiz Espíndola Carvalho, de um diário de Goiás. 
5 Que a formação profissional seja polivalente e o egresso esteja em condições de desempenhar com eficiência, na 

imprensa, no rádio, na televisão, no cinema, na publicidade, nas relações públicas, todas as tarefas correspondentes à 

ciência da informação. 
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Do ponto de vista ideológico, as faculdades de comunicação fervilhavam 

heterogeneidades. Segundo Meditsch (2012), se de um lado havia essa influência do 

chamado tecnicismo das teorias americanas, por outro, havia um grupo significativo de 

docentes e pesquisadores altamente aderidos ao discurso marxista. Nas salas de aula, os 

alunos conviviam com aproximações pedagógicas de cunho mais pragmático em relação 

aos meios de comunicação de massa, bem como com discussões de teor mais abstrato, 

“humanístico” e, não raro, de viés marxista. Berger (2001) sustenta que boa parte dos 

estudos e pesquisas que a universidade desenvolveu naquele momento foi em tom de 

crítica à dependência cultural do Brasil em relação aos Estados Unidos. 

Tais características descritas por Berger (2001) e Meditsch (2012) aparecem nas 

memórias de alunos que passaram pela faculdade de jornalismo durante o período militar. 

Álvaro Caldas, que veio de Goiânia para o Rio de Janeiro e se matriculou no curso de 

jornalismo que, ainda naquele momento, era oferecido no seio da Faculdade de Filosofia 

da UFRJ, relata que ali “era um centro de agitação política e cultural” 6. Em entrevista 

concedida a pesquisadores do Centro de Cultura e Memória do Jornalismo (CCMJ), conta 

que começou a trabalhar no jornal estudantil da faculdade e, mais tarde, se envolveu no 

jornal da União Nacional dos Estudantes, espaço igualmente politizado e contrário à 

ditadura. Segundo ele, a faculdade foi um lugar de descobertas políticas; a partir dali, ele 

se inseriu em movimentos, inclusive filiando-se ao Partido Comunista.  

No relato de Marcelo Beraba, que estudara na Escola de Comunicação (ECO) da 

UFRJ, é possível perceber o ecoar das ideias marxistas dentro do ambiente acadêmico. 

Além disso, suas memórias mostram que as posições de crítica ao governo e de resistência 

ideológica presentes na universidade foram motivo para intervenções e perseguições a 

alunos e professores.   

A ECO tinha passado por um período fortíssimo de repressão, de prisão de  

professores, expulsão de alunos. Isso, eu imagino que foi 1968, 69. Então, 

nós não  vivemos diretamente a repressão ali dentro, mas a gente pegou as 

consequências disso. (...) Havia um clima de pessoas que tinham sido 

torturadas, expulsas, de professores que tinham sido presos. E era uma 

coisa misturada, porque a gente tinha pouca aula de jornalismo mesmo. 

Era muito mais atividade política, discussão. (...) era uma mistura de 

cultura hippie com marxismo-leninismo. (Marcelo Beraba em entrevista 

ao CCMJ)7 

                                                 
6 Entrevista concedida a Carla Siqueira e Caio Barreto Briso em 28/08/2008, disponível nos arquivos do CCMJ : 

http://www.ccmj.org.br/sites/default/files/pdf/5/Arquivo%20para%20download_4.pdf 
7 Entrevista concedida a Carla Siqueira e Caio Barreto Briso em 24/10/2008, disponível nos arquivos do CCMJ 

:http://www.ccmj.org.br/sites/default/files/pdf/5/Arquivo%20para%20download_30.pdf 
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Mesmo depois dos períodos mais duros da ditadura, ainda permaneceu o clima de 

resistência política versus atitude de vigilância dos militares aos que frequentavam as 

faculdades de comunicação. É que mostra o texto do professor Eduardo Meditsch: 

 

Em 1982, a Universidade brasileira ainda tinha espiões dos órgãos de segurança 

da ditadura infiltrados em salas de aula, para vigiar o trabalho intelectual, embora 

já vivêssemos em processo a abertura política, com medidas como a lei da anistia 

que autorizava a volta dos exilados e a recontratação dos professores demitidos 

por ‘delitos’ de opinião. Criticar o poder em sala de aula ainda requeria alguma 

coragem ou inconsequência, embora os tempos mais tenebrosos da repressão já 

tivessem passado (MEDITSCH, 2012, p.17).  

