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RESUMO 

Neste artigo apontamos a questão sobre como é pensado o jornalismo frente à 

transformação que as instituições superiores têm promovido no desenvolvimento de 

competências dos futuros profissionais no Brasil. A formação em jornalismo se constitui 

como um campo de disputa, num cenário em que as propostas podem transitar entre a 

especializante e a experimental. A primeira é uma instrumentação do fazer, pouco atenta 

à efetiva circularidade decorrente da interação social da prática jornalística. A segunda, 

uma formação mais aprofundada, calcada no paradigma relacional, viria a propiciar ao 

jornalista a compreensão da cadeia reflexiva entre jornalismo e vida social. Este artigo é 

parte da tese “(Trans)formação em jornalismo: As propostas das universidades brasileiras 

num cenário de mudanças”, defendida em 2017, no Poscom/UFSM, sob orientação da 

Profª. Dra. Ada Cristina Machado Silveira. 
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Introdução 

O jornalismo, de modo geral, é considerado como um importante aliado da 

sociedade. É seguidamente evocado como um bem de interesse público que, presente há 

muito nas relações sociais, é, por assim dizer, a representação máxima da liberdade de 

expressão nas sociedades democráticas. Submetê-lo ao crivo de interesses que não sejam 

públicos ajuda a acobertar momentos como os governados pelos déspotas e fascistas que 

dominaram o início do século XX. E mesmo ainda no século XXI, o seu livre exercício é 

tolhido em muitos territórios do planeta, até mesmo em país democráticos, como é o caso 

do Brasil. Para a organização internacional Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a violação 

da liberdade de imprensa no Brasil é preocupante. Só ao longo da Copa do Mundo de 

2014, durante manifestações contra a FIFA e os poderes público e financeiro, segundo a 

entidade, 38 jornalistas brasileiros e estrangeiros foram agredidos pela polícia ou por 

manifestantes. Em comparação com outros países, em 2013, ano anterior à Copa da FIFA 

no país, o Brasil já ocupava a 111ª posição em liberdade de imprensa no mundo, na lista 

de 180 países analisados. Trata-se de um ranking elaborado e incluindo no relatório anual 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduado em Jornalismo (UFRR), Especialista em Docência no Ensino Superior (FAA/RR), Mestre em Ciências da 

Comunicação (USP) e Doutor em Comunicação (UFSM). Atualmente é Professor-Adjunto II do curso de Jornalismo 

(UFRR).  edileuson.almeida@ufrr.br 
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da organização internacional Repórteres Sem Fronteiras, publicado desde 2002, que 

apresenta um índice do estado da liberdade de imprensa no mundo3. 

O Brasil é o segundo país mais violento da América Latina para os profissionais 

da informação. A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) registrou 15 assassinatos 

de jornalistas nos últimos quatro anos em território brasileiro. A FENAJ também publica, 

anualmente, desde 1998, um relatório sobre violência e liberdade de imprensa no Brasil. 

Em um deles, publicado em julho de 2012, com dados referentes ao ano de 2011, foram 

registrados 62 casos de violência contra jornalistas, quase metade deles foram agressões 

físicas e verbais (45%), além de 10 ameaças e seis assassinatos. Em mais de 80% dos 

casos os autores foram identificados, a maioria políticos e membros das forças de 

segurança pública4.  

Diante disso, é dever coletivo da sociedade democrática garantir o exercício do 

jornalismo com liberdade e autonomia, como também oferecer uma formação norteada 

pelo perfil do profissional cuja ação mova-se pelo interesse público. O jornalismo é um 

dos fenômenos contemporâneos que (trans)formam-se nas tensões, sendo forjado e 

alimentado na efervência da interação social. E, como fruto dessa contínua transformação 

exige, das instituições de ensino, recorrentes mudanças ou ajustes nos processos de 

formação dos novos profissionais. 

