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RESUMO 
 

 
PEREIRA, Silvana Coleta Santos. Educar em tempos de crise: os desafios e as 
possibilidades da formação em jornalismo. 110f. Tese (Programa de Pós-graduação em 
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 

 
Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a formação em jornalismo à luz dos seus 
desafios e possibilidades, por exemplo, a crise que neste momento afeta a identidade tanto da 
profissão quanto do curso. Toma-se como ponto de partida a história do jornalismo, investigada 
a partir da invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, da profissionalização e do 
surgimento do jornalismo no Brasil, constituídos por meio de mediações que permitem pensar 
sua qualidade epistemológica. Investiga-se tal procedimento por meio das relações 
constitutivas entre sujeito-objeto, forma-conteúdo e narração-experiência. Tais mediações 
foram investigadas por meio das Teorias do Jornalismo, suas especificidades e seus princípios 
e, principalmente, com as contribuições dos filósofos Theodor W. Adorno, Karl Marx e Walter 
Benjamin. O ensino de jornalismo na sociedade da informação também é analisado, chegando- 
se à conclusão de que o curso deve perseguir a qualidade por intermédio da pesquisa, adotando 
uma efetiva perspectiva profissional que supere a dicotomia entre teoria e prática. A 
universidade, essencial no processo formativo, possibilita, mesmo com todas as contradições, 
a resistência nesse momento delicado em que vive o nosso país, o que exige um educar em 
tempos de crise. A luta pelo restabelecimento da exigência do diploma para o exercício 
profissional do jornalismo encontra eco na qualidade da formação, que deve priorizar a 
capacidade de produzir conhecimento, ou seja, preparar culturalmente o futuro jornalista para 
lidar interpretativamente com a sociedade da informação. Professores e jornalistas devem se 
pautar pela ética, e não ficar imersos em uma prática estéril, ou seja, devem ter como diretriz 
a razão emancipatória, e não a razão instrumentalizada. Por isso, as universidades têm um 
importante papel no enfrentamento da crise decorrente do capitalismo e da ideologia que 
orienta o atual governo, investindo em uma formação competente e baseada no discernimento 
social e na capacidade crítica de seus educandos. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) para o ensino acadêmico do jornalismo propõem a formação de jornalistas “narrativos”, 
cuja prática esteja voltada para a resistência, a comunidade e o cidadão, pois somente assim 
poderão fazer valer a responsabilidade social da profissão e seu papel essencial na democracia. 

 
Palavras-chave: educação, jornalismo, crise de formação, Diretrizes Curriculares Nacionais. 



ABSTRACT 
 

 
 

PEREIRA, Silvana Coleta Santos. Educating in times of crisis: the challenges and 
possibilities of the formation in Journalism. 110 f. Thesis (Graduate Program in Education) 
- School of Education, Federal University of Goiás, Goiânia, 2019 

 
This research has the aim of reflecting about the formation in journalism in the light of its 
challenges and possibilities, for example, the crisis that, at the moment, affects the identity of 
the profession and of its course. 
Our starting point is the history of journalism, investigated from the invention of Gutenberg's 
movable type press, the professionalization and the emergence of journalism in Brazil, 
constituted through mediations that allow us to think about its epistemological quality. This 
procedure is investigated through the constitutive relations between subject-object, form- 
content and narration-experience. Such mediations were investigated through the Theories of 
Journalism, their specificities and their principles and, mainly, with the contributions of 
philosophers Theodor W. Adorno, Karl Marx and Walter Benjamin. The teaching of 
journalism in the information society is also analyzed, reaching the conclusion that the course 
should pursue quality through research, adopting an effective professional perspective that 
overcomes the dichotomy between theory and practice. The university, essential in the 
formative process, allows, even with all the contradictions, resistance in this delicate moment 
lived by our country, which requires educating in times of crisis. The struggle to re-establish 
the diploma requirement for the professional practice of journalism is echoed in the quality of 
the formation, which must prioritize the ability to produce knowledge, that is, to culturally 
prepare the future journalist to deal and interpret the information society. Teachers and 
journalists should be guided by ethics, and not be immersed in a sterile practice, that is, they 
should be guided by emancipatory reason, not by an instrumental reason. For this reason, 
universities play an important role in facing the crisis arising from the capitalism and from the 
ideology that guides the current government, investing in competent formation based on the 
social discernment and on the critical capacity of their students. The new National Curriculum 
Guidelines (DCN) for the academic teaching of journalism propose the formation of 
“narrative” journalists, whose practice is focused on resistance, the community and the citizen, 
because, only by doing so, they can make real the social responsibility of the profession and 
their essential role in democracy. 

 
Keywords: education, journalism, crisis formation, National Curriculum Guidelines. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

Jornalismo (Comum): 1 Atividade profissional de levantamento, apuração e 

transmissão de notícias e comentários através de diversos meios de comunicação; 2 Curso 

superior de formação de jornalistas; 3 Conjunto dos jornalistas e dos meios de difusão de 

notícias; [F.: jornal -1 + -ismo.] Dicionário Caldas Aulete Digital (https://aulete- 

digital.br.softonic.com). O importante dessa definição de jornalismo, e consequentemente do 

significado antigo e atual do termo, é que a atividade ganhou diversos suportes tecnológicos 

de difusão e recepção, além de ambientes de trabalho, mas não mudou de definição nem de 

conteúdo central. 

