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Resumo 

Atualmente com a gama de estudos sobre jornalismo como prática e também como 

teoria se pode ter a concepção de que não existe um consenso sobre o que é jornalismo. 

Isso pode ser tomado como “verdade” no contexto contemporâneo da profissão, mas 

defenderemos nesse trabalho a visão oposta. Mesmo se opondo, as teorias sobre o 

jornalismo sempre orbitam um concerne de ideias. Discorrerei sobre duas ideias 

essenciais que compõe o imaginário coletivo e que são diretamente atravessadas pelo 

jornalismo, retiradas do quociente das funções sociais do jornalismo encontradas na tese 

de Gisele Reginato “Finalidades do jornalismo: o que dizem os veículos, jornalistas e 

leitores”. São elas: a ideia de tempo e território/pertencimentos.  
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Introdução  

 

No início do século XVIII a palavra jornalismo ainda não havia se desenvolvido, 

no entanto a ideia de jornalismo diário já existia assim como é hoje. Journée, do 

francês, “o que se faz em um dia", posteriormente, papier journal, “um escrito renovado 

diariamente”. Com a adaptação da prensa móvel para a fabricação de jornais, as pessoas 

envolvidas com esse fazer, reconhecido socialmente como importante, se dividiam nas 

pessoas responsáveis por produzirem o conteúdo desses veículos, e nas pessoas que 

buscavam compreender e transcrever a finalidade, a função social da existência desses 

veículos. Criou-se de certa forma um estudo epistemológico de jornalismo.  

A pergunta que os estudos sobre o jornalismo sempre tentaram responder foi e, 

ainda é: "o que é jornalismo?". Obviamente com as adaptações em relação ao contexto 

histórico onde estavam (e estão) inseridos os autores e o próprio jornalismo. Contudo 

nunca houve um consenso na resposta. Essa gama de estudos resultou em inúmeros 

livros e manuais com as mais diversas teorias que tentavam pôr em palavras a 

complexidade desse questionamento. Isso naturalmente desencadeou teorias que se 
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complementam, como a teoria do Gatekeeper e a Teoria do Agendamento; essa 

primeira, encabeçada no jornalismo por David Manning White que pressupõe que as 

notícias são como são porque os jornalistas assim as determinam; já a segunda, tendo 

como precursor Walter Lippmann que pressupõe que as notícias são como são porque 

os veículos de comunicação nos dizem em que pensar, como pensar e o que pensar 

sobre os fatos noticiados. 

Ao longo do tempo e com o acúmulo de teorias podemos ter a concepção de que 

não existe um consenso sobre o que é jornalismo. De certa forma isso é verdade, 

sobretudo com o surgimento da recentíssima internet que proporcionou várias mudanças 

na forma de relação das pessoas com elas mesmas, com outras pessoas e com a 

sociedade de maneira geral.  No entanto a ideia de jornalismo tem um eixo que é 

abstrato, calcado na filosofia. Mesmo as teorias se opondo, elas sempre orbitam um 

concerne de ideias essencialmente filosóficas. O autor Fraser Bond, cita na obra 

"Introducion al periodismo" os deveres do jornalismo, da imprensa. Mesmo que hoje 

esses deveres soem fora de contexto, eles têm uma importância como balizadores já 

que, segundo o autor, seriam virtudes a serem buscadas ideal e insistentemente, como a 

ética, verdade e imparcialidade "el periodismo considera la imparcialidad como un 

ideal, los mejores escritores y los mejores periódicos tratam de evitar la parcialidade 

deliberada e intencional" (BOND, 1965, p. 20). Também Adelmo Genro Filho, em seu 

livro "O segredo da pirâmide", levanta a questão sobre o jornalismo não ser 

"reconhecido em sua relativa autonomia e indiscutível grandeza" (GENRO FILHO, 

1997, p.37) uma vez que ele é usado como um instrumento para manipular ou fazer 

panfletagem política:  

De um lado ele [o jornalismo] é visto apenas como instrumento particular de 
dominação burguesa, como linguagem de engodo da manipulação e da 

consciência alienada ou como uma correia de transmissão dos 'aparelhos 

ideológicos do estado' como medição servil e anódina do poder de uma classe, 
sem qualquer potencial para uma autêntica apropriação simbólica da realidade, 

de outro lado, estão as visões meramente descritivas ou mesmo apologéticas 

tipicamente funcionalistas em geral suavemente coloridas com as tintas do 

liberalismo (GENRO FILHO, 1997: p37). 