A formação superior em jornalismo 

No início deste século, vários discursos sobre a formação em jornalismo no Brasil 

foram construídos numa extensa produção bibliográfica de professores e/ou 

pesquisadores, especialmente da área da Comunicação Social. Uma considerável parte 

dessas referências foi realizada na interação com sujeitos da formação, ou seja, é fruto de 

alguma experiência e/ou observação da prática institucional dos cientistas e/ou de suas 

fontes. É uma produção interessante para refletir, num cenário de mudanças, sobre as 

contribuições da formação para a construção de um perfil profissional para o exercício do 

jornalismo.  

                                                 
3 Disponível em: <http://rsf.org/index2014/en-index2014.php>. Acessado em: 21 jun. 2013. 
4 Relatório Fenaj: Violência e liberdade de Imprensa no Brasil, 2011. Disponível em: <http:// 

fenaj.org.br/federacao/comhumanos/relatorio_fenaj_2011.pdf>. Acessado em: 26 jun. 2014. 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

3 

Todavia, a temática já vem como objeto de estudo há longa data. Segundo Nelson 

Traquina (2005a) – jornalista, pesquisador e escritor norte-americano, radicado em 

Portugal na década de 1980, atuante na introdução do jornalismo no ensino universitário 

português –, a discussão sobre o jornalismo ser ou não ser uma profissão, sobre a 

necessidade ou não de uma formação, de constituir-se ou não como fruto de um saber 

especializado, já atravessa para o terceiro século; começou ainda na primeira metade do 

século XIX, mais precisamente nos Estados Unidos, nos anos de 1830, e reverberou na 

década seguinte na Europa. No Brasil, somente no século XX foram apresentadas as 

primeiras reivindicações e registradas as principais conquistas, dentre elas, a formação 

superior para o exercício da profissão e a jornada diária de trabalho de cinco horas. Porém, 

chegamos ao século XXI com a desregulamentação da profissão em quase todos os países 

dos cinco continentes, inclusive no Brasil, o que parece nos remete ao estágio inicial.  

No Brasil, especificamente, já superamos a casa das três centenas de cursos de 

jornalismo em funcionamento nas cinco grandes regiões brasileiras (norte, sul, nordeste, 

centro-oeste e sudeste), que juntas somam 26 Estados e um Distrito Federal. O pioneiro 

foi criado em 1947, em São Paulo, com a instalação do curso de jornalismo, numa parceria 

entre a Faculdade Cásper Liberó e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP); em 1960, já eram oito; em 1970, meia centena de cursos de jornalismo estavam 

em funcionamento nas cinco grandes regiões brasileiras; no ano 2000, já eram quase 150 

cursos espalhados em todos os Estados brasileiros. E, dez anos depois, o número duplicou 

e ultrapassamos a casa dos 300 cursos de jornalismo, sendo aproximadamente 80% deles 

privados5.  

A região norte concentra o menor número de cursos, menos de 10% do total, 

oferecendo anualmente em torno de mil vagas para formação superior (80% das vagas 

                                                 
5 O Ministério da Educação relaciona 307 cursos de jornalismo funcionando no Brasil. Disponível em: 

<https://emec.mec.gov.br/ies/>. Acesso em: 20 dez. 2013. O Guia do Estudante 2013 (Editora Abril), que 

avalia os cursos universitários brasileiros, relacionou 307 cursos de jornalismo no Brasil em 2013. 

Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/?qu=jornalismo#>. Acesso em: 20 nov. 

2013. O professor Sérgio Matos, um dos membros da Comissão Marques de Melo, responsável pelas Novas 

Diretrizes Curriculares do curso de jornalismo (2013), em entrevista ao Jornal do Campus (Unisinos), 

afirmou que: “(...) existem 546 cursos de Jornalismo no país, sendo que, destes, 463 são oferecidos por 

instituições privadas” (IUH on-line, 21/1/2014). Optamos pelos dados no endereço eletrônico do Ministério 

da Educação (MEC). 
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em instituições de ensino privado), que são bastante disputadas; em relação à população, 

o número equivale à média de uma vaga para cada 15 mil habitantes da região. 

