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Resumo

Este trabalho se propõe a discutir possibilidades de resgate da identidade profissional do
jornalista  no  cenário  de  reconfiguração  dos  poderes  de  publicação  que  acontecem
atualmente. Os autores apresentam uma leitura de que a dissociação da vinculação entre
jornalista e grande empresa jornalística que passou a ocorrer com a disseminação do
poder  de  publicação  proporcionado  pela  evolução  das  tecnologias  de  informação  e
comunicação, em especial a internet, e do jornalismo online, conduz a possibilidades de
redefinição de marcos regulatórios da profissão.
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Introdução

Não enxergar o jornalista como um profissional é demonstrar-se satisfeito com o

descontrole de difusão da informação que se vivencia na atualidade. Ao mesmo tempo

que a Era da Informação ampliou o alcance do material jornalístico, trouxe consigo a

descentralização do poder de difundir a notícia – até pouco tempo em mãos das grandes

indústrias  midiáticas.  Todo mundo agora pode “virar  jornalista”.  A possibilidade  de

emitir  informação a cada instante promoveu uma aceleração de produção da notícia,

antes pensada com o horizonte do dia seguinte, o que acarretou na queda da qualidade

das  informações,  resultando  em  maior  número  de  erros  e  imprecisões.  Também

ampliou-se ou, pelo menos,  faz-se mais visível,  o uso das mídias para a difusão de

inverdades  na  busca  de  manipulação  de  grupos  sociais  e  favorecimento  interesses

econômicos e políticos – artifício antes destinado aos balcões de botecos (WEINER,

1988) – e abriu portas para que qualquer pessoa sem o compromisso com o jornalismo

pudesse exercer função análoga. Tudo culminando na queda de credibilidade.

1Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação,
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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As novas tecnologias de informação e comunicação têm favorecido a
proliferação  de  notícias  geradas  pelos  próprios  cidadãos,  que
enriquecem  o  discurso  informativo,  mas  esta  democratização
informativa  tem  seu  revés:  o  processo  comunicativo  bidirecional
encontra-se isento de controles de veracidade, pois o rigor informativo
e  a  verificação  de  dados  desaparecem,  ambas  qualidades  que
configuram a essência do Jornalismo. (GONZÁLEZ e ORTA, 2015,
p. 396, tradução livre).4

Estes quase 40 anos da Era da Informação podem ser vistos como um período de

decadência  do  jornalismo,  abrindo  mais  portas  àqueles  que  questionam  o  caráter

profissional da atividade. Mas a ruptura – parcial – recente da difusão midiática com a

grande  indústria,  proporcionada  pela  prática  do  jornalismo  online,  também  pode

significar  o  momento  chave  para  que  os  jornalistas,  como  indivíduos  e  grupo

organizado,  resgatem  o  reconhecimento  social  da  importância  desta  função,  algo

essencial para atribuir a qualquer atividade o status profissional. E para isso, percebe-se

que  uma  forma  da  atividade  jornalística  ser  reconhecida  pode  ser  por  meio  da

oportunidade  atual  de  tomar  para  si,  em  vez  das  empresas,  a  personificação  do

jornalismo, já que, como demonstra pesquisa apresentada por Newhagen e Nass (1988),

o público acredita mais no indivíduo jornalista que na organização empresarial.

Ao procurar  estabelecer  critérios  a  respeito  de uma profissão,  teóricos  como

Fidalgo (2008) e Cornu (1994) traçam comparações com os profissionais autônomos de

Direito  e  Medicina.  Entende-se  que  a  distância  do  conhecimento  técnico  e  teórico

daquele adquirido na educação básica formal facilita o reconhecimento público de uma

atividade  profissional.  Na  Medicina,  além  da  tradição,  tem-se  no  conhecimento

especializado algo que a enobrece, já que a formação de médico engloba carga teórica

que se destaca daquela que possa ser aprendida nas escolas ou de forma autodidata, e

técnica  que  necessita  habilidade  com  instrumentação  específica  e  infraestrutura  de

ensino nada acessível fora das universidades. Porém, no Direito, tem-se uma forma de

conhecimento tão acessível às massas quanto a do Jornalismo. E no que se diferenciam?

Pelo mundo, o Direito é municiado de órgãos de controle bem estruturados que

dificultam o acesso ao exercício da profissão,  o que leva a um reconhecimento  das

massas,  já  que  só  os  aprovados  são  autorizados  a  ter  o  exercício  profissional

4 No original: Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han favorecido la proliferación de 
noticias generadas por los propios ciudadanos, lo cual enriquece el discurso informativo, pero esta 
democratización informativa tiene su cruz: el proceso comunicativo bidireccional se encuentra exento de 
controles de veracidad, por lo que desaparecen el rigor informativo y la verificación de datos, cualidades ambas,
que configuran la esencia del Periodismo.
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reconhecido.  A  exemplo,  mesmo  havendo  legislação  que  permita  qualquer  pessoa

advogar em causa própria, há resistência dos profissionais do Direito a aceitar o  jus

postulandi, mantendo-se discussões internas, pouco publicizadas, sobre a abrangência

desse  princípio.  Sustentada  por  um corporativismo  forte  e  entidades  de  classe  bem

estruturadas, o controle dos órgãos torna ilegal o exercício da advocacia por autodidatas,

ou mesmo pelos que passem pela formação superior, mas que não sejam aprovados pela

Ordem dos Advogados do Brasil.