Se a palavra pode ser definida nos dicionários, o estudo da tradição histórica do 

jornalismo escapa a uma síntese absoluta e revelou-se um desafio, quase na mesma proporção 

de seu estudo como curso de formação superior, como profissão e também, conforme 

afirmação de Traquina (2005), como uma tribo, uma comunidade. Assim, o estudo direcionou- 

se para que o desenvolvimento da tese não se transformasse em revisão didática e histórica das 

teorias sobre o jornalismo, ou repetições do que já foi pontuado por outros autores. 

Neste estudo as referências foram, principalmente, os filósofos Theodor W. Adorno, 

Karl Marx e Walter Benjamin. Entende-se o risco de tal escolha e admite-se que em alguns 

momentos revisões arbitrárias foram inevitáveis. O caminho escolhido seguiu as pistas desses 

autores que, na radicalidade da escrita e no modo de proceder a crítica pela razão, são garantia 

de uma leitura árdua e instigante. 

Adorno, Horkheimer e Benjamin são parte de uma tradição de filósofos que criaram a 

denominada Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, que na tentativa de pensar algo comum em 

seus interesses, segundo diferentes perspectivas, arrisca-se a afirmar que foram esforços 

incansáveis de orientar a teoria e a práxis no sentido de refletir a possibilidade de concretude 

da vida em tempos de dominação e barbárie. Esses autores fazem parte de uma geração 

atravessada pela barbárie e pelo exílio, e escreveram uma história de não conformismo e não 

integração ao progresso da razão e do conhecimento transformados em ideologia. 

O fazer pesquisa é uma atividade do pensamento que interroga o sentido do mundo. 

Como práxis aliada à teoria, tem-se, como procedimento de razão, fins éticos e também de 

resistência e transformação. Desvendar os nexos constitutivos e as contradições do objeto 

jornalismo foi um dos objetivos deste estudo, cuja maior dificuldade foi não confundir pesquisa 

e exposição. O jornalismo reflete o seu contexto histórico e essa história o perpassa como um 
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traço das condições de noticiabilidade e de expressão humana. O jornalismo, como produção 

de conhecimento, não deve aceitar um texto aligeirado, instrumentalizado. 

A formação superior em jornalismo está envolta por diversas contradições, dentre elas, 

a polêmica sobre a necessidade do diploma para o exercício profissional. Mas uma luta bastante 

importante foi vencida com a transformação do jornalismo em curso, deixando de ser uma 

habilitação da Comunicação Social. A mudança foi homologada no dia 27 de setembro de 

2013, por meio do Parecer nº 39/2013 que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para os cursos de graduação em Jornalismo. O novo currículo do curso de graduação em 

Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás 

(FIC/UFG) foi implantado em 2016, em conformidade com o que determinam as DCN. 

O documento das diretrizes indica a necessidade de formação de um profissional 

crítico, humanista e ao mesmo tempo voltado para a intelectualidade, e também a urgência de 

se consolidar uma epistemologia própria do jornalismo que possibilite acabar com a 

dissociação entre teoria e prática e com a primazia dessa última. Mas as novas DCN 

possibilitam o enfrentamento dos desafios da formação em Jornalismo? 

A presente tese está organizada da seguinte maneira: nesta Apresentação tem-se a tese, 

o objeto da pesquisa, o referencial teórico e suas principais mediações constitutivas. No 

Capítulo 1 discorre-se sobre a história do jornalismo, seu conceito e a profissionalização da 

atividade. O que se convencionou chamar de jornalismo está diretamente ligado à sociedade. 

Assim, não é uma forma de comunicação humana como as demais, nem uma forma genérica 

de comunicação social. “É uma forma indireta/mediada, de caráter público, baseada em toda 

uma racionalidade organizacional e técnica e em um conjunto de normas, valores e princípios 

– não por acaso, coincidentes com os da sociedade atual” (SPENTHOF, 2015, p. 47). 

Quando se fala em profissionalização de uma atividade, não está em questão, apenas, o 

fato de ela ter se tornado remunerada, da qual determinado grupo de pessoas extrai o seu 

sustento. Essa expressão remete também ao imaginário social e de forma quase automática à 

ideia de especialização e qualificação da atividade. O jornalismo tem sido, historicamente, uma 

profissão pouco prestigiada, apesar do papel central dado à imprensa. Somente com o 

desenvolvimento da reportagem, e em particular da grande reportagem, o jornalismo ganha 

algum prestígio. 

Outro aspecto importante no processo de profissionalização foi o desenvolvimento do 

ensino de jornalismo e consequentemente da formação do jornalista. Nos séculos XX e XXI, 

as informações passam a ser o principal tipo de comunicação da sociedade. De acordo com  a 
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história do jornalismo, dois processos fundamentais marcaram a evolução da atividade 

jornalística: a sua comercialização e a profissionalização dos seus trabalhadores. No Brasil, o 

desenvolvimento da imprensa foi lento e progressivo, relacionando-se diretamente com o 

contexto histórico nacional e as diversas transformações que aqui ocorrem. 

No Capítulo 2 apresentam-se as bases de um campo teórico para o jornalismo. Parte-se 

do pressuposto que se deve articular teoria e prática, e não as separar. O estudante não deve 

ser um mero reprodutor de técnicas, mas também não pode desconhecer as ferramentas que irá 

utilizar na profissão. O ideal, portanto, é juntar experiência profissional e reflexão acadêmica. 

No Capítulo 3 tem-se, em Adorno (1995), que apenas uma formação cultural ampla e 

aprofundada pode levar ao esclarecimento. Assim, o debate que deveria ser feito não é sobre a 

exigência ou não do diploma em jornalismo, e sim sobre a necessidade e profundidade da 

formação acadêmica do jornalista, e quão ampla e humanitária ela deve ser. 