A maior concentração ocorre no sudeste do Brasil, são mais de 120 cursos de 

jornalismo, a quantidade representa mais de 40% dos cursos de jornalismo funcionando 

na região mais rica e populosa do país.  

Ao longo de quase sete décadas de formação superior em jornalismo, no Brasil, 

houve mudanças nos currículos e nas diretrizes, cresceu a implantação de cursos de 

jornalismo (mais de 50% deles surgiram a partir dos anos 2000) e também aumentou, no 

campo da pesquisa em comunicação, a produção científica com problemáticas 

relacionadas à formação em jornalismo. A velocidade com que esse cenário se altera na 

primeira década do século XXI destoa das mudanças processadas ao longo da segunda 

metade do século XX. Enquanto no século passado (1947-1984), segundo Moura (2002), 

foram definidos cinco currículos para o curso de jornalismo (1962, 1965, 1969, 

1977/1978, 1984); no século XXI,  as duas mudanças protagonizadas foram mais 

significativas: em 2001, o currículo mínimo foi substituído por diretrizes curriculares 

nacionais, com a transformação do curso de jornalismo em habilitação da graduação em 

comunicação social (2001); em 2009, a Comissão Marques Melo, por delegação do 

Ministério da Educação, apresentou um relatório com propostas para novas diretrizes 

curriculares. A comissão em seis meses apresentou uma proposta, que foi encaminhada 

pelo Ministério da Educação (MEC) para análise e parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Em fevereiro de 2013, quase quatro anos depois, o CNE aprovou um 

parecer, baseado integralmente no relatório da referida comissão. Em setembro do mesmo 

ano, o Ministério da Educação publicou uma resolução com as novas diretrizes 

curriculares para o curso de jornalismo – que deixou de ser habilitação do curso de 

comunicação social – a serem implementadas por todos os cursos de jornalismo, públicos 

e privados, num prazo de dois anos.  

É no entremear temporal da operação dessa mudança de diretrizes que se constrói 

nosso corpus de reflexão. Mais especificamente, sobre a pesquisa com problemáticas 

relacionadas à formação superior em jornalismo. O corpus é constituído dos resultados 

das pesquisas publicadas em livros e coletâneas, em revistas científicas e anais de 

congressos e em teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação de 
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comunicação do Brasil. No total, foram analisadas 404 fontes, sendo 101 fontes 

provenientes de livros e coletâneas (capítulos), 24 teses e dissertações, 271 Artigos 

científicos (revistas e anais) e oito projetos pedagógicos (FCL, UFRJ, UFRGS, UnB, 

UNICAP, UFG, UFAM e UFPA). 

O objetivo da pesquisa é refletir sobre a dinâmica da formação em jornalismo no 

Brasil, considerando como fonte de análise os estudos sobre as propostas pedagógicas, 

que são norteadas por diretrizes curriculares, aplicadas por instituições superiores de 

ensino na preparação dos jornalistas.    

A contribuição da universidade brasileira na formação profissional para o 

exercício do jornalismo é um tema bastante instigante, além de ampla e complexa. Daí a 

proposta de refletir sobre o assunto, mas a partir da proposição de estudiosos e 

pesquisadores presentes nas referências bibliográficas sobre a temática, com consulta aos 

documentos oficiais (diretrizes curriculares e projetos pedagógicos dos cursos) que 

regulamentam a formação oferecida nas instituições de ensino superior em jornalismo. 

Para isso, vamos revisar o estado da arte sobre a formação em jornalismo como tema na 

pesquisa comunicacional brasileira; analisar a formação dos jornalistas brasileiros nos 

olhares (livros, coletâneas, teses dissertações e artigos científicos), nas propostas de 

diretrizes curriculares nacionais (DCNs) e no conteúdo dos projetos pedagógicos de 

jornalismo; e relacionar as propostas de perfil do jornalista presentes no universo da 

pesquisa aos paradigmas de abordagem comunicacional (informacional e relacional). 