No Jornalismo, a falta de órgão controlador, de acordo com Cornu, se dá pelo

aspecto difuso de compreensão do que exatamente é Jornalismo, já que a atuação do

jornalista  pode  diferenciar-se  não  apenas  na  função  em  si  –  como  chargista,

diagramador,  repórter, editor, cinegrafista, apresentador – como também em diversos

segmentos,  muitas  vezes  não  reconhecidos  dentre  a  própria  categoria,  o  caso  dos

jornalistas que trabalham com informação de entretenimento ou assessoria de imprensa.

Isto dificultaria o estabelecimento de princípios uniformes que facilitariam o surgimento

de órgão competente para fiscalização do exercício profissional, realidade considerada

uma exceção quando manifestada em alguns países com Alemanha, Áustria e Suécia

(CORNU, 2008).

Tal  fragilidade  da  classe,  que  afasta  a  categoria  da  aceitação  consensual  da

profissão de jornalismo, é reforçada pelo que Castro e Garcia (1992) descrevem como

“lógica contraditória de autonomia/dependência”, que influencia a visão dos próprios

jornalistas a respeito de seu posicionamento entre as profissões, visão de certa forma

depreciativa  sobre seu papel.  Mesmo reconhecendo a importância  da função técnica

intelectual  que  exerce,  sendo  consciente  de  saberes  específicos  da  profissão  e  da

importância de seu trabalho na construção social, assume a ausência de poder de decisão

e o quanto campos externos – políticos, econômicos… – e classes dominantes podem

influenciar na forma que o conhecimento jornalístico é empregado.

Esta característica é histórica. Nos primórdios do jornalismo brasileiro, não era

tradicional  a  dedicação  exclusiva  ao  trabalho.  Romancistas,  cronistas  e  demais

intelectuais que escreviam ao público, tinham da função exercida uma atividade nobre,

de reconhecida dedicação, porém, viam nela um degrau para alçar ambições políticas ou

conquistar prestígio junto aos governantes (PENNA, 1998). Afastando-se eles mesmo

da classe trabalhadora e de grupos que neste período iniciavam manifestações públicas

em torno de melhores condições de vida de trabalho.
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Diferente, então, de outras profissões que já nascem como a própria ferramenta

de prestígio e são culturalmente aceitas como tal, o jornalismo cresce como mais uma

função a ser exercida por uma classe intelectual que busca seu lugar ao sol, ganhando

maior  exposição  e  reconhecimento  quando  a  tecnologia  viabiliza  maior  difusão  da

informação e grupos adotam moldes empresariais, ao final do séc. XIX. Fator que ao

mesmo tempo que colabora com a solidez da função de jornalista, cria novo aspecto que

coloca  em  xeque  a  credibilidade  na  informação,  devido  à  venda  de  publicidade  e

influência externas no conteúdo. Como afirma Wolton (2007, p. 40) “a comunicação em

grande  escala  que,  entretanto,  é  complemento  natural  na  batalha  pela  democracia

provoca medo”.

Considerações sobre identidade profissional

Antes de avançar, é preciso tecer algumas considerações breves sobre o termo

profissão. Claude Dubar (2005) apresenta a diferença que há entre o termo profession

em inglês  e  o termo  profession em francês  – que,  conforme observação de Fidalgo

(2008),  possui  total  correspondência  com  o  português.  Apesar  de  a  grafia  ser

rigorosamente a mesma, o termo francês possui um significado mais abrangente e não

tão  específico  quanto  o  do  termo  inglês.  Em  inglês,  enquanto  profession refere-se

estritamente a profissões liberais e científicas, há outro termo para referir-se aos demais

empregos,  occupation. O termo em francês abrange as duas categorias (assim como o

em português), mas precisamos observar um ponto delineado sutilmente por Dubar: à

noção  de  profissão  caberiam  os  empregos  em  geral,  “reconhecidos  na  linguagem

administrativa, principalmente nas classificações de recenseamento do Estado” (2005, p.

163).  Assim,  há  duas  perspectivas  pelas  quais  podemos  considerar  a  identidade

profissional,  o  desenvolvimento  sócio-histórico  e  o  desenvolvimento  legal,  no  qual

entram o desenvolvimento de marcos regulatórios, como os que estamos considerando.