 

Neste sentido mais substancioso vou abordar nesse artigo que esse não-consenso 

é importante: não-consenso porque o conjunto de autores que estudaram e estudam o 

jornalismo, além de desenvolverem teorias, muitas vezes contraditórias, se distanciaram 

da prática jornalística e isso gera bastante crítica entre os autores situados em tempos de 
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internet, como por exemplo Deuze e Witschge que fazem, em seu artigo do ano de 2015 

"Além do jornalismo", a discussão de que a ideia de jornalismo teorizada por um 

conjunto de autores é na verdade um "sonho modernista". Importante porque ao 

pressupor que o jornalismo é, antes de uma prática, uma ideia, ele mexe com outras 

ideias de suma importância para a sociedade. Abordarei essa importância discutindo 

sobre duas ideias essenciais que compõe o imaginário coletivo e que são diretamente 

atravessadas pelo jornalismo. 

Em 2016, na capital gaúcha, foi publicada a tese de doutorado “Finalidades do 

jornalismo: o que dizem os veículos, jornalistas e leitores”, pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, escrita por Gisele Reginato. Neste trabalho encontramos como os 

principais sujeitos envolvidos no chamado “contrato de comunicação” veem as 

finalidades do jornalismo. A autora analisou 38 documentos institucionais dos três 

maiores jornais de referência brasileiros (Folha de S.Paulo, O Globo e O Estado de S. 

Paulo), 85 discursos de jornalistas brasileiros através de 40 documentos e 250 leitores 

encontrados em 279 comentários postados online. A tese chegou a resultados 

interessantes. Um deles foi a proposta de que o jornalismo tem 12 finalidades a cumprir. 

Vou tomar essa proposta como base para desenvolver o raciocínio sobre como os 

conceitos essenciais do campo jornalístico atuam na configuração da instituição 

Jornalística.  

Quadro 1: As 12 finalidades do jornalismo, segundo Reginato: 

(continua) 

Finalidade do jornalismo  Definição 

Informar de modo qualificado  Fornecer para a sociedade a síntese dos principais 

acontecimentos; garantir o acesso de diferentes públicos a essa 

informação. Para ser qualificada, a informação deve ser atual, 

plural, verificada, relevante, correta, contextualizada, bem 

redigida.  

Investigar Investigar os fatos detalhadamente, fazer reportagem 

investigativa, procurar informação exclusiva, trazer o que não 

está visível. 

Verificar a veracidade das 

informações  

Apurar todos os dados e checar as informações para entregá-las 

ao público com correção e precisão; contribuir com a busca da 

“verdade” dos fatos.  
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Interpretar e analisar a realidade Avaliar os fatos que acontecem e explicá-los de forma 

aprofundada à sociedade; contextualizar as informações, fazendo 

relações entre passado e presente, causas e consequências.  

Fazer a mediação entre os fatos e o 

leitor  

Fazer a mediação entre a origem da informação para que chegue 

bem fundamentada ao leitor; adaptar o discurso especializado em 

uma linguagem mais acessível ao leitor. 

Selecionar o que é relevante Eleger o panorama dos principais acontecimentos, que se tornam 

importantes por serem atuais, úteis e impactarem a vida pública e 

privada das pessoas; filtrar o que merece destaque e hierarquizar 

os ângulos que devem ser explorados.  

Registrar a história e construir 

memória 

Preservar a memória; documentar os fatos mais importantes que 

ajudam a sociedade a entender seu tempo agora e no futuro.  

Ajudar a entender o mundo 

contemporâneo 

Orientar o leitor sobre como viver no mundo contemporâneo e 

como dar sentido ao tempo presente.  

Integrar e mobilizar as pessoas  Ajudar a sociedade a se mobilizar; estimular a participação cívica 

na vida pública; mobilizar o público em torno de causas cidadãs.  

Defender o cidadão Apresentar aos leitores os seus direitos; afirmar que os direitos 

devem ser cumpridos. 