Objeto e abordagem: a Literatura cinzenta e a matriz de análise 

Para refletir sobre as contribuições do tema, partimos de um questionamento ao 

objeto de pesquisa: como é pensado o jornalismo frente à (trans)formação que as 

instituições superiores têm promovido no desenvolvimento de perfis dos futuros 

profissionais no Brasil? Apresenta-se aqui a hipótese de que as reflexões sobre formação 

em jornalismo no Brasil transitam entre a especializante e a experimental, constituindo-

se num campo de disputa entre uma concepção que destaca uma linearidade no fluxo dos 

fenômenos simbólicos (informacional) e outra que enfatiza a formação que provoque 

deslocamentos na construção das narrativas dos acontecimentos com a participação social 

(relacional). A primeira constrói-se orientada pelo paradigma informacional, detido no 

propósito de instrumentalizar as práticas produtoras de conteúdo que percebem os 
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acontecimentos a partir de uma lógica econômico-capitalista. A segunda constitui-se no 

paradigma relacional, que é a busca também de outros espaços suscetíveis de 

operacionalizar a construção de narrativas sobre os acontecimentos com participação 

social.  

O paradigma informacional é motivado por um contexto de transformações que 

vão colocar a informação como um valor fundamental na condição humana a partir do 

século XX, com o propósito de estimular a reação dos sujeitos. Ao mesmo tempo que se 

ampliavam as possibilidades de produção e consumo de bens simbólicos, principalmente 

com o auxílio das invenções surgidas ao longo da revolução industrial, também entrava 

em transição o modelo de imprensa que passava a prezar pela informação em detrimento 

à opinião predominante nos periódicos da época. Um cenário que vai configurar uma das 

cinco fases de sistematização da atividade proposta por Marcondes Filho (2002), no caso, 

o “primeiro jornalismo”.  

Marcondes Filho (2002) aponta cinco fases do jornalismo, que começa com as 

primeiras manifestações do gênero jornalismo e se estende até a contemporaneidade. A 

“pré-história do jornalismo”, que começa a partir do século XVII e vai até a Revolução 

Francesa, assinala um período em que saberes restritos a determinados grupos detentores 

de poder passam a circular por meio dos jornalistas. O “primeiro jornalismo” é marcado 

por uma prática jornalística profissionalizada, que se inicia em 1789 com a Revolução 

Francesa e se estende até a metade do século XIX, “foi, assim, o da ‘iluminação’, tanto 

no sentido de exposição de obscurantismo à luz quanto de esclarecimento político e 

ideológico” (MARCONDES FILHO, 2002, p. 11).  

A partir de então, a presença dos processos informacionais dilui-se por todo o 

lado. “Os meios de comunicação, o ensino, o trabalho nas fábricas, a arte, até a relação 

com o corpo humano – enfim praticamente toda a atividade humana contemporânea é 

cada vez mais mediatizada [...]” (JORGE, 1990, p. 194). Cria-se um cenário de jornalismo 

midiatizado, em que se realiza o segundo jornalismo, “o do jornal como grande empresa 

capitalista, que surge a partir da inovação tecnológica da metade de século 19 nos 

processos de produção do jornal” (MARCONDES FILHO, 2002, p. 13).  A época marca, 

além da mudança do jornalismo romântico, que perdeu o lugar agora destinado 

predominantemente ao jornalismo de notícias, também a caracterização da imprensa 
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como negócio. Pois, além de transformar-se em um bem de consumo, a notícia ainda 

disputa o mesmo espaço com as publicidades, um modelo de imprensa que vai ser a 

tendência até o final do século XX. Ou seja, “é a imprensa de massa” que Groth (2011) 

descreve em sua Ciência dos Jornais. 

Quanto ao “terceiro jornalismo”, Marcondes Filho (2002) sinaliza seu surgimento 

ainda no início do século XX, a reboque da notícia como negócio e da publicidade como 

fonte de renda, com o crescimento e o desenvolvimento das empresas jornalísticas. Na 

época dos monopólios, ganham destaque “a indústria publicitária e de relações públicas 

como novas formas de comunicação que competem com o jornalismo até descaracterizá-

lo, como vai acontecer no final do século 20” (MARCONDES FILHO, 2002, p. 14). O 

“quarto jornalismo” começa na década de 1970, é o jornalismo da era tecnológica, 

marcado pela presença dos computadores na produção da notícia. 

