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Resumo 
Os cursos de Jornalismo surgiram no Brasil antes das chamadas Escolas de Comunicação, 
mas ainda hoje o jornalismo continua tendo dificuldade de ser reconhecido como um 
campo  de pesquisas e produção autônomo da grande área da comunicação. Mesmo com a 
publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Jornalismo, não se 
percebe alterações, por exemplo, nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) produzidos 
na FACOM/UFJF. Criado em 1957, o curso tem tentado adaptar-se às novas exigências do 
mercado bem como às exigências advindas das Novas Diretrizes Curriculares  Nacionais. 
Este trabalho analisa a produção dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) no período 
de 2001 a 2016 e apresenta um panorama histórico importante para o campo do ensino em 
Jornalismo.  
 
Palavras-chave: Jornalismo; História dos cursos de Jornalismo; perfil do ensino em 
jornalismo. 
 

Introdução 

  

 No Brasil, os primeiros cursos de Jornalismo surgiram na década de 1940, como o 

curso criado pela Cásper Líbero, em São Paulo. Como destaca Marques de Melo (1979), 

apesar do Decreto-Lei nº 5.480/43 criar tais cursos em 1943, poucos cursos foram 

efetivamente implantados antes do início da década de 1960.  Logo após a reforma  

universitária de 1969 estes cursos darão um salto, passando a 46 cursos em funcionamento 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista diplomado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Mestre em Comunicação pela 
Univ. Metodista de S. Paulo (Umesp). Doutor em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Professor Adjunto do Departamento de Técnicas Profissionais da Faculdade de Comunicação da Univ. 
Federal de Juiz de Fora (FACOM/UFJF), onde atualmente ocupa a Direção de Unidade. 
3 Jornalista diplomada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Mestre em Comunicação pela 
Universidade de Brasília (UNB). Doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de S. Paulo 
(Umesp). Pós-doutora pela Univ. Nova de Lisboa. Professora Associada  do Departamento de Técnicas 
Profissionais da Faculdade de Comunicação da Univ. Federal de Juiz de Fora (FACOM/UFJF) e docente 
permanente do PPGCOM/UFJF. 
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em todo o país. No  inicio da década de 1980, o Brasil contava com 56 cursos, a maioria 

deles concentrada na região Sudeste. Esse panorama  vai ser modificado na década de 1990 

quando o Brasil vê um crescimento exponencial das faculdades privadas, muitas investindo 

na criação de cursos da área da comunicação em regiões até então não atendidas. 

 As primeiras propostas de um currículo mínimo tiveram início em 1962. A reforma 

universitária de 1969 vai transformar o cenário do ensino do Jornalismo no país ao 

implantar as chamadas escolas de Comunicação.  em 1978 foram instituídos pela Resolução 

do Conselho Federal de Educação (CFE) n.º 003/78 os Projetos Experimentais em 

Jornalismo, como itens obrigatórios na formação. O objetivo era garantir a prática 

laboratorial de produtos jornalísticos em função dos ciclos básico (dois primeiros anos) e 

profissionalizante (dois últimos anos).  Em 1984, será editado pelo MEC um novo currículo 

mínimo,  definindo as ementas das disciplinas e estabelecendo o modelo de curso a ser 

ofertado, inclusive indicando os laboratórios necessários. 

 Entretanto, esse aspecto de experimentação prática, inicialmente previsto na 

concepção dos projetos experimentais acabou desaparecendo. Em muitos cursos a 

explicação estava relacionada à uma razão simples e infra-estrutural: a falta de acesso a 

laboratórios e equipamentos na qualidade e na quantidade necessária.  Muito rapidamente a 

maioria dos cursos adotou a prática da “monografia de final de curso” como forma de 

resolver os problemas estruturais.  