Fiscalizar o poder e fortalecer a 

democracia  

Vigiar os poderes (não só o governo) e as instituições para 

observar se os procedimentos de conduta estão corretos ou não; 

revelar manobras ilegais e prejudiciais à sociedade; mostrar como 

a democracia se organiza para ajudar no funcionamento da vida 

pública.  

Esclarecer o cidadão e apresentar a 

pluralidade da sociedade  

Mostrar como o mundo funciona em toda a sua complexidade, 

diversidade e pluralidade; orientar o debate público; apresentar as 

problemáticas para que elas sejam discutidas na sociedade; ajudar 

o leitor a formar sua opinião.  

Fonte: REGINATO, 2006 

Podemos dividir essas finalidades por uma forma mais ampla. O quociente 

consistiria em tempo e pertencimento - num sentido mais territorial.  

“Interpretar e analisar a realidade”; “registrar a história e construir memória” e 

“entender o mundo contemporâneo”. Esses três itens podem ser agrupados em um, 

menos específico, que ajuda a compreender a instituição Jornalismo como um agente 

 (conclusão) 
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que atravessa e ajuda a construir a ideia coletiva de tempo. “Interpretar e analisar a 

realidade” pressupõe uma realidade. Essa realidade por sua vez existe em um 

determinado lugar temporalmente. Quando se fala na função do jornalismo como 

“interpretar e analisar a realidade” estamos falando também sobre o papel que o 

jornalismo tem de construir uma noção coletiva de tempo presente como um todo 

(FRANSCISCATO, 2005). Da mesma maneira se dá, sob a perspectiva de “registrar a 

história e construir memória”, a construção e solidificação do passado, para tornar 

possível a compreensão do presente e, através de “entender o mundo contemporâneo”, a 

construção de presente somado às possíveis consequências futuras. Isso é 

operacionalizado pelo jornalismo através da seleção de notícias, que segundo a autora é 

também uma função do jornalismo: “selecionar o que é relevante”. 

Já as outras funções do jornalismo propostas na tese: “Informar de modo 

qualificado”; “Investigar”; “Verificar a veracidade das informações”; “Fazer a mediação 

entre os fatos e o leitor”; “Integrar e mobilizar as pessoas”; “Defender o cidadão”, 

“Fiscalizar o poder e fortalecer a democracia”; “Esclarecer o cidadão e apresentar a 

pluralidade da sociedade”; podem ser agrupadas em outro item distintamente amplo e 

igualmente interessante, o territorial, num sentido de espaço físico, político e geológico.  

Dessa forma quando a autora fala sobre a função do jornalismo de “informar de 

modo qualificado” implicitamente estamos tratando de outras duas funções, a saber, 

“investigação”, pois informar de modo qualificado demanda investigação, checagem, 

etc., e “Verificar a veracidade das informações”, pois é uma forma de checagem. Mas, 

além disso, também, se analisarmos com atenção, estamos tratando do papel que o 

jornalismo tem de transpassar um mínimo conhecimento necessário para determinados 

indivíduos poderem sentir-se pertencentes a uma comunidade e, consequentemente, 

situarem-se em um espaço físico e político: composto por pessoas, sistema político, 

sistema econômico, estado, nação, leis, direitos, deveres, etc.  

Nesse sentido conseguimos reunir as seguintes funções do jornalismo propostas 

por Reginatto: “Informar de modo qualificado”; “Investigar”; “Verificar a veracidade 

das informações”; “Integrar e mobilizar as pessoas”; “Defender o cidadão”; “Fiscalizar 

o poder e fortalecer a democracia”; “Esclarecer o cidadão e apresentar a pluralidade da 

sociedade”. O jornalismo operacionaliza essas funções através do que a autora chama de 

“Fazer a mediação entre os fatos e o leitor”. Ao passo que essas duas grandes ideias 

coletivas (tempo e pertencimento) que são atravessadas e construídas pelo Jornalismo, 
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segundo Reginatto, através das suas funções sociais, pode nos dar margem para 

observar que a real função social do jornalismo está na própria ideia de ter em si um 

papel social. Em outras palavras, a função social se manifesta em ações pré-

determinadas que são essencialmente ideais, abstratas, como valores a serem buscados, 

como por exemplo, verdade, objetividade, imparcialidade, responsabilidade, etc. Do 

ponto de vista da instituição Jornalismo o conjunto de fatores psicológicos (conscientes 

ou inconscientes) de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva que agem entre si e que 

determinam a conduta de um indivíduo, nesse caso, do jornalista, demonstra que o 

jornalismo edifica ideias coletivas, como tempo e pertencimento, primordiais para a 

orientação dos indivíduos.  