No jornalismo, a presença do paradigma informacional inicia-se no alvorecer do 

século XX; o acontecimento quando notícia, a partir de então, passava a ser tratado como 

informação que, telegraficamente (principalmente para facilitar a transmissão por 

telégrafos), deveria responder ao que os americanos passariam a chamar anos depois de 

modelo 5W, que ainda hoje adota-se no jornalismo atual e universal de modo 

predominante. Enquanto isso, na Europa central, Groth (2011) e outros pesquisadores 

alemães já apontavam como evidentes os sinais da liberdade de decidir sobre os conteúdos 

migrando do jornalista para o editor6. 

Para Groth (op. cit), a história das relações entre redação e editoria destaca a 

conexão intrínseca que há entre a: 

[...] prioridade do comentário como produto da mente criadora jornalística e a 

dominação do publicista no jornal de um lado e do outro a preponderância do 

relato, do noticiário atual e universal com uma produção técnico-econômica, e 

do domínio simultâneo do editor sobre a redação (GROTH, 2011, p. 57).  

 

Nas pesquisas americanas, a preocupação era com a transmissão da mensagem, 

em que a comunicação é parte de um processo mecânico e a informação segue um modelo 

telegráfico de elaboração e circulação, inspirada numa fórmula matemática capaz de 

controlar e produzir comportamentos automáticos. “O paradigma informacional entende 

                                                 
6 Modelo 5W: What, Who, How, When, Where. 
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a comunicação como um processo de transmissão de mensagens de um emissor para um 

receptor, provocando determinados efeitos” (FRANÇA, 2001, p. 14).  Segundo Weiner 

(1968), que inspirou o modelo matemático-informacional com sua obra ‘Cibernética e 

Sociedade’, a formalização matemática do comportamento humano seria possível pela 

previsibilidade e pelo cálculo de sinais aparentes, que seriam provocados por estímulos 

externos em busca de determinados efeitos (E=>R). 

Em contraposição, para o paradigma relacional, o ato comunicativo ocorre na 

produção e no compartilhamento de sentidos entre sujeitos. O modelo é inspirado nas 

propostas de Mead (1973), que considera o ato social ocorrendo em determinado contexto 

numa interação reflexiva entre espírito, self e sociedade, sendo que a comunicação é quem 

opera a interação, mediatizada pelo uso de uma linguagem constituída por gestos 

significantes expressados nos bens simbólicos.  

 A contribuição central da obra de George Herbert Mead (1863-1931), fundador 

da psicologia social e um dos mais brilhantes e originais representantes do Pragmatismo, 

para a comunicação está em demonstrar seu importante papel nesse caminho de relações, 

e nas mesmas bases que sustentaram a compreensão da predominância do modelo 

informacional, o behaviorismo. Porém, vai um pouco mais adiante, ao considerar o 

arbítrio do sujeito e a imprevisibilidade da ação como os movedores do processo 

comunicativo. As propostas de formação em jornalismo das universidades brasileiras 

transitam neste paradoxo. E é a partir deles que propomos nossas categorias de análises 

do objeto que constitui o universo empírico da pesquisa. Ao final, apresentamos um 

fluxograma para análise do modelo de formação em jornalismo cuja função é 

operacionalizar a relação entre o universo de análise e as categorias de análises, cujos 

resultados contribuirão para a compreensão do modelo de formação desenvolvida nas 

universidades brasileiras, considerando a produção bibliográfica, as diretrizes 

curriculares, os projetos pedagógicos de curso, sob a luz dos paradigmas informacional e 

relacional.   