 Com as alterações curriculares demandadas pela resolução 01/2013 – CNE, que 

instituiu as Novas Diretrizes Curriculares, os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), 

substituem os Projetos Experimentais. De acordo com as diretrizes eles devem ser, 

preferencialmente de caráter  prático, embora se admita a produção monográfica4. De todo 

modo, o caráter preferencial de trabalhos de cunho prático pode implicar na necessidade de 

adaptação das estruturas laboratoriais dos cursos, exigindo das instituições ofertantes maior 

volume de investimento em equipamentos, laboratórios e pessoal de apoio técnico. Se as 

diretrizes tiveram sua implementação acompanhada por polêmicas, em algumas instituições 

                                                             
4 Na proposta inicial das diretrizes estavam previstos TCCs exclusivamente práticos, aspecto bastante 
criticado nas audiências públicas realizadas com a participação da Comissão de Especialistas responsável pela 
apresentação do documento normativo. Também houve críticas na consulta pública online montada pelo 
MEC, na qual a SBPJor, Associação dos Pesquisadores em Jornalismo, se posicionou à favor da possibilidade 
de trabalhos de cunho teórico. 
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um dos aspectos que motiva debates é a obrigatoriedade dos TCCs serem exclusivamente 

sobre temas e práticas da área do Jornalismo.  

 Para compreender em que medida esses trabalhos finais da formação contribuem 

para o conhecimento sobre o Jornalismo, a proposta desse trabalho é lançar um olhar sobre 

os TCCs de alunos do curso de graduação oferecido na Faculdade de Comunicação da 

UFJF que em 2017 contabiliza 60 anos de funcionamento. Pretende-se mapear dessa 

maneira, em um recorte de 16 anos de produções, em que medida o Jornalismo distancia-se 

ou aproxima-se da autonomia em relação ao campo da Comunicação. 

 

Um percurso de seis décadas: a formação pública em Jornalismo na cidade de Juiz de 

Fora(MG) 

 

 O curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (FACOM/UFJF) foi criado em dezembro de 1957 e entrou em funcionamento, 

ainda na Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora (Fafile), em fevereiro de 1958. sua 

criação é, inclusive anterior a da própria Universidade, que só surgiu como aglutinação de 

diferentes faculdades e escolas de ensino superior, existentes  na cidade de Juiz de Fora. A 

constituição formal da Universidade Federal de Juiz de Fora ocorre em 1960, pelas mãos do 

presidente Juscelino Kubitschek. A Fafile à época não aceitou ser incorporada à UFJF logo 

no início, mas os professores do cursos de Jornalismo, como forma de  consolidação do 

projeto, achavam importante a instituição de uma universidade. Assim, em 1961, a partir de 

uma articulação dos docentes o curso foi transferido para a Faculdade de Direito que estava 

sendo incorporada à Universidade recém-criada.  

 Em 1969, com as reformas implementadas no sistema universitário brasileiro, o 

curso de Jornalismo da UFJF, assim como todos os demais existentes no país, foi 

transformado em curso de Comunicação Social. Em 1971, a oferta do curso foi transferida 

para o Campus Universitário, no Bairro São Pedro, cidade alta do município de Juiz de 

Fora. Naquela época, o Jornalismo, reduzido a uma habilitação da Comunicação, passou a 

dividir espaço com duas outras habilitações: Relações Públicas e Radialismo.  Essas duas 

habilitações foram oferecidas até o fim dos anos de 1980, quando por problemas estruturais 

associados a baixa demanda de alunos, essas duas habilitações foram extintas. Também 
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nessa época foi criada a Faculdade de Comunicação, como unidade independente com três 

departamentos. 

 Em 2010, por definição do Ministério da Educação (MEC)5, o curso retomou sua 

denominação original, passando novamente a chamar-se Curso de Jornalismo da 

FACOM/UFJF.  Embora essa alteração de nomenclatura não tenha representado em um 

primeiro momento uma alteração no percurso de  formação,  uma vez que o currículo 

oferecido continuava o mesmo, a mudança de nome representou a possibilidade de se (re) 

pensar o papel do Jornalismo como um campo autônomo dentro da área da comunicação. 

Esse tensionamento passava por debates no âmbito dos corpos docente e discente e mesmo 

nas práticas de ensino desenvolvidas. 