A ideia de discussão de uma práxis jornalística, de viver uma experiência dialógica 

entre teoria e prática, em que uma transforme a outra é essencial. A situação da prática é 

agravada nos dias de hoje pelo declínio da experiência, e esta está relacionada com o 

conhecimento que adquirimos por meio de nossa atuação individual no processo de trabalho. 

Adorno (1995) parte do princípio de que a questão relativa à teoria e à práxis depende 

da que é estabelecida entre sujeito e objeto. Ou seja, a relação sujeito e objeto perpassa a relação 

teoria e prática. Para o autor, quem faz a opção apenas pela prática arrisca tornar-se autoritário. 

O avanço recente das Teorias do Jornalismo no Brasil, diferenciando o jornalismo da ciência 

no nível da linguagem, da lógica e da natureza do conhecimento que produz, cria um desafio 

para os cursos. Além da abordagem científica (“teórica”) e técnica (“prática”) da 

profissão que, bem ou mal, agora tem se preocupado em transmitir aos estudantes, os cursos 

deverão capacitá-los para uma abordagem jornalística da realidade diferente da que a ciência 

faz. E isso é bem mais difícil de conseguir e implica mudanças no ensino de jornalismo   para 

vencer esse e outros desafios. 

No Capítulo 4 identifica-se o conceito de formação em sua relação com o 

esclarecimento, a emancipação, a autonomia e o lugar que a informação ocupa na 

Modernidade, a partir de sua difusão como principal forma de comunicação da sociedade. Para 

isso, são trazidos para a discussão a pseudoformação, a tradição, a experiência, a narração e a 

indústria cultural, e como todas elas influenciam a formação do jornalista. 

A formação em jornalismo envolve a compreensão das contradições que permeiam o 

estudo da história, para assim entender a complexidade e as contradições do objeto. Para se 
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chegar às discussões atuais, é preciso entender a tradição e os processos históricos, temporais 

e espaciais dessa formação. Da mesma forma, é necessário compreender que o jornalismo se 

desenvolve em um momento histórico e social com características específicas e fundamentais 

para as discussões atuais sobre a formação do jornalista. Momento histórico este que pode 

trazer essa característica deformativa para as diversas áreas do conhecimento, inclusive o 

Jornalismo. 

No Capítulo 5 destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que indicam 

as competências gerais, habilidades, conhecimentos, atitudes e valores a serem desenvolvidos 

pelos futuros jornalistas e que incluem compreender e valorizar, como conquistas históricas da 

cidadania e indicadores de um estágio avançado de civilização, em processo constante de riscos 

e aperfeiçoamento: o regime democrático, o pluralismo de ideias e opiniões, a cultura da paz, 

os direitos humanos, as liberdades públicas, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. 

Espera-se também que possam distinguir entre o verdadeiro e o falso a partir de um sistema de 

referências éticas e profissionais e utilizar as tecnologias de informação e comunicação. 

As DCN ainda estão sendo avaliadas, à medida que as primeiras turmas começarem a 

se formar na UFG e em outras universidades e faculdades no fim de 2019. Até aqui podemos 

afirmar que foram mantidas as linhas mestras do campo de conhecimento, ao mesmo tempo 

que as inovações refletem as transformações ocorridas nesse mesmo campo. Mas percebe-se 

também que dificuldades com a infraestrutura das instituições (laboratórios, equipamentos 

etc.), além do não cumprimento do planejamento pedagógico, por exemplo, as ementas das 

disciplinas, bem como a dificuldade de lidar com teoria e prática têm dificultado a implantação 

dos novos PPC e o cumprimento das DCN. 

E quando as características da profissão parecem se confundir com tantas outras 

práticas de difusão e produção de informações, que se multiplicam cada vez mais, são os 

elementos mais dialéticos que ressurgem para reafirmar o papel do jornalista. A apuração, a 

desconfiança, a capacidade crítica. Para isso é imprescindível a perene atualização intelectual 

que está diretamente relacionada à capacidade crítica. Nesse sentido, o papel da universidade 

é cada vez mais importante, dando a compreender que não existe práxis sem teoria, mas que 

também não existe práxis sem prática. De tal forma que, mais do que jornalistas, nos tornemos 

sujeitos capazes de entender o tempo em que vivemos e o que está por vir, interferindo nele, 

na medida do possível, de maneira propositiva. 
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1 O JORNALISMO: HISTÓRIA E PROFISSIONALIZAÇÃO 
 
 

O jornalismo é uma atividade cujo nome não deixa claro qual é a sua essência. Recorrer 

à etimologia para dizer que o jornalismo deriva de jornalista e de jornal, ou que o jornalismo 

é a atividade do jornalista e que este atua em e produz jornais, não ajuda a entender, por si só, 

do que se trata. 

 

Os sufixos ismo (de jornalismo) e ista (de jornalista) derivam da palavra jornal, mas 
saber disso não resolve as coisas porque esta palavra também não se explica sozinha; 
o que é um jornal ou faz/produz um jornalista, não está explicado de imediato pelos 
próprios termos (SPENTHOF, 2015, p. 37). 