Essas duas perspectivas são intrínsecas e pressupondo uma a outra.

O cenário que desenhamos na primeira seção deste artigo constitui o que se tem

chamado  de  crise  do  jornalismo,  que  corresponde,  em  especial,  a  uma  crise  da

identidade profissional  dos jornalistas,  o que gera dificuldades  para consolidação do

campo jornalístico.  Se até então não havia maiores dúvidas quanto a quem se podia

definir como jornalista, essa questão hoje já não é respondida com tanta facilidade. Os

impactos da nova configuração da distribuição de poder informativo ainda estão sendo
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mapeados. Talvez ainda seja cedo para conseguir chegar a dados conclusivos com os

atuais  métodos,  mas  é  preciso  destacar  que  tendências  da  pesquisa  em  jornalismo

apontam para a necessidade de defender o trabalho jornalístico como imprescindível às

sociedades democráticas (ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013). Reflexão que pode

ser feita com a análise trazida por Croteau e Hoynes a respeito das mídias de forma

geral, mas que vão de encontro às negativas sobre o reconhecimento da importância do

jornalismo.

Se as mídias fossem eliminadas, tudo mudaria. Nosso entretenimento
seria  diferente.  Nós  não  acompanharíamos  times  nos  cadernos  de
esportes  em jornais,  não  veríamos  TV,  ou  iríamos  ao  cinema  por
diversão. [...] Nosso entendimento sobre política e o mundo ao nosso
redor seria diferente porque não teríamos jornais, televisão, revistas ou
livros para explicar o que acontece em nossas comunidades e além5

(CROTEAU e HOYNES, 1997, p.6, tradução livre).

Sobre esse abalo na identidade profissional, é interessante observar que Fidalgo

(2008) considera que estudos sobre tendências de desprofissionalização e proletarização

sejam particularmente interessantes para se estudar o caso dos jornalistas (p. 59). Esses

estudos  são  elencados  pelo  estudioso  português  como  a  tendência  mais  recente  na

sociologia das profissões em países anglo-saxões e analisam situações de precarização

do trabalho de profissionais liberais (Haug, 1973; e Oppenheimer, 1973; citados ambos

por FIDALGO, 2008, p.  51 ss.).  Se,  porém, se pode falar em desprofissionalização,

pode-se pressupor também um processo anterior de profissionalização.

Jornalistas  são,  de  há  muito  tempo  –  desde  o  século  XIX,  pelo  menos  –

trabalhadores que, em sua maioria, trabalham na condição de assalariados. Pelo menos

desde que a imprensa deixou de ser uma atividade de difusão de ideias que era, então,

tocada  por  pessoas  sobre  as  quais  não  haveriam  muitas  dúvidas  quanto  a  serem

reconhecidas como donos de negócio próprio à medida que as prensas deixaram de ser

relativamente baratas para se tornarem algo acessível só a empresas cada vez maiores.

Pode-se  debater  se  os  jornalistas  desse  período  eram  o  que  se  pode  chamar  de

profissional  liberal,  mas,  partindo  de  um  conceito  de  profissão  que  considera

principalmente  a  formação  de  laços  comunitários  entre  os  integrantes  de  um grupo

ocupacional, Groth (2011) apresenta um cenário no qual

5 No original: If the media were eliminated, nothing else would be the same. Our entertainment would be different. 
We would not follow sports teams in the newspaper, watch TV, or go to a movie for fun. [...] Our understanding 
of politics and the world around us would be different because we would not have newspapers, television, 
magazines and books to explain what is happening in our communities and beyond.
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(...)  nem  os  correspondentes  dos  séculos  XVII  e  XVIII,  nem  os
editores  e  redatores  em  ocupações  paralelas  compõem  uma
“profissão”. Ambas as categorias realizavam trabalho jornalístico em
sentido  estrito,  mas  isto  não  era  trabalho  jornalístico  profissional.
Com certeza, a atividade de noticiar fornecia a subsistência de vida,
mas  estas  pessoas  se  ocupavam  isoladamente,  não  tinham  uma
conexão, não havia uma consciência grupal, coletiva entre eles e, mais
do  que  nunca,  isto  faltava  aos  poucos  redatores  que  editavam um
jornal ou uma revista como ocupação principal. Não se verificava aqui
qualquer  contato recíproco de forma  imaterial  a  partir  do  qual  um
sentimento de comunhão ou uma posse conjunta de formas de atuação
pudesse  desenvolver-se.  (...)  Por  isso,  sem  falar  de  outras
consequências,  também  não  se  desenvolveu  sobretudo  um
aprendizado e um  ethos profissional,  cujas concepções e exigências
não  fossem  fundadas  meramente  no  social  em  geral,  mas
especificamente  em uma  atividade  profissional  (GROTH,  2011,  p.
329).