 Com as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Jornalismo, 

publicadas em 2013, o curso começou a avaliar as mudanças necessárias para sua adesão à 

proposta de formação contemplado no documento. Esse processo na FACOM/UFJF foi 

articulado a partir da constituição de uma Comissão de Reforma Curricular e 

posteriormente envolveu a realização de debates ampliados envolvendo discentes, técnicos 

e todos os docentes da faculdade. O novo currículo com mudanças estruturais e aumento da 

carga horária em 10% foi aprovado em reunião de Congregação6 e entrou em carga no 

segundo semestre de 2015. A formação passou a ser centrada no Jornalismo e não na 

Comunicação, uma vez que em consonância com os documentos normativos do MEC, 

passou-se a entender o Jornalismo como profissão, e a comunicação como  área de 

conhecimento. Obviamente, embora este entendimento tenha prevalecido,  ainda hoje não é 

consenso entre docentes e alunos7. 

                                                             
5 Naquele ano, quando da realização do Enade, o Ministério da Educação registrou os cursos como 
Jornalismo, e não mais como uma habilitação da Comunicação. Posteriormente houve o estabelecimento pelo 
MEC de um documento com a nomenclatura dos cursos de graduação. A Comunicação passava a ser uma 
area de conhecimento que abrigaria distintas profissões, às quais se vinculariam os cursos de graduação, 
voltados à formação professional: Jornalismo; Publicidade; Relações Públicas e Comunicação 
Organizacional; Cinema e Audiovisual; Rádio, TV e Internet. Essas questões tem sido tema de mesas do 
Seminário Ensicom, realizado no âmbito dos congressos nacionais da Intercom. 
6 A congregação é a instância maxima de deliberação da Facom, como unidade acadêmica, e é constituída por 
todos os docents e técnicos da faculdade, além de sete representantes estudantis. Quando da aprovação do 
novo currículo também foi votada a criação de um novo curso: Rádio, TV e Internet. Por demandas 
relacionadas à infra estrutura, esse curso entrou em carga apenas no primeiro semestre de 2017. 
7 Nesse aspecto é importante ressaltar que até o primeiro semestre de 2017 o Jornalismo da FACOM/UFJF era 
o único curso de formação superior gratuito oferecido em Juiz de Fora. Assim, o antigo currículo, mais 
abrangente e com um grande número de disciplinas eletivas, acabava atendendo a formação de outros perfis. 
Os cursos de graduação em Publicidade e Propaganda de instituições privadas do município tem em seu corpo 
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 Com as turmas do novo currículo, adaptado às diretrizes, ingressando em agosto de 

2017 no 5º período (turno integral) ainda não foi possível avaliar quais foram os impactos 

reais sobre a formação dos egressos das mudanças de: carga horária, regulamentação do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); obrigatoriedade do estágio supervisionado; e do 

maior espaço em disciplinas para áreas ou eixos mais demandados no atual mercado, como 

os campos da assessoria e do jornalismo multiplataforma. 

 Na tentativa de compreender um percurso histórico da formação no curso ao longo 

das primeiras décadas do século XXI, a pesquisa que deu suporte a esse trabalho  debruçou-

se sobre um dos subprodutos finais da formação de todo o egresso em Jornalismo. Tomou-

se como objeto de estudo os Trabalhos de Conclusão do Curso de Jornalismo da 

FACOM/UFJF defendidos entre os anos de 2001 a 2016, e disponíveis em seu acervo. 

Foram verificados mais de 500 trabalhos, analisando títulos,  resumo e sumários para  

verificação das informações tendo como questão central compreender em qual campo ou 

subárea da Comunicação e do Jornalismo eles se inscrevem.  A intenção é tentar a partir 

desse recorte compreender o percurso histórico da construção de conhecimento em 

Jornalismo, no âmbito da FACOM/UFJF.   

  

Os  TCC’s da FACOM/UFJF entre 2001 e 2016 

 

 Com quase 60 anos completos, o curso de Jornalismo da FACOM/UFJF já passou 

por muitas fases, como vimos acima. Do ponto de sua organização acadêmica, até o final da 

década de 1980, seus currículos foram baseados nos currículos mínimos definidos pelo 

MEC.  No início dos anos 2000,  com a extinção das outras habilitações existentes, o então 

curso de comunicação, com habilitação em jornalismo, sofreu sua primeira grande reforma 

curricular. 