Mesmo aplicado num universo de análise amplo, a proposta do Fluxograma para 

análise do modelo de formação em jornalismo (ver adiante) se propõe a ser aplicável, 

também de modo específico, a cada curso de jornalismo. Mas também pode ser 

experimentado em outros cursos de formação superior do país para identificar o 
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paradigma predominante ou mais evidente. Para isso, basta operar o fluxograma a partir 

da formação específica, utilizando como universo de análise as diretrizes curriculares, o 

projeto pedagógico do curso ou pelo menos seu esboço e os dados obtidos com os 

interlocutores (professores e pesquisadores, profissionais, ONGs, entidades sindicais e 

patronais, egressos e discentes etc.) colhidos diretamente e/ou extraídos do projeto 

pedagógico do curso e/ou do seu memorial de elaboração (relatórios, atas de reuniões 

etc). 

O estudo que aqui apresentamos até pode ser entendido como uma releitura da 

realidade contemporânea da formação profissional, mas também deve ser visto como 

desafio para mostrar que a academia pode apresentar soluções comunicacionais, além de 

atender apenas a necessidades técnico-operacionais. Que os cursos de jornalismo devem 

– e podem – funcionar como laboratórios experimentais de processos e produtos para o 

“mercado”, e não apenas como formadores de mão-de-obra. 

Os estudos que colaboram para compreender o perfil do egresso de jornalismo, 

expõem nos resultados uma realidade marcada pelo distanciamento entre a atualização 

curricular, as necessidades do mercado e as transformações recorrentes na práxis 

jornalística. Todavia, o momento que vivemos é totalmente propício a uma inversão de 

conduta, em que a formação profissional tem diante de si a possibilidade não somente de 

atender as demandas do “mercado”, mas de suprir uma carência crescente por formatos e 

conteúdos experimentais e inovadores. Isto é possível com a ampliação do acesso aos 

conteúdos e com a sociedade precisando de quem possa atender aquilo que se toma 

como suas necessidades crescentes de consumo de informação. 

Portanto, a escolha do tema foi movida pela necessidade de compreender este 

novo momento e, ainda, pela possibilidade de expor caminhos que possam articular 

estratégias coletivas das instituições de ensino para produção de conteúdo por 

profissionais que refletem sobre sua realidade vivenciada. E mais ainda, a imersão na 

temática é guiada por duas razões, uma da social e a outra da ordem profissional. Da 

ordem social, o jornalismo é considerado como de interesse público e comprometido com 

a cidadania; além disso, o jornalista no seu exercício diário é responsável por promover 

a democracia, a justiça e a liberdade. Da ordem profissional, o jornalismo é um objeto de 
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interesse cotidiano, com o qual firma-se o compromisso de contribuir com pesquisa sobre 

a formação em jornalismo no Brasil.  

Ao tratar sobre as propostas de formação das universalidades brasileiras, na leitura 

dos professores-pesquisadores e projetos pedagógicos que constituem a nossa Literatura 

cinzenta, nosso foco de pesquisa não está concentrado nos conteúdos aplicados – ou os 

que deveriam – pela academia na construção dos “saberes para a profissão”, menos ainda 

nas “divergências entre o mercado de trabalho para os jornalistas e a educação oferecida” 

(BERNARDO, 2010, p. 15). A nossa relação com a Literatura cinzenta está na análise da 

“natureza do jornalismo” e também na “natureza do sujeito do jornalismo” para 

compreender como ambos dialogam ao constituir um cenário em que as propostas das 

universidades brasileiras transitam entre a especializante e a experimental. Segundo 

Kunczik (2002), especialmente no ocidente, podem ter inúmeros conceitos.  

O mais comum é a formulação idealista de dois tipos 

contraditórios. Um é o jornalismo objetivo e neutro, distanciado 

passivamente dos eventos de que trata. O oposto é o jornalismo 

ativamente comprometido, participativo e socialmente engajado, 

que promove causas. Na realidade, essas das imagens 

normativas não se excluem mutuamente. (KUNCZIK, 2002, p. 

17).  