Da mesma forma, ao pesquisar o desenvolvimento da ética no jornalismo, Daniel

Cornu (1999) nos mostra, a partir do conflito entre as atividades jornalística e de crítica

literária,  que  havia,  até  essa  época,  uma  cisão,  demarcada  pelos  salões  –  espaços

destinados à  livre  discussão e  que foram essenciais  à formação e disseminação dos

ideais do iluminismo:

Estes salões serão em especial o cadinho de discussões sobre a arte e a
literatura. Darão início a uma actividade literária nova,  a crítica de
arte,  acolhida  por  revistas  especializadas.  Favorecerão  ao  mesmo
tempo o desenvolvimento do espírito crítico, que virá a ser um dos
factores importantes do Aufklärung. Mas não são, longe disso, locais
frequentados  pelos  gazeteiros,  simples  caçadores  de  notícias,
desprezados  pelas  gentes  de  espírito.  É  o  debate  de  ideias  que
interessa a sociedade dos salões, e não desde logo a difusão dos novos
factos  da  actualidade.  No  domínio  da  literatura,  é  traçada  uma
fronteira  entre  a  informação  e  a  crítica:  o  dever  do  noticiarista,
segundo  La  Bruyère,  é  dizer  que  um  livro  foi  publicado,  «a  sua
loucura é  pretender  criticá-lo».  Nota que ultrapassa  a  mera  criação
literária,  porquanto  ela  põe  em  causa  a  legitimidade  crítica  do
jornalista (CORNU, 1999, p. 148).

O ponto de virada se dá com a criação e difusão do modelo  de sustentação

financeira baseado em novas possibilidades de impressão que aumentaram o número de

exemplares de jornais em circulação e a consequente queda de preços (CORNU, 1999;

CHALABY, 2003;  GROTH, 2011).  Isso  gerou uma situação  na  qual  uma  empresa

jornalística  poderia  contar  com  uma  variada  gama  de  anunciantes  pagando  por

publicidade e uma mais ampla e diversificada comunidade de leitores, que passavam a
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ter interesses cada vez mais diversos (se antes o jornal era fundamentalmente voltado à

burguesia  e  seus  interesses  políticos,  passa  a  ter  de  atender,  também,  às  demandas

informativas  do proletariado  que passava  a  ter  maior  escolaridade  na  Europa  e  nos

Estados Unidos de então).

O jornal, reservado até meados dos anos 1830 à elite que lê e discute,
torna-se um produto de grande consumo. Muda de natureza. O jornal
procura  uma  apresentação  mais  atraente,  o  conteúdo  jornalístico  é
simplificado,  a  expressão  das  opiniões,  até  então  privilegiada,  dá
progressivamente  lugar  a  uma  informação  que  os  imperativos
comerciais  destinam ao grande público.  O sucesso  dos diários  que
adoptam esta linha condena os outros a adaptarem-se, a alienarem sua
independência ou a desaparecerem (CORNU, p. 179).

Essa nova configuração fez surgir um novo tipo de relação, na qual passa a haver

um equilíbrio entre os variados interesses de leitores, anunciantes, jornalistas e donos de

empresas  jornalísticas,  que  permitiu  o  desenvolvimento  do  discurso  conhecido  hoje

sobre  a  liberdade  de  imprensa,  a  ideia  de  interesse  público  e  as  pretensões  de

universalização do alcance do jornalismo. Porém, ao mesmo tempo, isso possibilitou

uma reorganização da atividade que, entre outras coisas, acarretou a concentração do

poder de publicação (as novas máquinas impressoras de maior potencial já não eram tão

acessíveis) e a necessidade de contratação de repórteres especializados em conseguir

histórias que interessassem de alguma forma aos leitores e de redatores para dar forma a

elas. Aqui surgem os jornalistas como trabalhadores assalariados. No entanto, da mesma

forma que o jornalismo de elite gerava desconfiança, a versão popular da informação

jornalística também era vista com certa insegurança devido à influência de mais campos

sobre os textos impressos e vendidos à população (WOLTON, 2007).

Fidalgo  entende  que  a  industrialização  do  jornalismo  vai  fazer  com  que  as

atividades do jornalista como trabalhador assalariado constituam mais propriamente um

novo ofício do que a  remodelação de uma atividade anterior.  O autor afirma que a

autonomia  e  valorização do jornalismo se deu, simultaneamente,  à  autonomização e

valorização  dos  jornalistas  e  que  legitimação  social  e  jurídica  esteve  em  alta

principalmente no período entre as duas guerras mundiais (2008, p. 107). O processo de

industrialização trará para o jornalismo uma série de consensos profissionais articulados

com a produção informativa,  como o acento  posto na  informação em detrimento  à

opinião;  o  desenvolvimento  e  consolidação  de  gêneros  narrativos  próprios  como  a
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notícia, a reportagem e a entrevista; a disseminação de técnicas narrativas como o lide

e  a  pirâmide  invertida  que  têm  como  fim  descrever  os  acontecimentos  com

objetividade;  e  a  valorização  da  figura  do  repórter acima  da  de  outros  atores  do

trabalho jornalístico como o editor e o fotojornalista.