 Em 2005, este currículo foi revisado e  está sendo  substituído,  aos poucos, pelo 

novo currículo criado após as diretrizes Curriculares de 2013. Isso coloca-nos em uma 

situação atípica: o trabalho diário com alunos de dois currículos diferentes e 

diametralmente diversos. O primeiro, fruto das reformas do início dos anos 2000, baseado 
                                                                                                                                                                                          
docente um número significativo de egressos do curso da FACOM/UFJF. Além disso, com a situação 
recessiva enfrentada pelo mercado profissional em Jornalismo há alguns anos, há ainda graduandos do antigo 
curso de Comunicação Social que ainda não concluíram sua formação. 
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numa visão excessivamente ampla, e o segundo, baseado nas novas diretrizes para o campo 

do Jornalismo8. Vale à pena ressaltar que, embora o curso tenha alterado sua denominação 

em 2010, para Jornalismo, nada foi feito em relação ao currículo, até a reforma imposta 

pelas diretrizes.  

 Para nosso trabalho de pesquisa documental, tomamos como universo os trabalhos 

disponíveis no site da FACOM/UFJF (www.ufjf.br/facom), e defendidos do período entre 

2001 a 2016. Este recorte temporal foi estabelecido por algumas razões: (1) em 2001, os 

trabalhos apresentados são oriundos de turmas ingressantes em 1997. Naquele ano, a 

FACOM passou a oferecer 50 vagas para o Jornalismo (Curso de Comunicação  com 

habilitação em Jornalismo). (2) Em 2004, a Faculdade passou a trabalhar com dois turnos, 

diurno e noturno, ampliando a oferta  para 100 vagas anuais. (3) Em 2010, o Curso retoma 

o nome original, de Jornalismo e (4) em 2015, entra em vigor o novo currículo do curso. 

Embora não se tenha ainda trabalhos de conclusão de alunos desse novo currículo, essa 

alteração curricular, por inferência, poderia afetar os TCCs defendidos a partir dessa 

alteração na medida em que novas disciplinas poderiam ser cursadas como matérias 

opcionais por alunos do currículo anterior9. 

 Foram verificados 505 trabalhos defendidos no período, que foram divididos nas 

seguintes categorias, ou subáreas da Comunicação e do Jornalismo. 

 

 
Temas da área de Comunicação 

 

 
 

 
Temas da área do Jornalismo 

Comunicação: cinema  Jornalismo:  profissão 
Comunicação: comunicação empresarial  Jornalismo especializado 

Comunicação: comunicação pública  Jornalismo: esportivo 
Comunicação: economia/política  Jornalismo: fotografia 

Comunicação: fotografia  Jornalismo: impresso 
Comunicação: história  Jornalismo: jornalismo e literatura 

Comunicação: publicidade  Jornalismo: rádio: 
Comunicação: representação  social  Jornalismo: representação social 

Comunicação: tecnologias  Jornalismo: TV 

                                                             
8 Os seis eixos de formação previstos nas diretrizes curriculares em Jornalismo ofereceram inspiração 
inclusive para uma redefinição dos departamentos da FACOM/UFJF, com a substituição dos departamentos 
de “Comunicação e Artes”, “Jornalismo” e “Rádio e Televisão”. Os novos departamentos de “Fundamentos, 
Teorias e Contextos”, “Técnicas Profissionais e Conteúdos Estratégicos” e “Métodos e Práticas Laboratoriais” 
passaram a funcionar também em 2015, com uma nova divisão entre os docentes da faculdade. 
9 O antigo currículo da FACOM/UFJF previa a realização de 27 créditos, ou 405 horas em disciplinas 
optativas ou atividades complementares (estágio não obrigatório, iniciação científica, extensão). 
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Comunicação: telenovela  Jornalismo: Web 
Comunicação: televisão   

Comunicação: teoria   
Comunicação: uso do espaço urbano   

Tabela 1 – Áreas e Temas dos Trabalhos de conclusão de Curso – 2001 a 2016 (FACOM/UFJF) 

 

Também foram mapeados os seguintes campos, que embora não sejam da área de 

Comunicação, foram objeto de trabalhos defendidos no período: 

Crítica de Arte 
Dança 
Moda 

Música 
Teatro 

Tabela 2 – Áreas e Temas  que não estão no Campo da Comunicação -  2001 a 2016 (FACOM/UFJF) 

 

Os 505 trabalhos analisados, observadas as classificações acima, estão distribuídos da 

seguinte forma: 

 
 

 Isto é,  dos 505 trabalhos, mais de 60,4% dos trabalhos estão classificados como 

pertencentes à grande área da Comunicação enquanto 4,5% estão categorizados como 

relativos à temáticas que na classificação de áreas do CNPq estão inseridas no campo das 

Artes.  Apenas 35,1% estão diretamente inseridos no campo específico do Jornalismo.  