 
 

Mas a etimologia é importante para esclarecer a origem dos conceitos que servem de 

embasamento e delimitação de campos profissionais e acadêmicos; dos conteúdos de leis e 

decisões judiciais; e das políticas de comunicação e de ensino, dentre outros. Recorrendo-se, 

portanto, ao sentido etimológico da palavra jornal, chega-se à matriz de sua origem: 

 

Jornal – [da] expressão francesa papier jornal, “escrito a cada dia, texto que se renova 
diariamente”, onde papier quer dizer “matéria escrita” e jornal vem do italiano 
giorno, “dia”, do latim diurnum, “diário”, de dies, “dia”. Essa expressão acabou 
perdendo o papier, ficando só a outra palavra, que passou a jornal em português 
(ORIGEM DA PALAVRA, [20--], [online], grifos do original). 

 
 

Etimologicamente, portanto, jornal é um escrito, geralmente diário e em forma de 

relatos, sobre acontecimentos que ocorrem em igual período, impressos sobre um suporte 

material, o papel, em diferentes tamanhos ou formatos, conforme denominação técnica. Apesar 

de sua origem francesa, é na língua inglesa que se encontra a palavra que melhor define hoje o 

jornal: newspaper. Ou seja, os acontecimentos renovados a cada dia são novidades ou notícias, 

portanto, news, que chegam ao público utilizando como suporte o papel (paper). Traduzido 

para o português, tem-se o papel de notícias. Spenthof (2015, p. 40) aponta, todavia, uma 

possível lacuna: 

 

Faltaria ao termo newspaper a associação com a palavra journal, que poderia resultar 
em newspaper journal, e que poderia ser traduzido para a o português como papel 
diário de notícias. Assim, teríamos a identificação do conteúdo, do suporte e da 
periodicidade exata, embora nem todos os jornais sejam diários. De todo modo, as 
palavras novidade ou notícia têm embutidas em si a ideia de periodicidade, pois não 
é novidade o que já se conhece, o que faz ao menos supor uma periodicidade não 
muito distante. 
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Outras informações poderiam também ser juntadas ao termo, por exemplo, sobre quem 

produz as notícias e a forma de distribuição dos jornais ou de seu financiamento etc. Mesmo 

em inglês, os problemas etimológicos não se resolvem por completo, pois, quando se refere à 

produção dos newspapers e ao produtor da informação, o resultado é journalism e journalist, 

respectivamente. Assim, cai-se, de um lado, em uma lacuna entre a profissão e a atividade e 

de outro, em seu produto (newspaper). Tal constatação remete à necessidade de uma 

investigação mais acurada das características estruturais do jornalismo e suas variações ao 

longo da história. É isso o que se propõe neste capítulo, ou seja, deixar claro o conceito de 

jornalismo que orienta esta tese. 

A Acta Diurna, criada pelo imperador romano Augusto no século II antes de Cristo, é 

apontada por muitos como a primeira publicação regular de notícias do mundo. Confeccionada 

em placas brancas de papel e madeira fixadas em locais públicos, a Acta trazia informações 

sobre fatos diversos, notícias militares, obituários, crônicas esportivas, assuntos de governo, 

dentre outros (GUERRA, 2003). 

Na transição da Idade Média para a Era Moderna, tem-se o registro das lettere d’avvisi, 

que circularam especialmente em Veneza. Em italiano, lettere refere-se a cartas, enquanto 

avvisi, a aviso, ou seja, significa ação ou resultado de avisar, notícia, informação. Assim, 

lettere d’avvisi são cartas de notícias, organizadas pelos menanti (noticiaristas) e enviadas a 

príncipes e comerciantes, principalmente com informações sobre o comércio. Para alguns 

autores, elas teriam surgido no século XVI, mas para outros já existiam desde o século XIII. 

Também não existe consenso sobre a regularidade de sua circulação (GUERRA, 2003). 

As gazettas teriam a mesma época das lettere d’avvisi, também em Veneza. Eram 

folhas volantes já impressas na impressora de tipo móvel inventada por Gutenberg, e relatavam 

acontecimentos importantes. Eram vendidas pelo preço de uma gazeta, moeda veneziana da 

época, ou seja, esse embrião do jornal impresso era conhecido não pela 

temporalidade/periodicidade, e sim pelo seu custo para o leitor. Situação semelhante ocorreu 

nos Estados Unidos por volta de 1830, quando os jornais foram identificados como penny 

press, algo como imprensa (ou jornal) de um centavo. Tratava-se de folhas populares de 

notícias consideradas precursoras do jornalismo industrial e de conteúdo informativo geral tal 

como ocorre hoje em dia (SPENTHOF, 2015). 

 

O levantamento etimológico, associado a dados históricos, mostra que só em alguns 
casos, desde os primórdios, o nome da coisa remete exata ou muito 
aproximativamente ao que a coisa é ou faz em essência. Na Acta Diurna (Império 
Romano, Século II a.C.), na Lettere D’avvisi (Itália da transição da Idade Média para 
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a Era Moderna) e no Newspaper (países de língua inglesa de hoje) a relação se 
estabelece com bastante clareza. Já nos atuais giornale (língua italiana), periódico 
(língua espanhola), journal (língua francesa), zeitung (língua alemã), jornal (língua 
portuguesa), e até mesmo no caso da denominação da profissão (journalist) e da 
atividade (journalism) do inglês, o nome remete a uma das características 
importantes do jornalismo, inclusive do contemporâneo, a periodicidade, mas não ao 
seu conteúdo ou objetivo estrito (SPENTHOF, 2015, p. 43). 

 
 

É necessário, portanto, procurar em outro lugar o conceito de jornalismo para entender 

do que se trata, sem, contudo, abandonar o levantamento etimológico, que indica algumas 

propriedades que o consagraram ao longo da Modernidade. O lugar da busca inclui o 

dicionário, para as definições, mas também um necessário aprofundamento de caráter 

histórico-sociológico para se chegar ao conceito. 

