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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é refletir sobre os principais fatores atrelados as duas maiores 

crises de identidade sofridas na profissão jornalística, primeiro no fim do século XIX e 

agora em pleno século XXI.  Para isso, a narrativa do trabalho passa por um breve 

histórico sobre as transformações ocorridas direta e indiretamente ligadas a profissão, e 

comparando tais crises com a teoria que Habermas faz sobre as três fases de 

desenvolvimento da cultura política em favor da economia na sociedade capitalista. 

Após apresentação também pretende discutir acerca dos motivos atrelados as crises de 

identidade sofridas pelos profissionais jornalistas, entende-se que a primeira crise se deu 

em favor da sociedade e a atual, pela necessidade do mercado e do capital, e está ligada 

com as empresas jornalísticas. Ou seja, a crise atualmente vivida se dá, principalmente, 

dentro das redações.   
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Introdução  

 

Na história da humanidade, o surgimento do jornalismo sempre teve uma 

divergência histórica entre os autores que escrevem sobre o seu início. Tem-se 

resquícios de práticas, atualmente tidas como jornalísticas, desde o ano 59 a.C, no 

Império Romano reinado por Júlio Cesar, com o jornal diário Acta Diurna, produzido 

por correspondentes imperiais, que traziam diariamente notícias sobre política, ciência e 

conquistas militares. Outros ainda atrelam o seu surgimento a criação de novas técnicas, 

como a invenção da prensa por Guttemberg, no século XV.  

Seja passando pelo Império Romano ou Idade Média, a maioria dos 

pesquisadores e historiadores afirmam que o início do jornalismo como profissão foi no 

século XVIII, uma vez que sua a prática começou a ser mais organizada e 

institucionalizada.  
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O Jornalismo é uma atividade eminentemente política que nasce no Estado 

Moderno mediando as relações de poder entre Mercado e Estado, ou seja, entre 

a esfera privada e esfera pública institucionalizada. Sua origem se confunde 

com a expansão dos mercados entre nações desde o inicio do século XVIII. 

(PEREIRA, Lúcia Helena Mendes. s/d) 

 

 A expansão dessa prática se deu ao longo dos séculos XVIII e XIX quando a 

informação estava sendo trabalhada pelo viés mercadológico, com a intenção de vender 

a imagem do Estado, assim como era feito no Império Romano.  

 No Brasil, o surgimento da profissão jornalística está atrelada a chegada da 

Família Real portuguesa, quando passou a circular o primeiro jornal brasileiro, em 1º de 

junho de 1808, o Correio Braziliense, editado em Londres por Hipólito Costa, e logo 

depois o Gazeta do Rio de Janeiro, jornal oficial da corte. 

 Somente no fim do século XIX e início do século XX que a profissão começou a 

ser discutida e consolidada, com a criação, em 1930, do primeiro sindicato dos 

jornalistas no Brasil. Outro fator importante para essa consolidação foi o aparecimento 

das primeiras escolas de jornalismo, onde começaram a debater o papel social dos 

jornalistas e também a promulgação do Decreto-lei 910 de 1938, que fez definições 

impactantes para os jornalistas, instituindo, por exemplo, a obrigação de registro no 

Ministério do Trabalho, jornada diária de cinco horas de trabalho, descanso semanal e 

benefícios previdenciários. 

 

Primeira crise 

Para refletir e fazer uma discussão inicial sobre a crise identitária que os 

jornalistas sofreram, na transformação da profissão em 1950, e novamente agora, no 

século XXI, é preciso apresentar os aspectos da profissão, bem como um histórico do 

que acontecia acerca das redações e dos jornalistas.  

O jornalismo toma um novo rumo, na década de 1950, quando os processos para 

o reconhecimento da profissão já começam a avançar com uma série de mudanças que 

significaram o crescimento da autonomia dos jornalistas em relação a vínculos e 

dependências até então cultivados com outras profissões.  