 Dos 305 trabalhos classificados como da grande área (Comunicação), temos a 

seguinte distribuição: 

 

305 

23 

177 
COMUNICAÇA0O 

OUTRAS A4REAS 

JORNALISMO 
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Temas/ áreas 

 

 
n.º de TCC’s apresentados 

Comunicação: cinema 38 
Comunicação: comunicação empresarial 71 

Comunicação: comunicação pública 6 
Comunicação: economia/política 27 

Comunicação: fotografia 3 
Comunicação: história 2 

Comunicação: publicidade 28 
Comunicação: representação  social 50 

Comunicação: tecnologias 29 
Comunicação: telenovela 15 
Comunicação: televisão 31 

Comunicação: teoria 4 
Comunicação: uso do espaço urbano 2 

Tabela 3 – TCC’S por área da Comunicação -  2001 a 2016 (FACOM/UFJF) 

 

 Na tabela 3 é possível observar de forma mais objetiva os valores apresentados em 

quatro áreas que concentram grande número de trabalho. Por aspectos do contexto local em 

que se insere o curso e outros relativos à formação e/ou área de interesse de seu corpo 

docente elas merecem destaque.  

(1) Cinema: a produção de TCCs nesta área apresenta-se constante em todos os anos 

analisados. Numericamente representativa (12,5% do total), a somatória final pode ser 

entendia como o resultado de uma conjunção de fatores: (a) a presença no corpo docente de 

membros do grupo “Luzes da Cidade” que, desde a década de 1990  organiza o Festival 

Primeiro Plano de Cinema, a tradição local na produção cinematográfica e até mesmo a 

existência, na UFJF do curso de Cinema e Audiovisual, ligado ao Instituto de Artes e 

Design – IAD na estrutura da universidade, embora no CNPq/Capes essa sub-área esteja 

vinculada à Comunicação. 

(2) Comunicação Empresarial: Embora o currículo antigo (anterior a 2015) só tenha uma 

disciplina obrigatória, com carga horária de 45hs, na área da Comunicação empresarial e de 

assessoria, essa é uma área de atuação preferencial dos egressos no mercado local, aspecto 

inclusive abordado por uma das monografias que compuseram o universo de pesquisa 

(NETTO, 2004). Assim, talvez também como forma de garantir uma formação mais 

próxima das demandas mercadológicas, a subárea concentra 23,3% dos TCCs do período 

em recorte, com frequência constante de trabalhos ao longo dos anos analisados. 
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(3) Publicidade: a subárea apresenta valores consideráveis no período analisado. O 

currículo antigo possuía em sua grade uma disciplina denominada “Publicidade e 

Propaganda” (60 h/a), por não haver cursos públicos nessa área na região, muitos alunos 

buscam o curso como forma de adquirir conhecimentos que possam levá-los a atuar no 

mercado publicitário. Muitos egressos do curso efetivamente tem como destino agências de 

publicidade, sendo significativa a participação de ex-alunos do curso de Comunicação/ 

Jornalismo da FACOM/UFJF no corpo docente de diversas IES privadas da região (CES-

JF, Faculdade Estácio de Sá-JF, Unipac-Barbacena). 

(4)  Já  a subárea “representação social” vai apresentar um forte destaque  em virtude da 

existência de: (a) docentes envolvidos em pesquisas no campo ou oriundos de programas de 

pós-graduação em ciências sociais; (b) programa de educação tutorial (PET) que 

desenvolve estudos e projetos na área e (c) o trabalho desenvolvido por docentes 

vinculados ao PPGCOM/UFJF, curso em nível de mestrado oferecido na Faculdade desde 

março de 2007. 