As definições atuais para jornal, jornalismo e jornalista (nas línguas inglesa, francesa, 

italiana, espanhola, alemã e portuguesa) remetem à informação ou notícia. No Brasil, o 

Dicionário Caldas Aulete Digital (https://aulete-digital.br.softonic.com) traz as seguintes 

definições: 

 

Jornal: s.m. 1 Publicação diária com notícias recentes, artigos, informações de 
utilidade pública etc.; 2 Qualquer publicação periódica (semanal, mensal etc.) que 
divulga notícias; 3 Cin. Inf. Rád. Telev. Programa em que se transmite notícias; 
qualquer tipo ou formato de noticiário por meio do rádio, televisão, cinema, quadro 
mural, internet, etc. (assistir ao jornal, ouvir o jornal, jornal on-line); 4 Texto em que 
se relatam os acontecimentos diários [F.: Do lat. diurnalis pelo fr. journal.]. 
Jornalismo (Comum): 1 Atividade profissional de levantamento, apuração e 
transmissão de notícias e comentários através de diversos meios de comunicação; 2 
Curso superior de formação de jornalistas; 3 Conjunto dos jornalistas e dos meios de 
difusão de notícias; [F.: jornal -1 + -ismo.]. 
Jornalista: s2g. 1 Pessoa que é formada em jornalismo, que escreve para jornais ou 
exerce atividade jornalística (como redator, repórter, fotógrafo, editor etc.). [F.: 
jornal - + - ista]. 

 
 

O dicionarista responsável pelos verbetes parece reconhecer que atualmente o 

jornalismo tem como suporte não só o papel impresso, mas também as ondas sonoras e 

televisivas, e o espaço virtual, com a internet. Como meios de recepção, têm-se o rádio, a 

televisão, o computador, o tablet, o celular, dentre outros. O importante dessa definição, e 

consequentemente do significado antigo e atual dos termos, é que o jornalismo ganhou diversos 

suportes tecnológicos de difusão e recepção, além de ambientes de trabalho, mas não mudou 

de definição e de conteúdo central. 

 

A atividade que se origina nas pranchas de pedra da Idade Antiga evolui para as 
cartas de aviso manuscritas em seda e chega, na passagem da Idade Média para a 
modernidade, aos veículos impressos em papel e daí se estende aos novos  suportes 
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eletrônicos e computadorizados de veiculação e distribuição de informação. Não é 
por acaso que ela é denominada também no rádio, na televisão e na internet de 
jornalismo. Todos esses novos veículos surgiram no século XX e se adaptaram para 
fazer o que os jornais impressos faziam até então com exclusividade: transmitir 
notícias, já com características específicas e diferentes daquelas que transmitimos nas 
nossas conversas interpessoais: feitas profissionalmente, com técnicas e regras 
específicas (SPENTHOF, 2015, p. 45). 

 
 

As adaptações que deram a esse conteúdo o nome de radiojornalismo, telejornalismo e 

jornalismo online são essencialmente de natureza tecnológica, mas não de conteúdo, normas, 

princípios, valores e técnicas básicas. As notícias passaram a ser faladas, televisionadas e 

enviadas por rede de computadores, o que exigiu o uso de gravadores, câmeras de vídeo, 

softwares, dentre outros recursos. Adaptações textuais também foram necessárias, mas o 

referente básico continuou sendo a forma de captação, preparo e divulgação da informação por 

um suporte de grande alcance. “Na sua acepção genérica, notícia continuou sendo aquela 

informação verdadeira, plural, atual e de interesse público, separada da opinião, da publicidade 

e de outros conteúdos” (SPENTHOF, 2015, p. 45). 

É por isso que, com o uso que tem hoje – e que atravessou todo o século XX, pelo 

menos no Ocidente –, o jornalismo tem, portanto, o sentido de informação/notícia, e não o dos 

demais conteúdos que são também veiculados por jornais, veículos eletrônicos e internet à 

guisa de entretenimento. Dessa maneira, “imprensa” acaba sendo um termo precário para 

designar jornalismo, por ser usado para referir-se ao equipamento de impressão, a todo e 

qualquer material impresso, mais especificamente ao jornalismo impresso, e, em um sentido 

mais amplo, ao conjunto dos veículos de comunicação. 

Assim, jornalista é o profissional que produz informação jornalística, 

independentemente do veículo ou do suporte tecnológico de transmissão/recepção da 

informação, enquanto jornalismo é a atividade do jornalista e a instituição social que representa 

a atividade em seu conjunto. Já para a totalidade dos veículos que transmitem as informações, 

adota-se preferencialmente não o termo imprensa, e sim mídia, ou simplesmente meios de 

comunicação, como será analisado mais à frente. 

Pode-se então afirmar que jornalismo, como convencionalmente se diz, está 

diretamente relacionado a sociedade. Assim, não é uma forma de comunicação humana como 

as demais, nem uma forma genérica de comunicação social. “É uma forma indireta/mediada, 

de caráter público, baseada em toda uma racionalidade organizacional e técnica e em um 

conjunto de normas, valores e princípios – não por acaso, coincidentes com os da sociedade 

atual” (SPENTHOF, 2015, p. 47). 

Para entender o jornalismo e suas possíveis mudanças, é necessário analisá-lo em  seu 
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conjunto e também em sua intencionalidade, uma vez que foi convertido em valor teórico, pois 

o que se objetiva diz muito do que se faz. O jornalismo é por vezes reduzido ao domínio técnico 

de uma linguagem e seus formatos, e os jornalistas, a trabalhadores de uma fábrica de notícias. 