A invenção da televisão, na mesma década, também impactou na transformação 

do trabalho jornalístico, exigindo uma melhor qualificação dos profissionais da área. 

Pouco mais de trinta anos depois o surgimento de novas tecnologias, como 
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computadores e, principalmente, a internet fizeram os jornalistas pensarem mais sobre a 

profissão e mudar o modo de fazê-la. 

 

De fato, os impactos da tecnologia sobre as profissões são fortes a ponto de 

extinguir funções, alterar modus operandi, conferir novo ritmo, criar novas 

ansiedades e diminuir outras, motivar formações em novas competências. Elas 

movimentam não apenas o campo dos fazeres, mas também o dos saberes e dos 

valores. Contudo, é bom que se deixe extremamente claro que não é a 

tecnologia sozinha e autonomamente que provoca tais alterações. (LOPES, 

2011, p. 64) 

 

É nesse período, em meio as transformações e a discussão sobre o papel social 

do jornalista que estava começando a mudar, que se deu a primeira crise do jornalismo. 

Isso porque além da transformação do modus operandi, outra grande mudança foi a 

identidade dos profissionais e da profissão.  

A autonomia profissional do jornalismo fez com que os jornalistas refletissem 

mais seu trabalho, não apenas fazer, mas pensar sobre os melhores modos de fazer. Com 

isso a profissão que estava no âmbito moral, segundo a teoria de Aristóteles, entra para 

o campo da ética, inclusive sendo conferida como ciência, através da Academia de 

Jornalistas.  

De acordo com Aristóteles, aput PEREIRA, o senso ético é individual e social, 

reflexivo. “O sujeito é ético quando pensa e sabe o porquê de seus direitos e deveres em prol de 

seu próprio bem e do bem de outrem. A instituição social é ética quando reflete a sua cultura em 

prol do bem comum”. (PEREIRA, s/d, p.3) 

A partir dessa reflexão, se começou a pensar também na construção de uma 

identidade para profissão, que antes não havia sido consolidada de fato. O papel do 

jornalista que era mercadológico foi se transformando em político-social, e o 

profissional passou a enxergar a informação não mais como algo somente vendável, 

mas que conferisse conhecimento ao povo. 

O jornalismo passou a buscar uma identidade própria, podendo assim, possuir 

diversas formas de escrita, tendo como conquista do profissional a autonomia de se 

apresentar em público, se autoavaliar e de se auto-organizar. Portanto, a década de 50, 

foi considerada um período de crise, segundo o historiador da imprensa Nelson 

Werneck Sodré (1977), pois com estas mudanças uma nova forma de ser jornalista 

começou a ser construída e, para isso, o que já era colocado como técnica única 
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precisou ser desconstruído e reconstruído e qualquer necessidade de reconstrução gera 

crise no meio em que se instala. 

 

As transformações, que se aceleram extraordinariamente na segunda metade do 

século XX, são de alcance e profundidade muito maiores do que aquelas 

iniciadas nos fins do século XIX. Diz-se de qualquer fenômeno ou processo que 

atravessa uma crise quando as formas antigas já não satisfazem ou 

correspondem ao novo conteúdo, e vão sendo quebradas, sem que se tenham 

definido ainda plenamente as novas formas; as crises são, assim, próprias das 

fases de transição. (SODRÉ, 1977, p.490-450.) 

 

Nesse período, os jornalistas buscavam, na verdade, mais que identidade. Eles 

precisavam legitimar a sua profissão e, para isso, precisavam de uma identificação 

própria e firme que deixasse claro porque e para que vieram.  

Para Stuart Hall (2001), a globalização também seria o processo sintetizador da 

mudança de postura do homem em relação a sua identidade. Identidade esta que está 

constantemente sendo transformada e a qual o jornalista e o jornalismo tanto tentam 

possuir, mas não conseguem uma vez que a profissão ainda passa por diversas 

transformações que afetam diretamente na sua identidade.   