 

Como é possível notar, a agitação política fez parte da formação dos jornalistas 

durante a ditadura, ainda que de forma não curricular. Já do ponto de vista da aplicação 

prática dos conhecimentos acadêmicos, o ensino do fazer jornalístico dentro do espaço 

universitário quase sempre era vista como deficitário. As organizações de classe não 

patronais dos jornalistas, embora buscassem a valorizar o ensino universitário, 

consideravam, sob muitos aspectos, a formação profissional oferecida pelas faculdades 

não condizente com a realidade brasileira do universo de trabalho. Documentos da 

Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais (Fenaj) relativos a congressos e 

conferências de jornalistas durante a vigência do terceiro currículo (1969 a 1978) (apud 

Sá, 1999 e Fenaj, 1983) apontam que a entidade considerava os cursos como muito 

teóricos: “[propõe-se] reformulação dos currículos dos cursos de Jornalismo e 

Comunicação Social, dando um caráter mais prático e adequando-os às necessidades do 

mercado de trabalho (...)” (XV Congresso, Recife, 1974); “apelar para o MEC para 

estabelecer a formação de repórter-fotográfico a nível superior” (X Conferência, Porto 

Alegre, 1975); “que os sindicatos entrem em contato com as Universidades promovendo 

convênios com empresas para complementação prática dos cursos e concessão de bolsa 

de estudos a professores” (VIII Conferência, Goiânia, 1971). 

Em relatos memorialistas de jornalistas que foram alunos e frequentavam os 

cursos naquela época, também sobressai a sensação de que a formação era insuficiente, 

se comparada com a aprendizado do métier no cotidiano da imprensa: 

[...] a gente tinha pouca aula de jornalismo mesmo. Era muito mais atividade 

política, discussão. Havia ali dentro alguns professores formais, alguns até 

ridiculamente formais, assim, tipo: telecomunicação era um coronel que ia dar - 

como se liga rádio, como é que é uma válvula, aquelas coisa todas (...). E tinha 
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vários outros professores ali que eram libertários - vamos chamar assim - que 

davam Hegel, Heidegger, Foucault, Althusser e poesia.  

Então, era uma coisa bem estimulante sob o ponto de vista intelectual, era uma 

mistura de cultura hippie com marxismo-leninismo. Tínhamos pouco jornalismo 

de fato. Quer dizer, fora esses caricaturais, quem dava jornalismo de fato para 

quem  quisesse aprender, tinha o Nilson Lage, que foi um orientador de nós todos, 

e alguns outros também que tinham mais uma preocupação com o jornalismo: 

Heloísa Buarque de Holanda. Mas o clima era um clima assim, de muito mais de 

atividade, de comportamento, de crescimento nessa área intelectual do que 

propriamente de estudo de jornalismo (Marcelo Beraba em entrevista ao CCMJ)8 
 

Segundo o jornalista Clóvis Rossi (2008), o curso de jornalismo que ele 

frequentou a partir de 1962 – o da Cásper Líbero/SP – era “fraquinho”: 

 

Na verdade, não aprendi rigorosamente nada de técnica de jornalismo. Eu aprendi 

ética, basicamente. (...) que poderia ter aprendido em qualquer outra faculdade. 

Não me marcou especialmente a faculdade, ao contrário, na verdade, tive que 

fazer a faculdade na prática, no trabalho diário, no trabalho prático, e acho que 

até hoje é um pouco assim. (Clóvis Rossi - Entrevista ao CCMJ)9 
 

Mesmo não considerando tão frutífera a contribuição da faculdade à sua formação 

profissional, Rossi atribui a conquista de seu primeiro emprego no jornalismo (na sucursal 

paulista do Correio da Manhã) à indicação de um professor. De fato, era comum que 

disciplinas práticas do jornalismo fossem assumidas por jornalistas que tivessem 

experiência na profissão. Paralelamente, as disciplinas mais teóricas distribuíam-se por 

docentes de formação diversa, como Direito, Sociologia, Filosofia, entre outros.  

Retomando a reflexão sobre as políticas governamentais para a educação superior 

e a tentativa de homogeneizar o ensino de jornalismo por meio de currículos mínimos, é 

interessante recuperar uma das críticas feitas por docentes à vivência nacional desses 

instrumentos pelas universidades Brasil afora. O então professor Gaudêncio Torquato 

(1979) criticava o fato de que a formação promovia uma certa desconexão com a realidade 

brasileira, muito mais complexa do que os pareceres fabricados com o aval do MEC 

conseguiam abranger. Ao considerar a variedade cultural do país, Torquato se 

incomodava com a ênfase que as universidades davam ao modelo jornalístico que se 

concentrava principalmente no eixo Rio-São Paulo. Para ele, ao negligenciar as 

particularidades regionais e as experiências de jornalismo alternativo, o ensino tanto 

                                                 
8 Entrevista concedida a Carla Siqueira e Caio Barreto Briso em 24/10/2008, disponível nos arquivos do CCMJ 

:http://www.ccmj.org.br/sites/default/files/pdf/5/Arquivo%20para%20download_30.pdf 
9 Entrevista concedida a Carla Siqueira e Caio Barreto Briso em 26/09/2008, disponível nos arquivos do CCMJ : 

http://www.ccmj.org.br/sites/default/files/pdf/5/Arquivo%20para%20download_12.pdf 
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tendia a reproduzir as teorias dos Estados Unidos quanto focalizava a noção de grande 

empresa jornalística.  