 Na “seção 1” discutirei a ideia de tempo: como o jornalismo nos situa na linha 

imaginária que é o tempo (passado, presente, futuro)? Qual a importância dessa linha 

imaginária? Na “seção 2” discorrerei sobre a ideia de pertencimento, territorialidade, 

num sentido mais amplo: a ideia de viver em um mundo onde somos estrangeiros e 

conterrâneos ao mesmo tempo. Como saber sobre os lugares sociais presentes no 

território político? Como o jornalismo mexe com essas ideias? 

Dessa forma tentarei demonstrar que apesar de muitas vezes a função social do 

jornalismo parecer nebulosa, sobretudo em tempos de internet, ela existe e é primordial 

para nos dar noção de certos aspectos da vida. Tentarei com esse artigo demonstrar que 

a ideia de jornalismo é, ainda, um orientador, um farol.    

 

Tempo  

Os egípcios, por volta do ano 2000 a.C. marcavam a passagem do tempo a partir 

do movimento do sol e da lua, isso fazia com que a hora tivesse durações diferentes de 

acordo com as estações do ano. Gregos, persas e babilônicos aprimoraram o sistema, 

subdividindo o dia em 60 partes. Esse método se tornou obsoleto e o segundo (s) como 

medimos hoje foi definido em 1967, na 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas 

como sendo 9.192.631.770 ciclos da radiação correspondente à transição entre dois 

níveis de energia do átomo Césio 133 no seu estado fundamental. Na história da 

humanidade é possível observar as marcações do tempo. O pensamento anteposto que 

podemos ter é que a ideia de tempo sempre esteve presente no imaginário coletivo 

humano, de tal maneira que sentimos a necessidade de medi-lo para, de certa forma, 

alinhar os acontecimentos vividos com essa dimensão da qual estamos submetidos. 



 

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

 

 7 

Nesse sentido, na modernidade, um dos fazeres que se encarrega de mexer diretamente 

com a ideia de tempo (passado, presente e futuro) é o jornalismo. 

A consolidação do jornal diário trouxe ao imaginário coletivo a construção de 

um presente comum. Os jornais disseminam notícias, acontecimentos, a um público. 

Esse público, à luz desses acontecimentos relatados concebe a ideia de presente, ou seja, 

o que acontece próximo temporalmente a todos, com evidentes matizes. O jornalista e 

autor Carlos Eduardo Franciscato, em sua obra “A fabricação do presente: como o 

jornalismo reformulou a experiência do tempo nas sociedades ocidentais”, de 2005, 

levanta a discussão acerca dessas matizes que o jornalismo, como prática e ideia, 

constrói: instantaneidade, um feito comunicativo que tem um intervalo de tempo 

pequeno o bastante para não ser descolado do presente; simultaneidade, a sincronicidade 

de fatos; periodicidade, a regularidade que concebe ao meio comunicativo um padrão;  e 

novidade, a qualificação de algum objeto como novo e original para uma determinada 

comunidade. Em outras palavras, o autor, discorre sobre a ideia presente. Ele escreve: 

“esta capacidade de colocar o leitor no „tempo dos eventos‟ só se tornou possível pela 

constituição histórica de uma instituição denominada jornalismo” (FRANCISCATO, 

2005, p. 123). 

Consequentemente o jornalismo por construir a ideia de presente acaba 

construindo também o passado. E se nos perguntamos o que esteve no passado da nossa 

sociedade? Mais adequadamente, o que aconteceu no passado da nossa sociedade? Mais 

precisamente, e se nos desafiarmos a organizar em uma linha temporal os 

acontecimentos do mês passado, ou do ano passado, ou, mesmo, da década passada que 

estão no imaginário da sociedade brasileira, por exemplo? Inicialmente, para obtermos a 

resposta, pensaríamos no que esteve veiculado em jornais, ou em revistas, televisão, 

rádio, internet. 