Esses  consensos  profissionais  podem dialogar  com o entendimento  de Groth

(2011), quando o autor pontua o caráter comunitário que uma profissão deve ter, como

já salientado acima. Seria preciso pensar como esse caráter comunitário se constitui. A

noção  de  socialização  de  Claude  Dubar  (2005)  pode  ser  útil  para  pensar  como  os

trabalhadores do jornalismo desenvolveram uma identidade profissional com valores de

origem iluminista.  Para  Dubar,  identidade  é  “o  resultado  a  um só  tempo  estável  e

provisório,  individual  e  coletivo,  subjetivo  e  objetivo,  biográfico  e  estrutural,  dos

diversos  processos  de  socialização  que,  conjuntamente,  constroem  os  indivíduos  e

definem as instituições” (2005, p. 136). O que é diferente neste conceito em relação aos

demais, conforme o pesquisador, é a introdução do elemento subjetivo nos processos de

socialização da identidade. Isto faz com que o processo de produção identitária não se

resuma a uma transmissão de identidade, mas a uma constante atividade de reelaboração

entre indivíduos e instituição (DUBAR, 2005).

Ao  se  olhar  para  a  profissionalização  do  jornalismo,  é  preciso  considerar  a

peculiaridade que a atividade teve de possibilitar a emergência de grandes nomes da

reportagem,  destaques  individuais  em relação  a  todo  o  grupo  dos  trabalhadores  da

informação.  No  período  de  predomínio  do  modelo  industrial  no  jornalismo,  os

jornalistas passaram a partilhar um mesmo local, a redação. História recente, de certa

forma, desenvolvida nas primeiras décadas do séc XX, com a consolidação industrial de

jornais  preocupados  com  o  público  leitor  e  com  a  fundação  da  primeira  agência

brasileira  de  notícias,  ambientes  no  qual  os  jornais  consolidavam  técnicas,

compartilhavam  ideias  e  estruturavam  a  apresentação  da  mensagem  jornalística

(TASCHNER,  1992),  mudanças  importantes  para  a  formação  de  identidade  dos

profissionais. Observa Fidalgo:

Como é bom de ver, esta construção, que procura lançar e afirmar os
fundamentos  de  uma  identidade  profissional  autónoma  e  bem
delimitada,  não  se  resume  a  um  mero  conjunto  de  técnicas
instrumentais:  ela pressupõe, comporta e alimenta uma determinada
filosofia – melhor seria dizer ideologia – que se mostrará, para o bem
e  para  o  mal,  determinante  no  percurso  subsequente  com  vista  à
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efectiva  profissionalização  dos  jornalistas,  e  que  passa  pela  sua
capacidade/vontade de se afirmarem como detentores legítimos de um
saber  específico  e  prestadores  qualificados  de  um serviço  singular
(FIDALGO, 2008, p. 109, grifos do autor).

Com  o  tempo,  os  jornalistas  vão-se  dotando  de  um  particular  ideário

estreitamente  vinculado  às  noções  implicadas  pela  democracia.  Esses  trabalhadores

formularam,  ao longo de mais  de 150 anos,  uma ideologia que justifica a atividade

jornalística (DEUZE, 2005). O conceito de ideologia é complexo para ser debatido nos

limites deste artigo, então partimos da compreensão de Deuze: “No contexto particular

do jornalismo como profissão, ideologia pode ser vista como um sistema de crenças

características de um grupo em particular, incluindo – mas não limitadas a – o processo

geral  de  produção  de  sentidos  e  ideias  (dentro  do  próprio  grupo)”  (2005,  p.  445,

tradução livre)6. A partir da literatura disponível, Deuze discerne cinco valores básicos

da  ideologia  ocupacional  dos  jornalistas:  a  ideia  de  que o jornalismo é um  serviço

público, a ideia de que o jornalismo deve ser objetivo, a ideia de que o jornalismo deve

ser  autônomo,  a  ideia  de  que  o jornalismo deve ser  imediato,  e  a  ideia  de  que  o

jornalismo  deve  ser  ético.  Estudos  de  jornalismo  comparado  têm  demonstrado  a

existência desse tipo de correspondência de valores entre diferentes partes do mundo

(TRAQUINA, 2008). Em palavras de Deuze:

A história do (e  da profissionalização do)  jornalismo no século 20
pode  ser  tipificada  pela  consolidação  consensual  da  ideologia  da
ocupação  entre  os  jornalistas  de  diferentes  partes  do  mundo.
Conceituando  o  jornalismo  como  uma  ideologia  (em  vez  de,  por
exemplo,  outras  opções  oferecidas  pela  literatura  como  profissão,
indústria,  gênero  literário,  uma  cultura  ou  um  complexo  sistema
social) significa primeiramente entender o jornalismo em termos de
como o jornalista dá sentido à produção jornalística7 (DEUZE, 2005,
p. 444, tradução livre).