 Além do que poderia ser entendido como dispersão de diversos trabalhos na área da 

Comunicação é expressiva a presença de monografias que se aproximam de outra grande 

área, “Linguística, Letras e Artes”, em lugar de “Ciências Sociais Aplicadas”, ao qual se 

vinculam os cursos de Jornalismo e os programas de pós-graduação em Comunicação.  
Crítica de Arte 2 
Dança 1 
Moda 1 
Música 14 
Teatro 5 

Tabela 4 – TCC’S defendidos em áreas diversas -  2001 a 2016 (FACOM/UFJF) 

 Os valores apresentados na tabela 4 – trabalhos defendidos em áreas diversas do 

campo da Comunicação – devem ser lidos também a partir da historicidade do corpo 

docente do curso da FACOM/UFJF. Muitos professores tem grande envolvimento com o 

cenário artístico local, e desenvolvem trabalhos de extensão especialmente no campo da 

música e do teatro. Essa atuação envolve, por exemplo, a coordenação e participação de 

discentes e docentes do Grupo Divulgação, criado há 51 anos, e da gestão do Fórum da 

Cultura. 

 Já no campo do Jornalismo, no qual se localizam os trabalhos de interesse mais 

evidente, os TCCs estão assim distribuídos ao longo dos anos: 
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Jornalismo:  
profissão 

   1 2        4    7 

Jornalismo 
especializado 

    1     2  1 1 2  2 9 

Jornalismo: 
esportivo 

3  1 1 8 4 2 1  1 2 3 6 2 5 2 38 

Jornalismo: 
fotografia 

              2 1 3 

Jornalismo: 
impresso 

1 2  2  1 2 1  1   5 2 1 5 23 

Jornalismo: 
jornalismo e 

literatura 

   2  1  2 1    1   2 9 

Jornalismo: 
rádio: 

1 1 1 2 11 1 2  1   3 1    24 

Jornalismo: 
representação 

social 

1 2    1  1     1   1 7 

Jornalismo: 
TV 

  1 2 1 1 3 1   3 2 11 7 1 3 36 

Jornalismo: 
Web 

     3 2   4  2 2 4  4 21 

Tabela 5 – TCC’S por subáreas do Jornalismo -  2001 a 2016 (FACOM/UFJF) 

 

 Ao analisarmos os dados apresentados na tabela 5, podemos perceber que, embora o 

curso da FACOM/UFJF tenha nascido em 1958 como curso de Jornalismo e com a reforma 

universitária em 1969 se  tornado uma habilitação da Comunicação, isso não parece ter 

afetado a incidência de trabalhos no campo jornalístico.  

 Entretanto, percebe-se que os valores de trabalhos que tem o foco mais preciso nas 

temáticas do Jornalismo parecem crescer e tornarem-se mais bem distribuídos  a partir de 

2005, quando o curso passa por ajustes em seu currículo. O outro “pico” de trabalhos em 

Jornalismo pode ser verificado após 2010, quando o curso retoma o nome original. 

 Também vão influenciar esse crescimento de produção: (a) a contratação de 

docentes, a partir de 2004,  com perfis acadêmicos  mais próximos do campo do Jornalismo 

e (b) o crescimento interno da oferta de bolsas de monitoria, de extensão e de treinamento 

profissional. Por força legal, essas bolsas  são oferecidas para projetos vinculados ao curso. 

Um olhar sobre a distribuição desse tipo de bolsas na Facom revela que em geral os 
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professores que coordenam projetos desenvolvem atividades mais próximas ao saber-fazer 

em Jornalismo. 

Gráfico 1 – A produção do Jornalismo na FACOM no período de 2001 a 2016  

   

 Para além do aumento do volume dos trabalhos defendidos no campo de jornalismo 

outra clivagem interessante é sua distribuição em algumas áreas específicas que atuam 

como definidoras quer do destino profissional como do envolvimento em grupos e rede de 

pesquisas. Assim, uma outra classificação possível seria entre: (a) Jornalismo Impresso, (b) 

Jornalismo de Rádio,  (c) Jornalismo de TV e (d) Jornalismo de Web. 