 

Mercadológico X Social 

 Se antes a informação era trabalhada pelo viés mercadológico, quando as 

empresas jornalísticas se caracterizavam, segundo Marcondes Filho (2002), por “uma 

atividade ainda muito artesanal e atendiam a alguns núcleos de poder econômico e 

financeiro da época mercantilista, interessados em informações econômicas e políticas”, 

após a primeira crise, quando o jornalista começa a refletir seus anseios e o seu papel na 

sociedade, é dada uma ênfase maior no compromisso social do jornalista. 

 

Nessa época do jornalismo literário, os fins econômicos vão para segundo 

plano. Os jornais são escritos com fins pedagógicos e de formação política. É 

também característica do período a imprensa partidária, no qual os próprios 

jornalistas eram políticos e o jornal o seu porta-voz. (FILHO, Marcondes. 2002. 

p, 12). 
 

Com a crise, o perfil profissional do jornalista também sofreu mudanças. Sua 

primeira configuração nasce da relação mercado e estado, com o intuito de fazer 

propaganda aos comerciantes e políticos e no decorrer do tempo se desenvolveu a 

prática voltada para o político-social – colocada por Marcondes Filho como fase do 
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“jornalismo literário” e por Habermas como “jornalismo social” - pelo vínculo da sua 

função mediadora e o principio da liberdade, do direito a informação e a liberdade de 

expressão. 

Nos últimos anos com a evolução da tecnologia e as mudanças do jeito de fazer 

noticia, o jornalismo se transformou em mercadoria devido a influência do capitalismo. 

Sendo assim, a profissão do jornalista se desenvolveu muito conectado ao 

desenvolvimento dos valores modernos.  

  

A lógica do capitalismo transformou a notícia em mercadoria e, em 

consequência, os jornalistas em “vendedores” destas mercadorias. Lugar que, no 

entanto, nunca conformou a todos ou foi assumido integralmente por todos os 

meios, e vem fazendo os jornalistas viverem constantes conflitos no cotidiano 

do exercício profissional.  Afinal para que as notícias são produzidas? Para o 

mercado ou para o desenvolvimento democrático? Se apenas para manutenção e 

desenvolvimento do mercado, já temos os publicitários e então vale a pergunta: 

Jornalistas para que? ”(PEREIRA, Lúcia Helena Mendes. s/d, p.2) 

 

A profissão desenvolvida nesses moldes capitalistas, a busca por lucro é 

constante e o profissional tem que se equipar para se enquadrar no uso das tecnologias e 

no imediatismo da internet. Deste modo, existem os problemas gerados pelas 

necessidades de obediência as exigências administrativas, os prazos, as práticas 

definidas de como fazer o jornalismo, uma mídia que esta vendendo um produto ou 

vendendo a si mesmo.  

Na relação de poder entre mercado e Estado, Sylvia Moretzsohn (1967) enxerga 

o exercício profissional sob a ótica da adequação entre meios e fins é uma forma de 

resumir o jornalismo a seu aspecto de atividade industrial, assim os meios de produção e 

edição da noticia são justificados nos resultados do alcance de audiência e no retorno 

financeiro, na justificativa de que o que é noticiado nem sempre é de valor social e na 

produção de conteúdos de interesse próprio.  

É inegável a presença de uma vertente empresarial que, na maioria das vezes, é o 

que rege a dinâmica das redações, assim o texto adquiriu um caráter cada vez 

instrumental, feito nos interesses do mercado e dos grupos de prestigio. 

A expansão da imprensa também foi impulsionada pela liberdade de expressão, 

assim o jornalismo se expandiu transformando-se em um negocio lucrativo. Em um 

jornalismo que fornece informação - e não opinião - a responsabilidade social passa a 

ter na objetividade seu modelo, tornando a notícia em um produto subjetivo. A partir 

desse momento a informação passou a ser tratada como mercadoria e essa mudança 
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evidencia o aparecimento da imprensa sensacionalista no final do século XIX, a 

passagem do jornalismo interpretativo para o jornalismo informativo.  