Mas porque buscar justificação para essa atividade? Bem, pode-se buscar muitos

caminhos para responder a essa pergunta. Como pudemos ver acima, uma das principais

explicações está no passado e uma situação a ser observada era o fato de os jornalistas

6 No original: In the particular context of journalism as a profession, ideology can be seen as a system of beliefs 
characteristic of a particular group, including – but not limited to – the general process of the production of 
meanings and ideas (within that group)

7 No original: The 20th-century history of (the professionalization of) journalism can be typified by the 
consolidation of a consensual occupational ideology among journalists in different parts of the world. 
Conceptualizing journalism as an ideology (rather than, for example, other options offered in the literature such 
as a profession, an industry, a literary genre, a culture or a complex social system) primarily means 
understanding journalism in terms of how journalists give meaning to their newswork.
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não serem bem vistos na comunidade intelectual estabelecida então (BURKE, 2003).

Eram vistos como rudes, como pessoas que deturpavam ou simplificavam demais as

ideias  e  os  conceitos  elaborados  por  filósofos  e  pensadores  entre  os  séculos  XVI e

XVIII, misturando-as com relatos gerais e anedotas. Claro que, é preciso observar, nos

jornalistas de então, era comum coincidir serem a mesma pessoa o detentor da prensa e

o redator e que o público dos jornais era menor, dada a falta de escolarização. Nesse

contexto,  o  pretendido  público  dos  jornais  era  mais  direcionado  e  o  sistema  de

financiamento  era  baseado  no  patrocínio  direto  de  um  partido  político  ou  de  uma

associação,  por  exemplo.  Considerando  isso,  fica  mais  fácil  compreender  porque  a

exigência pelo direito à liberdade de imprensa não surgiu como um direito pensado por

jornalistas e para jornalistas. Surgiu com a finalidade expressa de defender os editores

de livros, num contexto de perseguição de publicações pela Igreja e no qual a leitura era

tida como ato subversivo.

Na Gênova calvinista, antes da publicação, o impressor submetia os
manuscritos a profissionais de teologia, direito, medicina e assim por
diante. Para garantir o cumprimento das ordens, as gráficas recebiam
inspeções regulares, e os livros proibidos eram confiscados e podiam
ser queimados pelo executor  público.  A censura  secular  na França,
Inglaterra, Holanda, no Império dos Habsburgo e em outros lugares
organizava-se de forma semelhante (BRIGGS e BURKE, 2006, p. 58).

É no novo contexto, já no século XIX, que jornais e jornalistas vão reivindicar a

liberdade de imprensa, numa época em que seu poder e influência já são mais visíveis e

sua  pretensão  à  universalidade  já  não  é  tão  implausível.  Nesse  período,  o  caráter

comunitário da profissão se consolida com as redações. Nesse sentido, é preciso retomar

a percepção de Mark Deuze (2005) sobre o jornalismo como uma ideologia. Por mais

estranha  que  pareça  em  um  primeiro  momento,  essa  noção  constitui  um  modelo

heurístico para expandir as noções sobre a atividade jornalística.

Ideologia é vista  aqui  como um processo (intelectual)  ao longo do
tempo pelo qual a soma de ideias e pontos de vista – notadamente nas
questões  políticas  e sociais  –  de um grupo particular  é formado,  e
também como um processo pelo qual outras ideias e pontos de vista
são  excluídos  ou  marginalizados  (Stevenson,  1995:  37–41;  Van
Ginneken,  1997:  73).  No  entanto,  a  noção  de  uma  ideologia
'dominante' (ou 'discurso dominante' por meio da qual a ideologia é
perpetuada,  como  sugere  Dahlgren,  1992:  9)  denota  uma  visão  de
mundo dos poderosos,  o termo é escolhido aqui não em termos de
conflito,  mas  como  uma  coleção  de  valores,  estratégias  e  códigos
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formais  que  caracterizam  o  jornalismo  profissional  e  são
compartilhados  amplamente  por  seus  membros.  Esta  ideologia
geralmente se refere a um modo dominante pelo qual os jornalistas
validam e  dão  sentido  ao  seu  trabalho8 (DEUZE,  2005,  p.  445-6,
tradução livre). 