Mas o jornalismo vai além: é uma atividade intelectual, e os jornalistas fazem parte de uma 

comunidade profissional que há mais de 150 anos está empenhada na sua profissionalização, 

com o objetivo de conquistar mais independência e um melhor estatuto social. 

 
 
1.1 De Gutenberg ao jornalismo profissional 

 
 

Não existe um pensamento uniforme sobre a história do jornalismo e muito menos uma 

opinião única sobre a sua gênese. De acordo com Jorge Pedro Sousa (2008) a gênese do 

jornalismo situa-se na Antiguidade Clássica, sendo retomado na Idade Moderna graças ao 

Renascimento, ao desenvolvimento do espírito iluminista e à satisfação das necessárias 

condições técnicas (tipografia de Gutenberg, fábricas de papel etc.) e socioeconômicas 

(alfabetização, capital, iniciativa privada etc.). 

A notícia, dispositivo determinante e identificador do jornalismo e dos fenômenos pré- 

jornalísticos, e os critérios de noticiabilidade têm-se mantido relativamente estáveis ao longo 

do tempo, ou seja, a notícia permanece sendo o que sempre foi, apesar da ampliação do leque 

do noticiável. O discurso pré-jornalístico e jornalístico (conteúdos e formatos), em todos os 

tempos, tem uma natureza sociocultural, mas também sofre a influência da ação pessoal de 

quem o elabora e das potencialidades e limites dos dispositivos técnicos usados para o 

configurar. 

O papel, bem como as técnicas de impressão, foi originalmente desenvolvido na China. 

Blocos de impressão começaram a aparecer na Europa no final do século XIV, e livros 

impressos nessas chapas apareceram em 1409. Contudo, os avanços comumente associados a 

Gutenberg diferenciam-se dos métodos originais chineses por conta do uso de tipos alfabéticos 

e não ideográficos e da invenção da máquina impressora. 

Johannes Gutenberg, um ourives de Mainz, na Alemanha, iniciou suas experiências 

com a impressão em meados de 1440. Por volta de 1450, havia desenvolvido suas técnicas o 

suficiente para explorá-las comercialmente, e poucos anos depois muitas oficinas tipográficas 

já operavam em Mainz. As técnicas de impressão espalharam-se rapidamente, pois os 

tipógrafos carregavam seus equipamentos e seus conhecimentos de uma cidade para outra. Por 

esse tempo, a população das nações onde a impressão se desenvolveu não ultrapassava 100 
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milhões, e somente uma minoria podia ler. 

Muitas organizações tipográficas permaneceram relativamente limitadas durante todo 

o período inicial da Era Moderna, mas outras maiores apareceram. O surgimento da indústria 

editorial criou novos centros e novas redes de poder que se baseavam principalmente nos 

princípios da produção mercantil, e que eram, por isso mesmo, relativamente independentes 

do poder político e simbólico controlado pela Igreja e pelo Estado. Tanto a Igreja quanto o 

Estado procuravam usar essa indústria nascente para finalidades próprias, mas toda tentativa 

de controlar a produção impressa e os novos centros de poder simbólico era muito limitada, 

pois os editores sempre encontravam meios de burlar os censores, e a censura acabava por 

estimular o contrabando de livros. 

A imprensa também contribuiu para a difusão do protestantismo e a fragmentação da 

cristandade, bem como tornou mais fácil acumular e difundir dados sobre os mundos natural e 

social com a criação de um novo fluxo de gráficos, mapas e teorias que seriam consultados, 

discutidos e debatidos por estudiosos em toda Europa. Até que ponto os livros eram realmente 

comprados e lidos não foi determinado com exatidão pela história. “Inventários de bens 

domésticos deixados depois da morte sugerem que na França da primeira metade do século 

XVI a maioria dos artesãos não possuía nenhum livro ao morrer” (THOMPSON, 1999, p. 60). 

Os índices de instrução eram relativamente baixos entre algumas parcelas da população 

urbana, tais como mulheres, crianças e a classe operária não especializada, e entre os 

camponeses, a maioria da população no início da Europa moderna. No entanto, não é possível 

concluir que os indivíduos desses grupos fossem totalmente refratários ao mundo dos 

impressos. Além dos livros populares, comercializados por vendedores ambulantes, algumas 

obras eram lidas em voz alta para as pessoas reunidas em determinados lugares. Thompson 

(1999) destaca que à medida que foram se propagando ao longo do século XVI, a maioria dos 

livros passou a ser impressa em línguas vernáculas, em vez do latim. A fluência na língua 

nacional tornou-se cada vez mais importante como meio de interação com os estados  oficiais 

e de acesso ao mercado de trabalho. 

Os jornais surgiram no contexto do desenvolvimento capitalista, em que a leitura 

privada, fundamentada na privacidade e na expansão do individualismo, se desenvolveu. 

Ocorria, ainda, uma expansão cultural, científica e econômica que culminaria nas revoluções 

Industrial e Francesa, possibilitando o progresso e a sistematização das ciências. Como 

instrumento de auxílio do capitalismo, os jornais fizeram circular informações sobre o circuito 

comercial, que necessitava de um fluxo controlável, regulável e acessível em geral. 