 

Como resultado, atualmente, o jornalismo de massa serve aos interesses do 

capitalismo e é praticado a fim de reproduzir comportamentos ao invés de 

somente informar a sociedade. Isso ocorre devido a fatores econômicos que 

muitas vezes sobressaem às responsabilidades sociais dos jornalistas e veículos 

de comunicação. (SILVA, Rodrigo Carvalho da. 2012, p. 3) 
 

 A crise profissional nessa área onde um jornalista se depara com o mercado de 

trabalho ou com a necessidade de trabalhar em uma assessoria, vivenciando as 

realidades mercadológicas que influenciam na construção da notícia e traz moldes para 

dentro das redações, no qual não é realizada a apuração dos fatos e não acontece a 

reflexão crítica destes. 

 

Segunda Crise 

 

 Após os grandes impactos sofridos no século XX, os profissionais do 

Jornalismo, a partir de uma reflexão e necessidade, transformaram o “modo de fazer 

jornalismo” e, também, de ser jornalista. Esse modo que antes era impulsionado pelo 

viés mercadológico, depois passou a ser mais voltado para a sociedade, período em que 

a profissão começa a ser pressionada novamente pela globalização.   

O advento da internet, que fez surgir o Webjornalismo, sendo primeiramente 

apenas uma transposição do conteúdo dos jornais impressos e posteriormente uma nova 

forma de trabalho, com técnicas diferentes, se tornou um meio cada vez mais 

pressionado pela geração atualmente vivida, chamada full time.  

Os jornalistas precisaram se adequar a essa necessidade da sociedade de estar 

sempre informado e a toda hora. Com isso, o profissional precisou fazer mais matérias, 

informando em tempo real o que está acontecendo. Após os anos 2000, o número de 

informações foi ficando cada vez maior, a internet começou a entrar nas casas e os 

jornais impressos ficando nas bancas. Isso fez com que os jornalistas precisassem criar 

mecanismos para descobrir quais informações se transformariam em notícia.  

 A partir daí a Teoria do Newmaking, criada para estudar a produção da notícia 

tanto pelos valores-notícia, como pela sistematização e rotina das redações e pelos 

critérios de noticiabilidade que transformam um fato em notícia. E para isso, foi 

necessário então redefinir o próprio conceito de notícia, de acordo com a nova era. Um 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

conceito mais amplo dessa contemporaneidade é colocado pela autora Olga Curado, 

quando diz que notícia “é a informação que tem relevância para o público. A 

importância de um acontecimento é avaliada pelo jornalista, que julga se o fato é notícia 

e deve ser divulgado.” (CURADO, 2002, p.15). 

 No então, os critérios de noticiabilidade e valores-notícia que foram definidos 

por alguns autores ainda em 1965, foram sendo mais utilizados e se tornaram quase uma 

lei, sendo utilizados como base em todos os meios de comunicação. Cada meio tem a 

sua peculiaridade e cada veículo a sua especialidade, como a linha editorial que dita até 

o que é prioridade noticiosa para o mesmo, no entanto todos se agarraram nos valores-

notícia para definir quais das milhões de informações existentes vão parar no site, para 

os jornais, para a boca do radialista ao vivo e também para os repórteres dos telejornais.  

 Esse novo processo também mudou a rotina das redações. Atrelada a 

obrigatoriedade do diploma que foi regulamentada pelo decreto-lei Nº 972, de 17 de 

outubro de 1969, e derrubado outras inúmeras vezes, juntamente com definição do piso 

salarial do jornalista, a mudança ocorreu dentro das empresas. As redações foram sendo 

e continuam sendo enxugadas, uma vez que os donos preferem demitir ao pagar o justo 

para que o profissional possa efetivar seu trabalho.  

 Essa diminuição do número de profissionais nas redações, muitas vezes pela 

metade, está fazendo com que os critérios de noticiabilidade sejam seguidos ainda mais 

à risca e as notícias estão se tornando cada vez menores, mais concisas e sem tanta 

preocupação com a apuração dos fatos. 