 

A própria condição peculiar da matriz de formação superior em jornalismo em 

prática no Brasil, apontada por Marques de Melo (2014), que segundo ele é resultante de 

um ensino-pesquisa que se concebe numa via crítico-experimental, cunhou uma matriz 

didático-científica autônoma nas instituições, combinando competência pedagógica e 

capacidade investigativa. “Trata-se de modelo mestiço, como o é a nossa cultura nacional, 

sedimentado no tripé - conhecer, experimentar, pesquisar” (MELO, 2014, grifo do 

autor).  

As duas concepções, por mais acentuadas que possam ser as suas divergências, 

resultam num indelével hibridismo, como verifica-se também nos tipos propostos por 

Kunczik (2000) descritos anteriormente, ou mesmo presente na criação do modelo 

mestiço, nos termos de Marques de Melo (2014), reforçam o caráter ambivalente no 

espaço da formação superior em jornalismo no Brasil, ora com o propósito de 

instrumentalizar as práticas produtoras de conteúdo com interesse econômico/comercial 
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(imprensa tradicional), ora de propiciar ao jornalista a compreensão da cadeia reflexiva 

que acontece entre jornalismo e vida social.  

No seu artigo 207, a atual Constituição Federal Brasileira, de 1988, já citado aqui 

anteriormente, estabeleceu que as universidades brasileiras “obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Por consequência, todos os cursos 

passaram atender esse requisito obrigatório da universidade.  

Todavia, as consultas realizadas ao material empírico, ou seja, a análise da 

Literatura cinzenta mostra um desequilíbrio, um descompensamento no tratamento da 

tríade nas pesquisas. O ensino se sobrepõe de tal maneira que a pesquisa e, mais ainda, a 

extensão, funcionam apenas como suporte da primeira. A codificação das fontes 

analisadas explicita a superioridade do interesse dos pesquisadores pelo ensino de 

jornalismo. 

Como pudemos observar na Literatura cinzenta, tanto entre as fontes que abordam 

a formação superior em jornalismo (livros, coletâneas, capítulos e artigos científicos) 

como nas que apresentam propostas de formação em jornalismo desenvolvidas pelas 

instituições brasileiras (projetos pedagógicos de curso), as naturezas do jornalismo e, 

também, do sujeito do jornalismo, não são tratadas de forma explícita.  

A natureza da formação em jornalismo é constituída de dois elementos: a natureza 

do jornalismo e a natureza do sujeito do jornalismo. É devido lembrar que não há uma 

pureza nas fontes, mesmo quando submetidas à análise, tanto na sua perspectiva de 

natureza do jornalismo, quanto de sujeito do jornalismo. Nem mesmo na individualidade 

de cada uma delas, sejam entre ambas ou mesmo entre suas subcategorias. Assim se 

repete, tanto na distinção entre conhecimento e ação, no interior das fontes que 

evidenciam a natureza do jornalismo ou mesmo entre monológico e dialógico nas fontes 

que versam em predominância na natureza do sujeito do jornalismo.  

A natureza do jornalismo é perpassada por um emaranhado de conceitos. 

Tomaremos como referência a proposta de Groth (2011, p. 323), para quem o jornalismo 

pode ser entendido por duas coisas: “[...] primeiro, o que diz respeito às pessoas, ao grupo 

dos atuantes no jornalismo profissionalmente (como ocupação principal) e, segundo com 

relação ao conteúdo, à atividade jornalística e aos seus produtos em conjunto”.  
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A natureza do jornalismo, evidenciada em quase 300 fontes distintas da Literatura 

cinzenta, mostra a formação de profissionais em equilíbrio entre as perspectivas do 

conhecimento e da ação, porém com uma sutil superior do primeiro. As fontes 

contemplam uma variedade de temáticas como parte do conhecimento relacionado a 

natureza do jornalismo. Nas fontes analisadas, a construção do conhecimento como parte 

da natureza do jornalismo é constituída por um mosaico de temáticas. O mesmo acontece 

com a ação, como a outra parte da natureza o jornalismo.  