Ocorre,  porém,  que,  com a disseminação cada vez mais  universal  do uso da

internet (de 1990 em diante), a configuração que tornava possível a legitimação nesses

termos não se dá mais. A proliferação de meios de rádio e TV outrora não significaram

o fim da hegemonia do impresso e do modo de fazer jornalismo que se vai se consolidar

entre os fins do século XIX e início do século XX, porque não feriram a concentração

do poder de publicação, ainda centrado em poucas mãos. Porém, a nova configuração

com a internet possibilita o fortalecimento dos meios de nicho, do jornalismo praticado

dentro  de  organizações  governamentais,  não-governamentais,  sindicatos,  empresas,

associações de moradores e outras associações diversas. Essas instituições buscaram,

dentro de suas limitações, construir meios de comunicação como jornais, ainda que não

tivessem a condição de  alcançar  a  maioria  da população com a qual  desejavam ter

contato.

A  identidade  profissional  do  jornalista,  até  então  marcada  pelos  elos

comunitários existentes nas redações durante o período industrial, pode passar a contar

com uma configuração na qual, com a já constatada tendência de elevação do jornalista

ao  posto  de  editor  (ANDERSON,  BELL  e  SHIRKY,  2012),  haja  possibilidade  de

revalorização do trabalho do jornalista como profissional liberal.  Essa visão pode ser

determinante para o futuro do jornalismo, em especial se pensarmos que o profissional

preparado  pelos  cursos  de  graduação  passam  a  contar  com  disciplinas  voltadas  ao

desenvolvimento de uma cultura empreendedora, mais afeita às características de um

profissional liberal, conforme indicado dentro das novas diretrizes curriculares para o

ensino do jornalismo (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2013), que prevê o

seguinte perfil de egresso dos cursos:

8 No original: Ideology is seen here as an (intellectual) process over time, through which the sum of ideas and 
views – notably on social and political issues – of a particular group is shaped, but also as a process by which 
other ideas and views are excluded or marginalized (Stevenson, 1995: 37–41; Van Ginneken, 1997: 73). 
Although the notion of a ‘dominant’ ideology (or ‘dominant discourses’ through which the ideology is 
perpetuated as suggested by Dahlgren, 1992: 9) denotes a worldview of the powerful, the term is chosen here not
in terms of a struggle, but as a collection of values, strategies and formal codes characterizing professional 
journalism and shared most widely by its members. This ideology is generally referred to as a dominant way in 
which news people validate and give meaning to their work.
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O  concluinte  do  curso  de  Jornalismo  deve  estar  apto  para  o
desempenho  profissional  de  jornalista,  com  formação  acadêmica
generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva, capacitando-o, dessa
forma, a atuar como produtor intelectual e agente da cidadania, capaz
de  responder,  por  um  lado,  à  complexidade  e  ao  pluralismo
característicos da sociedade e da cultura contemporâneas, e, por outro,
possuir os fundamentos teóricos e técnicos especializados, o que lhe
proporcionará  clareza  e  segurança  para  o  exercício  de  sua  função
social específica, de  identidade profissional singular e diferenciada
em relação ao campo maior da comunicação social (CNE, 2013, p. 2,
grifo nosso).

Os  traços  de  profissão  liberal  permaneceram  ainda  no  período  industrial  do

jornalismo  com a  situação  dos  freelancers,  porém,  esses  profissionais,  em geral  de

carreira  já  consolidada,  eram  um quadro  de  exceção  em  relação  às  redações.  Não

podemos considerar como iguais, nesse ponto, aos profissionais que estão passando por

uma alteração de regime de trabalho de profissionais assalariados para pessoas jurídicas

que trabalham para uma empresa maior (GROHMANN, 2012).

Novas formatações e reconhecimento social

Considerando  os  fatores  apresentados  até  aqui,  é  possível  perceber  que  as

configurações da atividade jornalística no decorrer da história adequam-se a diferentes

apresentações de atributos do que seria considerado uma profissão. Assim, não haveria

razões  para  que  o  Jornalismo  não  fosse  considerado  como  tal.  Porém,  as  lacunas

deixadas  pela  falta  de  um  órgão  controlador  e  o  eterno  cabo  de  guerra  com  o

reconhecimento social – e autorreconhecimento – influenciam nacionalmente, e por que

não dizer,  internacionalmente,  a  consolidação do entendimento  sobre o exercício  do

Jornalismo nesses termos.

Acredita-se  que  as  condições  atuais,  apresentadas  pelo  jornalismo  digital  e

ferramentas que tornam possível a difusão de informação jornalística possam, no atual

momento  de  amadurecimento,  colaborar  não  apenas  para  que  o  jornalista  reforce  a

própria visão sobre seu papel social, como também para reconquistar a representação

como principal agente do fazer jornalístico,  imagem que no último século firmou-se

como sendo da indústria, colocando o profissional em segundo plano.