 
Gráfico 2 – trabalhos defendidos na área do Jornalismo Impresso 
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Gráfico 3 – trabalhos defendidos na área do Jornalismo de Rádio 

 
Gráfico 4 – trabalhos defendidos na área do Jornalismo de TV 
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Gráfico 5 – trabalhos defendidos na área do Jornalismo na Web 

 

 É possível inferirmos após a observação dos gráficos, como essas áreas, com 

exceção do Rádio,  apresentam crescimento após 2010.  Mesmo a subárea do Jornalismo 

Impresso, vista por muitos como um campo em redução, apresenta dados importantes. Vale 

ressaltar que, neste  caso, embora os valores permaneçam constantes, o perfil dos trabalhos 

se modifica a partir de 2010.  

 Os trabalhos apresentados entre os anos 2001 e 2010 são trabalhos que buscam 

analisar ou compreender  grandes reportagens, a cobertura de acontecimentos ou mesmo a 

história de jornais regionais e locais. A partir de 2010, os trabalhos se voltam para a 

discussão e análise do design de jornais e revistas e  propostas práticas de desenvolvimento 

de novos produtos, com destaque para modelos de gestão e produção alternativos e/ou 

diferenciados. 

 Já áreas como TV e Web registraram um aumento do número de trabalhos 

defendidos ao longo dos anos, que pode se relacionar ao crescimento do interesse dos 

alunos em consumir e analisar o jornalismo nesses suportes. Há ainda um componente 

importante de influência do mercado de trabalho, com deslocamento da atenção para 

acontecimentos atuais e suas coberturas de emissoras de TV e websites, sem desconsiderar 

o impacto do envolvimento de alunos de Iniciação Científica em laboratórios e grupos de  

pesquisa coordenados por docentes da FACOM/UFJF (Graphos – Laboratório de 
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Jornalismo Gráfico e Visual; Laboratório de Mídia Digital; Laboratório de Jornalismo e 

Narrativas Audiovisuais etc) . 

 

Considerações finais 

 

 Depois do levantamento realizado nos mais de 500 Trabalhos de Conclusão de 

Curso, podemos afirmar que ainda existem desafios para serem enfrentados na 

consolidação do campo do Jornalismo, mesmo para um curso como o da FACOM que 

completa 60 anos em breve.  Continuamos ainda buscando em certa medida o que alguns 

pesquisadores denominam de necessidade de desentranhar-se do grande mundo da 

Comunicação. Essa busca pelo que é a marca essencial do Jornalismo, motivou inclusive 

pesquisadores dos Estados Unidos a realizar uma pesquisa com 2000 horas de entrevistas e 

audiências públicas, que resultou na publicação do livro “Elementos do Jornalismo” 

(KOVACH e ROSENSTIEL, 2003). 

 Fortemente comprometida com referências das chamadas áreas correlatas ou das 

demais profissões do campo da Comunicação, a etapa final da formação em Jornalismo no 

curso que é o locus de nossa investigação empírica distancia-se da proposta que motivou a 

regulamentação dos Projetos Experimentais, atuais Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCCs). Isso se expressa no fato de que a maioria dos trabalhos não tem o Jornalismo como 

objeto de prática nem de reflexão aprofundada. Nesse sentido caberia perguntar, que 

profissional do Jornalismo, ou de conhecimento sobre esse campo de estudos e práticas, os 

trabalhos analisados representam? 

 Os dados levantados parecem sinalizar a existência de perfis distintos do Jornalista, 

que também corresponderiam a momentos históricos da profissão. Assim, é possível 

perceber a presença do jornalista da Belle époque, um jornalista-artista, que atua e vivencia 

o campo das Letras em sua confluência com as Artes. Ele convive com o jornalista- 

profissional, aquele que vivencia os impactos das mudanças tecnológicas e do mercado de 

trabalho, e que se aproxima tanto da multifuncionalidade requerida por diversas empresas, 

quanto do domínio das técnicas e linguagens de diferentes suportes e contexto, entre eles o 

da comunicação empresarial. Há ainda espaço para a figura do jornalista pós-industrial, que 

busca a crítica como forma de reinvenção, de modelos e espaços de atuação profissional. 
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