 

(...) na parte profissionalizante, [os cursos de jornalismo] tendem a abarcar esta 

proposta de modelo empresarial jornalístico. As disciplinas tentam realçar o 

jornalismo das grandes organizações, refletindo padrões do poder econômico, 

com todas as suas linguagens, sua ideologia. (TORQUATO, 1979, p.164) 
 

 A formação do jornalista organizada dessa maneira, argumentava o autor, 

contribuía para reiterar conceitos, conteúdos, hierarquias, valores e comportamentos da 

mídia hegemônica.  

 

 

Obrigatoriedade do diploma em 1969 e as novas mudanças curriculares 

Como visto, o ano de 1969 foi a data do terceiro currículo mínimo, que estabeleceu 

o curso de comunicação social e transformou o jornalismo em uma das habilitações. Esta 

também foi a época da promulgação do Decreto-lei 972/1969, cujo artigo 4º tornava 

obrigatória a posse do diploma para o exercício profissional de jornalismo. Embora tal 

legislação tenha sido aprovada durante a ditadura militar, ela foi encarada, por parte das 

entidades de classe, como uma espécie de “vitória da categoria” (cf. SÁ, 1999), pois 

contemplava alguns pontos de negociação que já se arrastavam desde os anos anteriores. 

Houve, no entanto, questões polêmicas a partir da instituição da obrigatoriedade 

do diploma. A maior indisposição contra o decreto-lei naquele momento (1969) não foi 

direcionada diretamente à questão da obrigatoriedade, em si, mas se apresentou em 

relação à figura do "provisionado". Essa terminologia significou uma exceção prevista 

em lei, criada para dar conta do universo de jornalistas não graduados já existentes e 

plenamente atuantes no mercado de trabalho no período anterior à promulgação do 

decreto.  

O ponto nevrálgico em relação à figura do provisionado estava delineado no 

artigo 12, que definiu que os provisionados, isto é, os jornalistas registrados sem diploma, 

não poderiam ultrapassar "o limite de um terço das novas admissões a partir da vigência 

deste decreto-lei"10. Isso, é claro, gerou insatisfação em boa parte dos trabalhadores 

                                                 
10 Art. 12 A admissão de jornalistas, nas funções relacionadas de "a" a "g" no artigo 6º, e com dispensa da exigência 

constante do item V do artigo 4° [obrigatoriedade do diploma para o registro profissional], será permitida enquanto o 

Poder Executivo não dispuser em contrário, até o limite de um terço das novas admissões a partir da vigência deste 

Decreto-Lei. 
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vivendo aquela condição, e, adicionalmente, mobilizou uma parcela dos representantes 

sindicais dos jornalistas que, sem surpresas, estavam eles mesmos nesse tipo de situação. 

Mesmo com todas as reclamações de jornalistas não diplomados e apesar das 

pressões e reivindicações das entidades de classe, o governo tornou mais duras as normas 

para os provisionados, acrescentando, em outro decreto (o 65.912, de 19 de dezembro de 

1969), que esses jornalistas não poderiam exercer cargos de chefia. Obviamente, o 

endurecimento da lei desagradou a muitos. O mal estar gerado era contra o governo, mas 

também no interior do próprio grupo dos jornalistas. Tudo isso significou o acirramento 

das tensões, dentro e fora das empresas jornalísticas, entre os profissionais que eram 

graduados e os que não possuíam diploma. 

Outro fator que tornava embaraçoso o dilema em torno da necessidade – ou não – 

de formação superior para o exercício da atividade jornalística era o fato de existirem, 

naquela época, poucas escolas de jornalismo pelo país. Apenas algumas cidades 

brasileiras contavam com a presença desses cursos. Em 1969, havia em funcionamento 

20 faculdades de jornalismo autorizadas pelo MEC11 (nove no Sudeste, quatro no 

Nordeste, quatro no Sul, um no Norte e dois no Centroeste). Algumas delas - como, por 

exemplo, a Universidade Federal do Amazonas (de 1969) - ainda estavam nos primeiros 

períodos do curso. Vislumbrava-se, portanto, uma carência de profissionais diplomados 

em jornalismo, contrastando com uma exigência legal que parecia ser uma exclusividade 

do universo jornalístico no Brasil (Os Estados Unidos, por exemplo, nunca exigiram 

diploma para o exercício do jornalismo). 