 Nesse estágio, entra também a teoria da objetividade da notícia que começa a ser 

cada vez mais utilizada como mecanismo de limitar a notícia a contação dos fatos, sem 

uma interpretação minuciosa nem muitas perguntas a serem feitas, pois as mais 

importantes já estão sendo respondidas no texto [pirâmide invertida], em dois ou três 

parágrafos, o que parece ser mais que suficiente para uma época onde o Jornalismo da 

informação full time domina. 

Novamente a notícia está voltando a ser prioritariamente um produto, que se 

deve ter todo um “cuidado” para que seja bem vendido. 

 

Muitos autores explicam que atribuir valores às notícias é uma forma de 

rotinizar a produção como em uma fábrica, assim, a notícia pode ser estudada 

como uma produção industrial. A teoria que aponta a produção de notícia como 

indústria cultural explica que o jornalismo foi consolidado pelo capitalismo. 

Considerando esse aspecto, as notícias são produzidas para serem vendidas, 
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tendo que atender às exigências do consumidor, que procura adquirir 

informações que lhe ofereça algum benefício. Entre os mais comuns estão a 

novidade e a atualidade. (SANTANA, Jocyelma; SOARES, Hamistelie. 2007. 

p, 4) 
 

 Quanto mais valores-notícia, mais vista será a notícia e quanto mais rápida for 

veiculada, mais rápido os leitores e telespectadores consumirão mais e mais informação. 

O cuidado aqui colocado não é mais com a estrutura da notícia e com a apuração dos 

fatos, uma vez que ela precisa ser dada com urgência, logo que se acontece, ou seja, o 

cuidado agora é, principalmente, com o que se pode ou não dizer.  

 Isso porque, além do filtro determinado pelos critérios de noticiabilidade, ainda 

temos a linha editorial dos jornais, websites, telejornais e programas de rádio que 

limitam as palavras do profissional. Mas por quê? Porque são patrocinados e os 

patrocinadores é que realmente dizem o que pode ou não. Nesse jornal não se fala mal 

do governo, naquele outro não se fala bem porque a oposição patrocina.  

 Um dos problemas que se nota atualmente na profissão é como a política, por 

exemplo, trata os veículos de comunicação. É costumeiro que partidos que coligam com 

determinado governo, em instância municipal, estadual ou federal, paguem emissoras de 

TV, por meio da publicidade, para que não seja exibido nada negativo referente ao 

governo. Se assim for, todos os profissionais que trabalham para tal emissora são 

limitados e não tem liberdade de escolha, devendo fazer de acordo com o que o veículo 

manda. 

 Pode-se, então, equiparar o capitalismo da notícia com o curral eleitoral, no qual 

os políticos oferecem recompensa as pessoas que votam neles. Comparação a essa é 

quando o partido paga uma emissora X para mostrarem na maioria das vezes o seu 

trabalho de forma positiva ou, no mínimo, não veicular notícias negativas, manipulando 

assim os telespectadores que acreditam nas informações dadas pelo jornal.  

Isso de fato, desmotiva os jornalistas que trabalham tentando expor a realidade, 

no entanto com medo de serem mandados embora, por exemplo, concordam com esta 

forma de trabalho e com isso realizam uma produção mercadológica. 

Essas limitações das produções jornalísticas pela linha editorial do jornal, bem 

como pela transformação da notícia em produto está colocando os profissionais em crise 

ética e identitária. Ao entrar nas redações e ser enclausurado com tantas limitações e 

também com a relação extremamente tensa e submissa em relação aos editores, os 

jornalistas se veem enganados, quando escolheram a profissão, provavelmente pelo seu 
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papel ético e moral e acabam se enxergando com a necessidade de produzir uma 

reportagem com intuito de vendê-la.  