Entretanto, apesar da ação estar explicitamente ligada à formação acadêmica, a 

mesma está relacionada, especialmente, às atividades práticas e/ou laboratoriais. Enfim, 

um trabalhador social capaz de “assumir sua responsabilidade política na transformação 

da sociedade”. Um pouco além das práticas e atividades laboratoriais, a natureza do 

jornalismo contempla em sua ação também a relação do formando com a sua própria 

realidades. Apesar da explicita distinção entre o conhecimento e a ação que constituem a 

natureza do jornalismo, em muitas fontes a distinção revela-se árdua diante de uma tênue 

linha que delimita ambos.  

A natureza do sujeito do jornalismo, ou mesmo a sua origem como profissão, no 

campo científico, não é consensual. Uma consulta comparativa entre algumas das 

principais fontes sobre o assunto (GROTH, 2011; MARCONDES FILHO, 2009a, 2009b, 

entre outros) mostra como são divergentes sobre o tema. Para Groth (2011, p. 324), como 

jornalismo em “sentido restrito (próprio)”, diz ele, “nós entendemos então os conjuntos 

dos que atuam profissionalmente na produção de textos de jornais ou em revistas 

semelhantes aos jornais, seja direta ou indiretamente (no trabalho para organizações que 

colaboram na produção de textos)”.   

Para Moraes e Adghirni (2011, p. 1-2), a natureza do jornalista é atuar como 

mediador do debate público: “Mediar talvez seja uma alternativa atual de sobrevivência 

da profissão, resgatando o papel de costureiro das narrativas expostas pelos diferentes 

atores sociais”. Ao apontar o jornalista como um sujeito intelectual, Chagas (2012) 

lembra do compromisso que ele tem com seu o leitor: “[...] é de um olhar múltiplo na 

observação direta dos fatos, numa versão da realidade, para que ele consiga formar sua 

própria opinião e atuar como sujeito”. Para isso, o jornalista tem que atuar como 

mediador, “sendo assim precisa registrar e analisar fatos a que o leitor não tem acesso. 
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Essa função é sustentada por uma autoridade concedida pela sociedade para relatar e 

veicular os fatos” (CHAGAS, 2012, p. 42-48).  

Mais especificamente, quanto à natureza do sujeito do jornalismo, as fontes 

mostram um número reduzido de autores que debatem o tema, especialmente 

considerando as duas características destacadas: monológico e dialógico. Entretanto, em 

torno de um quarto das fontes selecionadas destaca ambos ou pelo menos um dos dois, 

sendo que abordam o caráter monológico em menor escala, pois sobressai-se o caráter 

dialógico.  

Quanto ao sujeito monológico, o seu perfil é voltado para a qualificação, domínio 

das ferramentas e preparação para atender as necessidades do mercado. As fontes 

destacam o mesmo como a preocupação mais evidente, com isso, também revelam uma 

referência no processo de formação que há muito já é tratada no cotidiano dos cursos de 

jornalismo, principalmente entre o corpo discente.  

Na abordagem sobre a natureza do sujeito do jornalismo dialógico, as fontes 

explicitam um cenário para promover a “formação do jornalista problematizador e 

mediador do debate público”, para atuar num “espaço midiático que estimule o raciocínio 

e a discussão do leitor/telespectador/ouvinte”; a “formação de jornalistas contribui para o 

exercício do direito à comunicação, em especial das minorias sociais”. Outra parte das 

fontes que também destaca a formação como fase importante na preparação do “mediador 

social”, porém enfatiza que a cidadania é um conceito que precisa estar explícito na 

proposta. Ou seja, a formação cidadã do sujeito do jornalismo surge como desafio 

institucional.  

Para finalizar, observamos que algumas fontes mostram outros desafios que tal 

perspectiva exige da instituição e dos sujeitos em formação. Assim como ocorre com a 

natureza do jornalismo, na natureza do sujeito do jornalismo é tênue a linha que separa 

uma formação monológica de uma formação dialógica.  
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Figura 1 – Fluxograma de seleção e análise
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