Diante da intensificação dos conflitos e tensões verificáveis no interior do 

próprio grupo, o grande desafio das entidades de classe caso optassem por defender aberta 

e indistintamente a exigência do diploma para o registro profissional (como fizeram 

poucos anos mais tarde) seria encarar, naquele contexto, a reação da grande maioria de 

jornalistas não formada que estava em pleno exercício em redações de jornais, revistas, 

rádios e televisões por todo o país. Se, por um lado, a defesa da obrigatoriedade pelos 

sindicatos poderia gerar desgosto em grande parcela de jornalistas, inclusive 

                                                 
Parágrafo único. A fixação, em decreto, de limites diversos do estipulado neste artigo, assim como do prazo da 

autorização nele contida, será precedida de amplo estudo de sua viabilidade, a cargo do Departamento Nacional de 

mão-de-obra. 
11 Além dos citados na nota de rodapé anterior, haviam os cursos da: UFPR (1964), UNIFLU Campo dos Goytacases 

(1965); USP (1966), UFC (1966); UNB (1966); UFG (1968), UFF (1968), UFAM (1969). 
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sindicalizados, por outro lado, valorizar a formação superior significava fortalecer a 

identidade profissional. 

De qualquer modo, com o crescimento dos cursos superiores e com uma política 

de estímulo à educação formal, os sindicatos não patronais e a Federação Nacional de 

Jornalistas se encaminharam para uma posição de perene defesa da exigência do diploma. 

Já em 1973, em documento produzido por ocasião da IX Conferência Nacional de 

Jornalistas promovida pela Fenaj, a obrigatoriedade do diploma foi mencionada 

diretamente, tendo sido classificada como uma das "reivindicações de uma categoria 

legitimamente reunida e representada” (Fenaj, 1983). 

Com o passar dos anos, a questão do provisionado foi deixando de ser a polêmica 

central dentro da problemática do diploma. Nos anos 1970, esse assunto permaneceu 

relativamente silenciado, voltando a aparecer com força total na segunda metade dos anos 

1980, quando o debate sobre obrigatoriedade do diploma ganhou contornos de uma 

retórica classista, encampada por disputas de patrões-contra-obrigatoriedade e jornalistas-

a-favor (Lopes, 2013). 

Os anos 1970 foram, então, momento de crescimento do curso superior (de 20 

passaram a 53) e de discussões quanto ao conteúdo dessa formação. A tabela a seguir 

(TAB. 2) representa as principais decisões governamentais relacionadas com a formação 

superior do jornalista. 

 

TABELA 2 

Determinações do MEC para os cursos superiores de jornalismo no Brasil 

 

 

FONTES – Tabela elaborada com dados recolhidos em Moura, 2002 e Lopes, 2013 
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Durante a ditadura militar, o currículo de 1969 foi substituído pelo currículo de 

1977; este, pelo de 1984. E, posteriormente, já no Brasil redemocratizado, tais 

mecanismos de direcionamento do ensino superior deram lugar às chamadas diretrizes 

curriculares. Uma nova lei de diretrizes e bases para a educação foi aprovada em 1996 e, 

a partir disso, em vez de currículos, o Ministério da Educação passou a estabelecer 

diretrizes curriculares.  

Durante o regime militar, as vozes mais audíveis a criticar os currículos mínimos 

de comunicação partiram de professores e pesquisadores da própria área. Mas, vale 

ressaltar que esse grupo de docentes ainda não tinha tanto poder simbólico; nem mesmo 

dentro das universidades. A área de comunicação ainda começava a se estruturar. Entre 

os principais críticos do(s) currículo(s) mínimo(s), destacam-se os membros fundadores 

da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), 

fundada em 1977. Juntamente com as críticas à falta de autonomia das universidades em 

traçar seus próprios rumos curriculares, esses professores e pesquisadores de 

comunicação buscavam alcançar maior reconhecimento para a área de Comunicação 

dentro das suas respectivas instituições de ensino, bem como mediante os organismos de 

Estado, como, por exemplo, as agências de financiamento à pesquisa como a Capes e o 

CNPq. Nesse sentido, a formação do jornalista também acabou sendo contaminada pelos 

esforços dos atores sociais do ambiente acadêmico (professores, sobretudo) em afirmar 

sua própria identidade e em galgar autoridade para a área de conhecimento que tanto 

política quanto epistemologicamente estava marcada por multiplicidades e significativas 

fragmentações. 