Os princípios éticos, levando em consideração a reflexão do jornalista acerca dos 

fatos, precisa então cair por terra, uma vez que o profissional recebe a pauta e precisa 

fazê-la dentro dos moldes já conhecidos (por osmose) do editor, ou será cortada na 

edição final e o jornalista pode até mesmo ser demitido. Muitas vezes a pauta pode até 

ter sido bem apurada, mas o que se descobre não é “útil” para aquele determinado 

veículo.  

Seja por interesses pessoais ou do veículo, o fato é que os jornalistas passam, 

atualmente, por uma crise ética que também é identitária, quando se veem obrigados a 

fazer algo que não concordam e não é ético, segundo o Código de Ética dos Jornalistas, 

mas fazem, pois precisam pagar as contas de cada mês. O jornalista então começa a se 

questionar sobre o seu próprio eu e, novamente, sobre o seu lugar e papel na sociedade e 

acaba, muitas vezes, migrando para o ramo das assessorias que vem crescendo de 

maneira exorbitante, criando seu blog pessoal de notícias ou investindo em uma 

sociedade para a implantação de empresas de comunicação. 

Isso é tão real que no Brasil o mercado de trabalho nas assessorias de 

comunicação já está representando 40%, sendo o setor que mais cresce e comporta a 

atuação de 60 mil jornalistas com registro profissional, de acordo com a pesquisa 

divulgada pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), no ano de 2012.   

Nesse sentido, voltamos a passar por uma nova crise profissional, tanto dos 

profissionais quanto da profissão, chamada aqui de “segunda crise do jornalismo”. Essa 

crise agora é, além de identitária, também ética. Tornam novamente a reconstruir sua 

identidade, sem levar em consideração que, segundo BAUMAN, estamos vivendo uma 

modernidade líquida, onde qualquer transformação muda também a identidade e o 

sentimento de pertencimento a um certo grupo.  

 

Tornamo-nos conscientes de que o pertencimento e a identidade não possuem a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os 

caminhos que ele percorre, a maneira como age – a determinação de se manter 

firme e tudo isso – são fatores cruciais tanto para o pertencimento quanto para a 

identidade. (BAUMAN, 2004, p. 17) 

 

Tal crise volta agora de maneira mais radical, uma vez que os problemas e 

transformações acontecidas no século XXI ainda permeiam a profissão, como a 
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discussão sobre a obrigatoriedade do diploma e agora outra discussão mais acirrada e 

dependente do mundo social: a notícia voltou a ser mercadoria? O jornalista ainda 

precisa se preocupar com o lado social ou é preciso apenas que venda bem? 

 

O antigo paradigma do jornal como um instrumento de luta política e ideológica 

cede lugar ao paradigma da informação como mercadoria. O jornalista deixa de 

ser um ativista político, autor de textos opinativos, para se tornar um mediador 

neutro e imparcial que observa a realidade social e produz um relato com base 

no método da objetividade [...] (AGUIAR, 2008, p. 18) 

 

Esse período também pode ser explicado por Habermas aput PEREIRA (s/d) 

que diz que o jornalismo passou da primeira fase, chamada econômica, para uma 

segunda com um viés mais político-social, agora torna a se transformar e passa da 

segunda fase, para uma terceira, com um viés mercadológico ainda mais agressivo.  

A transição da primeira fase para a segunda caracterizou a primeira crise 

profissional e agora novamente se tem uma mudança de fases ainda mais profunda e 

radical, onde é visível ver uma tentativa de reconstrução da identidade jornalística.  

De acordo com Michael Pollak no texto “memória e identidade social” (1992) 

existem três elementos importantes na construção da identidade. Primeiro, na ordem 

física o sentimento de pertencimento; segundo, na esfera física-moral-psicológica a 

continuidade no tempo; e por último, sentimento de unidade ou sensação de coerência. 

No jornalismo é possível identificar os três níveis.  

 

Considerações finais 

 

 A profissão jornalística passou – e continua passando – por tantas 

transformações desde a sua existência enquanto profissão consolidada que se torna 

difícil dizer que a profissão, bem como os jornalistas, possui uma identidade. Todas as 

mudanças sociais, políticas e econômicas de cada época afetam diretamente no 

jornalismo, uma vez que o seu objetivo é informar os acontecimentos da atualidade ou 

reforçar os que já aconteceram por um novo viés.  