Os meios de comunicação social (m.c.s.) têm sido objecto de intenso debate nos mais diversos 
quadrantes da vida social. Contudo, mesmo nas discussões de âmbito científico, os jornalistas 
tenderam, durante muito tempo, a ser relegados para um plano secundário, sendo considerados 
comparsas menores no jogo de relações de força entre as estruturas de poder, os m.c.s. e o 
público consumidor em geral. (CASTRO e GARCIA, p. 94, 1993)
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As  configurações  de  difusão  e  acesso  à  informação  trazidas  pela  internet

colocam a indústria jornalística em uma posição delicada (NÓRA, 2011; ANDERSON,

BELL e SHIRKY, 2012), abre portas para a fragmentação do modelo atual e dá forças

ao profissional que souber responder às necessidades apresentadas no mundo digital.

Precisão  jornalística,  objetividade  e  um segundo  nível  de  gatekeeper apresentam-se

como  algumas  das  armas  contra  a  saturação  de  informações  às  quais  o  público  é

submetido, e a checagem de informação por meio de apuração e análise de dados torna

possível  separar  informações  falsas  daquelas  que  devem  ser  consideradas  como

apresentação  real  de  fatos,  situação  bem  aparente  no  uso  das  redes  sociais  como

difusoras de informação jornalística, segundo Hasnat (2014).

Embora  as  redes  sociais  tenham  redimensionado  a  área  da
comunicação  de  massas  e  do  jornalismo,  a  inexistência  de
conhecimento  profissional  e  de  estruturas  institucionais  poderá
aumentar o risco de informação não credível, uma vez que deixa de
existir um processo de moderação do fluxo de informação. (HASNAT,
2014, p. 202)

Para  aproveitar  esse  nicho  de  mercado  que  se  forma,  o  profissional  poderá

iniciar  suas  atividades  contando  com  infraestrutura  de  baixo  custo  e  enxuta,  cuja

implementação pode ser  escalonada de acordo com a demanda apresentada.  O fácil

acesso às tecnologias de informação e comunicação necessárias para a produção de um

veículo jornalístico e a diversificação de formas de financiamento para a produção de

material  sem a necessidade de uma grande estrutura de comercialização – venda de

material jornalístico para terceiros, assinatura, crowd funding, google ads, facebook ads,

por exemplo – tendem a influenciar empreitadas solo de jornalistas ou a formação de

pequenas equipes que trabalhem com informação especializada. Exemplos já podem ser

vistos em várias regiões do Brasil – Portal Catarinas, Mídia Ninja, Pública Agência de

Jornalismo, Farol Reportagem, Fala RN, entre outros – e considerando as possibilidades

de direcionamento de conteúdo especializado a determinada fatia de usuários, no que

seria  um redesenho  da  informação  de  massa,  com conteúdo  de  menor  amplitude  e

direcionado a um público especializado, a tendência é que outras inúmeras empreitadas

tomem forma no decorrer dos anos.

Esta  configuração  traria,  então,  ao  próprio  jornalista,  a  retomada  de  seu

reconhecimento social como agente da produção jornalística, abrindo portas diretas de

diálogo com o usuário e criando vínculos de confiança, atualmente abalada devido a
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conjuntura dos fatores já apresentados. E neste caminho, considerando o impacto que a

informação  jornalística  tem na construção cultural,  social  e  política,  e  o  cenário  da

prática jornalística já não mais concentrada nas mãos dos grandes conglomerados, os

novos rumos do jornalismo indicariam a necessidade da criação de órgão que pudesse

uniformizar  questões éticas  da profissão e controlar  o mau exercício profissional.  O

papel  de  monitoramento  que  hoje,  de  certa  forma,  é  representado  pelos  próprios

usuários  que  usam das  vias  de  interação  para  apontar  falhas  de  publicação  ou  por

publicações  independentes  que  realizam  este  monitoramento,  mas  sem  voz  de

autoridade,  poderia  ser  exercido  por  um órgão específico,  de  forma  a  garantir  que,

apesar  da  possibilidade  de  qualquer  um poder  “virar  repórter”,  só  os  profissionais

capacitados  e  que  exercessem  o  jornalismo  com  seriedade  poderiam  permanecer

atuando como jornalistas.

Independente destas, a simples aproximação do profissional com o público, sem

a máscara da indústria, e a retomada do poder de difusão da informação jornalística já

demonstram ser as primeiras portas que se abrem para que não haja dúvidas de quem é

responsável  pelo  jornalismo,  imagem  que  havia  se  perdido  no  último  século.

Pesquisadores podem voltar os olhos a outros veículos e processos, das mais variadas

configurações, professores passam a ver no aluno mais do que futuros empregados de

veículos  e  o  próprio  jornalista  pode  novamente  se  ver  como  transformador  do

conhecimento  que  o  levou  inicialmente  para  a  sala  de  aula  na  busca  de  ser  um

transformador social e fazer diferente de tudo aquilo que foi feito pelos grandes barões,

patronos de uma indústria com engrenagens enferrujadas e credibilidade abalada.
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