 

 

Considerações finais 

Sem propor uma conclusão definitiva sobre o assunto, tendo em vista que as 

reflexões a partir de memórias, relatos e fragmentos do passado são sempre incompletas, 

e construídas com determinadas opções dos esforços investigativos de cada investigador, 

ainda assim é válido tecer algumas breves considerações, retomando, reforçando, 

refinando os comentários deste trabalho. A primeira delas é sobre o formato dos 

currículos mínimos e a própria implantação dos mesmos junto às universidades 

brasileiras. Os direcionamentos do MEC para os cursos superiores do Brasil, incluindo aí 
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o de jornalismo, foram reflexo da política dos militares para a chamada integração 

nacional. A valorização de uma identidade nacional vinculada pelo apreço ao futebol e 

pelo amor à seleção brasileira, os investimentos pesados em construção de rodovias – 

incluindo a transamazônica, o exemplo mais célebre daquela política – tudo isso está 

enraizado no mesmo solo que apoiava a sedimentação de padrões curriculares para todas 

as universidades do Brasil, ofuscando particularidades de cada uma delas. O desafio de 

agregar sob o mesmo governo centralizador os diferentes estados da federação era 

enfrentado por decisões também centralizadoras, que nem sempre levavam em conta as 

particularidades regionais. Como visto, esse foi um dos aspectos salientados em relação 

aos currículos mínimos de jornalista. 

Vale lembrar, ainda, as influências externas na política educacional do país 

durante o regime militar. Como visto, o movimento de alinhamento com os interesses 

americanos - fato comumente salientado acerca da política dos militares em geral - 

também pôde ser verificado em relação à introdução das ideias do Ciespal nas políticas 

educacionais para o ensino de jornalismo no Brasil. 

Mas além dessas questões políticas e estratégicas do governo, também é 

importante considerar o papel dos atores sociais na constituição do que efetivamente era 

experienciado no cotidiano universitário daquela época. A multiplicidade de visões sobre 

a formação não só do jornalista, mas das outras habilitações que foram agrupadas sob a 

área da comunicação, não raro era fonte de conflito entre os educadores mais “tecnicistas” 

e os outros mais “teóricos”. Mas, mesmo dentro do que era considerado “teoria”, havia 

perspectivas teóricas – e posições políticas em torno destas – de vinculações que 

chegavam a ser radicalmente opostas, como as de cunho marxista versus as de caráter 

americanizado. De qualquer modo, as divergências internas também conviviam com 

esforços coletivos em prol do fortalecimento da área de comunicação na academia.  

Era com os temperos de toda essa agitação política nacional e toda movimentação 

no interior do próprio campo que os jornalistas brasileiros iam sendo formados ao longo 

dos anos em que se sucederam os governos militares. Em face de tantas crises, tensões, 

disputas no eixo da formação do jornalista, não é de espantar que a identidade desse grupo 

continue sendo marcada por polêmicas e tantas outras “crises” relacionadas às esferas não 

apenas do saber vinculado a esse grupo, mas à própria legitimidade desses agentes em 

exercerem esses saberes nas dinâmicas práticas do espaço social. 
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University education and journalism degree in Brazil during the military dictatorship 

 

Abstract - During the military dictatorship, a lot has changed in the education for Brazilian 

journalists. This paper examines important decisions from the Ministry of Education regarding 

university education, which represented changes in journalism courses. Further, it discusses the 

new legislation brought by the military government, which made journalism degree mandatory. 

The article demonstrates that the games of power to define who dictates the rules of journalism 

education involve social actors linked to state agencies, academia, the market sphere, trade 

associations and even foreing organizations. 

 

Key-words - journalism, degree; university education; military dictatorship. 

 

 

 

Curso de la educación universitaria y de lo diploma de periodismo en Brasil durante la 

dictadura militar 

 

Resúmen - Durante la dictadura militar, muchas cosas han cambiado en relación con la 

educación de los periodistas brasileños. Este artículo examina las decisiones importantes del 

Ministerio de Educación para la educación superior, especialmente las que han afectado la 

formación en periodismo. Además, se discute la norma adoptada por los militares, que ha 

tornado compulsorio el diploma de periodismo para el ejercicio profesional. El artículo enseña 

que los juegos de poder que definen quién dicta las reglas de la enseñanza del periodismo 

comprende actores sociales vinculados a las agencias estatales, la academia, la esfera del 

mercado, asociaciones de clase e organizaciones extranjeras. 

 

Palabras-clave - periodismo; diploma; educación universitaria; dictadura militar. 

 