Isto posto, chega-se ao século XVII, momento histórico do surgimento do jornalismo, 
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acontecimento possível principalmente graças à invenção da prensa gráfica, que permitiu a 

impressão em larga escala. Houve então um significativo crescimento da leitura, impactando 

diretamente o surgimento dos jornais. Também foi fundamental para o jornalismo e para o seu 

papel nas sociedades ocidentais contemporâneas a liberdade de imprensa conquistada na 

Inglaterra seiscentista, bem como a industrialização da atividade jornalística, que permitiu o 

aparecimento de um corpo profissional de jornalistas. 

Datam desse período o surgimento de ‘gazeteiros’ e ‘periodistas’, que viviam da 

elaboração de notícias, tal como havia ‘empresários’ da comunicação. Antes de ser uma 

profissão regulamentada e adaptada à lógica do consumo tal como é hoje, o jornalismo do 

século XVII era, portanto, uma prática não sistematizada e instrumentalizada. “Portanto, o 

saber estocado sobre fenômenos jornalísticos era fruto da observação episódica e assistemática 

ou da reflexão imediata e não raro passional, bem como das narrativas de casos emblemáticos 

ou de relatos personalizados” (MELO, 2012, p. 12). 

Sem desconsiderar o que significou a imprensa de tipos móveis e o desenvolvimento 

dos sistemas de impressão posteriores, o presente estudo defende a tese de que moderna, em 

termos de imprensa, é a fase inaugurada com o avanço da industrialização e a consequente 

urbanização da sociedade, especialmente na virada do século XVIII para o XIX, porque é nesse 

momento que a produção e a distribuição/veiculação de jornais se regularizou efetivamente em 

periodicidade, se organizou de fato, inclusive com a profissionalização, e ganhou o grande 

público. Todavia, as transformações mais intensas ocorreram no fim do século XIX e durante 

todo o século XX, momento histórico em que o jornalismo se expandiu comercialmente, surgiu 

como profissão e ganhou autonomia acadêmica, deixando de ser amador e legitimando-se 

como ofício. 

Quando se fala em profissionalização, não se coloca em questão apenas o fato de uma 

atividade ter se tornado remunerada e da qual determinado grupo de pessoas extrai o seu 

sustento. Essa expressão remete também, no imaginário social e de forma quase automática, à 

ideia de especialização e qualificação da atividade. Isso porque a profissionalização propicia 

acúmulo e apropriação coletiva de experiências, conhecimentos, técnicas, regras e normas de 

procedimento. Esse é, segundo a sociologia das profissões, um de seus elementos constitutivos 

essenciais. 

Mais do que isso, a profissionalização é um dos mais importantes caminhos para a 

institucionalização de uma atividade. A institucionalização ocorre quando determinada 

atividade ou organismo social é reconhecido pela sociedade por sua simples existência,  mas, 
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sobretudo, pela importância social que exerce em termos de atendimento de necessidades e 

pelo que agrega em termos de qualidade. Equivale a dizer que a institucionalização ocorre 

quando os indivíduos e as sociedades lhe atribuem legitimidade de existência e atuação e, de 

certa forma, quando delegam essa atividade à organização ou aos indivíduos que dela fazem 

parte. 

O jornalismo tem sido, historicamente, uma profissão pouco prestigiada, apesar do 

papel central dado à imprensa, bem como o reconhecimento de ser ela o “Quarto Poder”, 

conceito que lhe foi conferido em 1828. No início do século XIX, os críticos ingleses eram 

ferozes em seus ataques aos jornalistas, da mesma forma que alguns jornais atacavam a 

aristocracia. Havia na Grã-Bretanha pouco intercâmbio entre a política e o jornalismo, em 

comparação ao que ocorria na França, distanciamento ao qual se atribuía a inferioridade do 

estatuto e da qualidade da imprensa inglesa. 

Na França, durante muitos anos, o jornalismo não era uma profissão, e sim uma saída 

ou um meio para se atingir outros fins. Escrever nos jornais era visto como uma etapa normal 

na carreira pública de um homem e um meio aceito para atingir um cargo político. “Na ausência 

de uma imprensa de massas, o jornalismo era mais visto como um primeiro passo para outras 

carreiras e não como uma profissão de direito próprio” (TRAQUINA, 2004, p. 77). Mesmo 

assim, em vários momentos da história, para os homens da política e das letras, os jornalistas 

“[...] provocavam mais vezes o desprezo que a admiração” (p.77). 

Com o desenvolvimento da reportagem, e em particular da grande reportagem, o 

jornalismo ganha algum prestígio. No fim dos anos 1880, a grande reportagem torna-se um 

ingrediente essencial do jornalismo na França, e na virada do século a conotação da palavra 

“repórter” muda completamente. O termo, que designava a mais humilde categoria de quem 

trabalhava na imprensa, faz com que ela se transforme, como se por metamorfose, em uma das 

mais admiradas e invejadas, devido, principalmente, aos repórteres de guerra. 

Nos Estados Unidos, os jornalistas eram mais bem pagos e usufruíam de um estatuto 

mais elevado do que os seus colegas europeus. Mesmo assim, viviam situações de grande 

dificuldade e insegurança de emprego. Muitos tinham um segundo emprego para 

complementar os baixos rendimentos, e as condições de trabalho tinham enorme efeito na 

prática jornalística, visto que os padrões éticos não eram totalmente desenvolvidos. Uma forma 

de promover a profissionalização foi a criação de clubes, associações, sindicatos etc. No fim 

do século XIX, surgiram outras formas de organização em vários países, principalmente 

mediante a realização de encontros internacionais, nos quais eram defendidas posições que 
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garantissem a conquista e o fortalecimento da profissão de jornalista perante o Estado e a 

sociedade. 