Esse movimento mental acontece porque, diferentemente do axioma que diz 

“jornal velho só serve para embrulhar peixe”, o “jornal velho”, o jornalismo, depois de 

construir o presente quando “novo”, se torna história, uma vez que os jornais, 

filmagens, áudios, conteúdos materiais em geral se tornam documentos. Um trabalho 

que utiliza esse “rastro” de recursos materiais deixados pelo jornalismo é o do 

historiador que se dedica a estudar as experiências humanas vividas ao longo do tempo. 

Esse profissional lida com temas e assuntos interpretando e investigando o que foram 

acontecimentos, por meio do olhar do jornalismo que segundo o autor Perry Cotta seria 
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o olhar “da sociedade, de todos os indivíduos” (COTTA, p. 30), e que através de seu 

olhar se tornam acontecimentos históricos. Além disso, o jornalismo também se 

interrelaciona com o historiador na construção do passado visto que a ideia de verdade 

como virtude buscada está presente em ambas as áreas. Segundo Bond: “El dever del 

periodista es el mismo que el del historiador – buscar la verdad sobre todas las cosas, y 

presentar a sus lectores no aquello que los estasdistas desearam que conocesen, sino la 

verdade, hasta donde le sea possible alcanzarla”. (BOND, 1965, p. 20). 

A ideia de jornalismo orienta as ideias de presente e passado que estão em todos 

nós, em nosso imaginário coletivo. Essas ideias por sua vez orientam nossas vidas. Por 

isso a função social do jornalismo, mesmo que, sobretudo em tempos de internet, esteja 

em crise como instituição, é importante. Mcluhan em sua obra “Os meios de 

comunicação como extensões do homem”, discorre acerca dessa importância apontando 

a imprensa como uma tecnologia semelhante a da escrita e o tempo. “O tempo medido, 

não segundo as singularidades da experiência privada, mas segundo unidades abstratas 

uniformes, gradualmente foi penetrando no sentido da vida tal como sucedeu com as 

tecnologias da escrita e da imprensa.” (MCLUHAN, 1964, p. 169).   

 

Pertencimento 

Território, do latim territorium, terra. Em geral essa palavra é usada num sentido 

político: uma porção de terra governada por um governo e com habitantes que são em 

sua grande maioria nativos. A soma da porção de terra e a existência de nativos resulta 

na ideia de nacionalidade e consequentemente pertencimento. Apesar de existirem 

traços em determinadas comunidades que são genéticos essas ideias são 

interdependentes e fazem parte de uma outra alçada, não biológica, mas mais abstrata e 

discursiva do que objetiva. Isso se dá através da representação. Como afirma o autor 

Stuart Hall “as identidades nacionais não são coisas com as quais nascemos, mas são 

formadas e transformadas no interior da representação” (HALL, 2006, p. 48). Apenas 

conseguimos desenvolver o sentimento de pertencimento a uma determinada nação 

advinda de um determinado território, se nos reconhecermos nos indivíduos e no grupo: 

“uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e 

organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 

2006, p. 50). É nesse sentido que o jornalismo atravessa essas ideias e ao mesmo tempo 

é atravessado por elas. 
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Um veículo de comunicação seja jornal, rádio, TV, revista, conteúdo de internet, 

se configura como um na medida em que circula, ou seja, que faz um movimento 

contínuo entre um grupo de pessoas. Um trajeto descrito com ou sem retorno ao ponto 

de partida. Nesse sentido podemos pensar o pertencimento dos sujeitos, que consomem 

esses conteúdos, orquestrado pelos próprios veículos e principalmente o conteúdo dos 

veículos, isto é, o jornalismo. Essa circulação tem causas e consequências que se 

retroalimentam e que resultam no sentimento coletivo de pertencimento: difusão de 

conhecimento e a questão da língua nacional. Um veículo circula se existe um conteúdo 

que o motiva e apenas se existe um padrão de linguagem compartilhado por todos ou 

muitos ou alguns, enfim, compartilhado entre o público que o consome. Se esse padrão 

ainda não existe passa a existir, se existe se solidifica, através da reiteração do 

jornalismo. 