 Neste sentido, e entendendo todos os aspectos profissionais, apresentados no 

decorrer do texto, que contribuíram para turbulências profissionais, pode se dizer que a 

primeira crise de identidade da profissão se deu na sua transição de fase (HABERMAS 

aput PEREIRA), passando de um trabalho meramente econômico, com a intenção de 
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informar apenas os grandes mercadores e impulsionar, inclusive a venda de 

mercadorias, para o viés político-social, com uma preocupação maior em interpretar 

melhor os fatos e informar a sociedade de maneira mais consciente.  

 Tal transição, calcada numa série de mudanças sociais da época fizeram os 

jornalistas se questionarem sobre o papel da profissão e o seu papel pessoal enquanto 

jornalista. Tal reflexão na profissão, que antes era apenas moral, se tornou ética, 

especialmente pela promulgação do Decreto-Lei nº 972 e das inúmeras discussões sobre 

a obrigatoriedade do diploma. 

 A segunda crise de identidade, atualmente ainda vivida na profissão, foi 

novamente impulsionada por uma transição. Dessa vez, os jornalistas que já estavam 

discutindo mais sobre a sua responsabilidade social ainda nas formações universitárias, 

uma vez que era necessário passar pela academia para exercer a profissão, agora foi se 

transformando ao entrar nas redações e serem limitados pela linha editorial do jornal ou 

pelos seus patrocinadores. Resta, então, na falta de impulsão à criatividade do jornalista, 

pastelizar a notícia, a partir dos critérios - tão antigos definidos - de noticiabilidade.   

O jornalista torna a perceber que o que tanto criticava nas escolas esta 

acontecendo: a notícia tratada como mercadoria e o profissional colocado dentro de um 

curral eleitoral. Querendo ou não fazer parte disso, sem levar em consideração também 

que antes de entrar em determinado veículo o jornalista já deve saber qual a política 

imposta ali, o fato é que muitas vezes a necessidade pessoal ultrapassa a 

responsabilidade social, fazendo com que o profissional entre em crise ética e identitária 

consigo mesmo, perguntando “para que e para quem eu escrevo?”.  

 Por fim, após essa apresentação e reflexão, percebe-se que é impossível 

mensurar o quão impactante foram as transformações sociais para o jornalismo, nem 

conseguiríamos aqui ditar todas essas mudanças que, atreladas ao período social 

vigente, causaram e causam uma crise na profissão. Ainda assim, é possível concluir 

que a atual crise se dá, principalmente, dentro das emissoras.  

Vale ressaltar que devido à extensão dos motivos ligados a essas crises, essa 

discussão é apenas inicial e o trabalho pretende ser continuado, com uma pesquisa mais 

aprofundada, de caráter qualitativo, utilizando-se de recursos como entrevista 

semiestruturadas em profundidade com profissionais da área e observação em campo 

(no caso nas redações). 
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Se antes o problema era social, precisando tratar a informação como algo que 

devia ser mais bem lapidado e repassado aos leitores, agora o maior problema da 

profissão está nas redações, seja pelas limitações impostas pelos que patrocinam, pelos 

editores que tanto cortam, pelas pessoas que muito desaparecem depois de cortes 

bruscos e cada vez mais recorrentes, ou pelos próprios jornalistas que não mais estão 

preocupados em informar e formar os seus leitores e espectadores, mas apenas em 

cumprir cinco horas de trabalho e, nesse período, escrever pelo menos quatro matérias 

da maneira mais “objetiva” possível, que responda a todas as perguntas da pirâmide 

invertida, com no máximo quatro parágrafos pequenos e procurar não pensar sobre “o 

que faz” ou “quem é” quando sai da redação, pois trabalho fica no trabalho e a profissão 

não é mais tida como modelo de vida. 
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