José Marques de Melo, em Sociologia da imprensa brasileira, atenta para o que 

chama de “balizas”, consideradas as principais consequências da imprensa (nesse caso, 

se pode considerar o jornalismo como um todo): entre elas o “nacionalismo”, que seria 

o resultado da afirmação das línguas nacionais (MELO, 1973, p. 45). Além disso ele 

atribui à instituição a responsabilidade de “emancipadora do pensamento” uma vez que 

a imprensa difundiria o conhecimento levando ao público livros que no período da 

Idade Média eram restritos à população. (MELO, 1973, p. 48). Mas é Mcluhan que 

discorre sobre essa territorialidade unificadora da imprensa, porque ela, além, de certa 

maneira, difundir o que antes orbitava apenas as celas monásticas, atingiu as áreas da 

fala gerando a “impregnação da linguagem coloquial” (MCLUHAN, 1964, p.203) do 

qual o idioma se tornaria um unificador nacional no imaginário coletivo.  

Outro ponto que gostaria de ressaltar é que a noção de pertencimento é 

manuseada em um primeiro momento no recorte da notícia. O jornalismo operacionaliza 

na noticiabilidade a intuição de pertencimento. A construção de noticiários é saliente. 

Independentemente do meio de comunicação, em geral, os noticiários criam uma 

construção narrativa baseada na noção de pertencimento - local, regional, nacional, 

internacional. A extração e a veiculação da notícia é feita a partir dessas noções.  

Outro exemplo da evidente existência da intervenção feita pelo jornalismo na 

noção coletiva de pertencimento são as empresas jornalísticas especializadas em 

comercializar notícias diretamente das fontes para os jornais, revistas, rádios, TVs, 

websites, interessados do mundo. Essas agências internacionais de notícias, com seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
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“jornalismo transnacional”, demonstram que, o tipo de fronteira não interessa, para que 

o jornalismo as transcenda, como instituição. Pois está fortemente enraizado em noções 

coletivas ascendentes.  

 

Considerações finais  

O jornalismo pensado como uma instituição formadora de conhecimento 

alicerça as ideias propriamente humanas de tempo e espaço - num sentido de 

pertencimento a um espaço físico orbitado por uma política, uma economia e uma 

geologia, que juntas compõem um território. Nesse sentido podemos perceber que o 

jornalismo como atividade prática possui um cerne de ideias propulsor que parte da 

instituição jornalismo, importantíssima para a orientação de cada um.  

Com o boom da internet comercial o eixo teórico que norteava o fazer 

jornalismo vacilou. A crise - tida como catastrófica - do jornalismo acabou cegando os 

pensadores de jornalismo e os próprios executores do jornalismo. A internet com sua 

onda de informação e luzes pode ter superficialmente respondido perguntas 

fundamentais para o jornalismo, pensadas durante décadas, deixando muitos trabalhos 

importantes pelo caminho. No entanto esqueceu-se de nos lembrar de que o que gera o 

conhecimento não são as respostas superficiais, mas sim saber fazer as perguntas 

adequadas.  

Percebemos que a discussão sobre a função social da instituição jornalismo não 

foi superada, mas sim deslocada. Apenas deixamos de nos perguntar “o que é 

jornalismo e qual sua função cerne?”, por nos convencer de que com a internet isso já 

foi respondido e que a única pergunta possível é “como fazer jornalismo?”. 

O autor Perry Cotta adianta sobre o jornalismo como um dueto teoria e prática 

que indica a direção em meio a onda de informação que cada vez mais chega até nós 

mesmo quando não queremos. 

O grande problema do homem moderno - problema que se agravará no futuro é 

selecionar, de tanta informação, aquelas que realmente lhe são úteis [...] Para 

isto, precisa-se aprender a ler jornal, ouvir rádio, ver TV e navegar na internet, 

o que somente é possível conhecendo-se, na teoria e na prática, como se faz 
jornalismo, para saber se aquele olhar da mídia tem função social e respeito ao 

interesse público ou atende a outros interesses. (COTTA, 2005, p. 30)  

 

O jornalismo trabalha e estuda sobre o que é importante saber, a partir da 

convicção de que é importante existir, mesmo sem saber exatamente o porquê. Nesse 

artigo podemos notar dois aspectos de suma importância. Existem mais? 
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Provavelmente, mas é preciso investigar e questionar profundamente, tendo em vista o 

jornalismo como um farol, pois essa discussão não acaba aqui, nem agora. 
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