A questão de ser ou não uma profissão tem marcado a discussão sobre o jornalismo 

ocidental pelo menos nos dois últimos séculos. A reivindicação dos jornalistas por 

pertencimento a uma profissão tem as suas raízes no século XIX, quando se assistiu também 

ao crescente empoderamento das profissões. Com base no conhecimento da evolução histórica 

das profissões em geral e na análise histórica do jornalismo em particular, sobretudo em alguns 

países do chamado mundo ocidental, tais como Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, pode- 

se afirmar, sem sombra de dúvida, que o jornalismo é, sim, uma profissão. Na linha contínua 

das demais profissões, o jornalista afasta-se do polo identificado como o de um simples 

“trabalhador por conta de outrem” e aproxima-se do polo identificado com as profissões 

liberais. 

Foi durante o século XIX que se verificou o desenvolvimento do primeiro mass media, 

a imprensa. No entanto, os termos mass media e mídia somente foram utilizados no século XX. 

A expansão dos jornais e a utilização da denominação meios de comunicação de massa 

ocorreram em decorrência do surgimento da multidão. Assim, termos como opinião pública, 

massa e a preocupação com eles é muito recente quando analisados historicamente. “O 

conceito de ‘opinião pública’ apareceu no final do século XVIII, e a preocupação com as 

‘massas’ tornou-se visível a partir do século XIX” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 13). 

A opinião pública constituiu-se em torno dos jornais, que tinham a pretensão, inclusive, 

de formá-la e influenciá-la. Mas o conceito não diz respeito à simples opinião do que é 

considerado normal pela sociedade, pois estende-se à opinião difundida pela lógica dominante, 

que mantém o estado de dominação. Entretanto, desde o surgimento do jornalismo, a ideia de 

opinião pública já vinha acompanhada da discussão sobre quem poderia publicar, colocando 

em cena a questão da liberdade de imprensa. Esta, por sua vez, propiciada pela relação entre 

conservadorismo e necessidade de expandir, torna-se aliada do crescimento do jornalismo. 

“Com o objetivo de fornecer informação e não propaganda, os jornais oferecem um 

novo produto – as notícias, baseadas nos ‘fatos’ e não nas ‘opiniões’” (TRAQUINA, 2004, p. 

34). Vem daí a ideia de que a notícia se torna um produto a ser vendido. Têm-se assim a 

emergência de um novo paradigma – informação, e não propaganda –, que é partilhado entre 

os membros da sociedade e os jornalistas; a constituição de um novo grupo social, os 

jornalistas, que reivindica um monopólio do saber, a notícia; e a comercialização da imprensa, 

ou seja, a informação como mercadoria. 
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As tiragens dos jornais crescem muito ao longo do século XIX, o mesmo correndo com 

a publicidade profissional que ajudava a financiar as edições. O jornalismo passa a ser visto 

como um negócio, com um número crescente de proprietários cujo intuito era obter lucros e 

expandir a circulação dos jornais. Estes deixam de depender apenas de subsídios políticos e 

passam a bancar os seus custos por meio da venda das tiragens e também de anúncios 

publicitários. 

Nesse momento já estava em curso um fator predominante sobre o trabalho jornalístico: 

o peso da estrutura burocrática da organização, e não as avaliações pessoais do jornalista. Já 

era evidente a importância do fator econômico na atividade jornalística. As transformações 

mais intensas ocorreram, no entanto, no fim do século XIX e durante o século XX, momento 

histórico em que o jornalismo se expandiu comercial e profissionalmente e ganhou autonomia 

acadêmica, deixando de ser amador e legitimando-se como ofício. 

Outro aspecto importante no processo de profissionalização foi o desenvolvimento da 

formação acadêmica do jornalista. De acordo com Traquina (2004), o desenvolvimento do 

ensino do jornalismo teve início nos Estados Unidos na década de 1860, com a introdução 

formal de uma instrução jornalística no ensino superior. Durante o período de 1920 a 1940, os 

programas estabeleceram-se em uma base muito mais firme, com o desenvolvimento de 

programas de Mestrado e Doutorado. 

Após os Estados Unidos, foi a vez da França criar também suas escolas de jornalismo. 

Na primeira delas, a Escola de Jornalismo na Faculdade Católica de Lille, criada em 1924, 

defrontavam-se, conforme Traquina (2004), três opções pedagógicas: os discípulos da tarimba; 

os defensores de uma formação profissionalizante, que insistiam nas aprendizagens técnicas; 

e os partidários de uma formação intelectual fundamental. Adeptos dessas opções espalharam- 

se pelo mundo, inclusive no Brasil. 

No Reino Unido, o desenvolvimento do ensino universitário em jornalismo foi mais 

tardio. “É surpreendente que, em comparação com muitos outros países, o jornalismo no Reino 

Unido não tenha avançado mais na estrada do desenvolvimento universitário” (TRAQUINA, 

2004, p. 86). Os interesses dominantes que promoveram a formação em jornalismo em nível 

superior nos países que constituem a Grã-Bretanha têm sido fortemente antagônicos em relação 

ao tipo de curso de nível universitário que predomina nos Estados Unidos e em muitos outros 

países do mundo. Conforme Traquina (2004), no fim dos anos 1960 apenas 30% dos jornalistas 

da Grã-Bretanha tinham formação universitária. 

Com  a  regulamentação  da  profissão,  também  surgem  no  fim  do  século  XIX  as 
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preocupações deontológicas no jornalismo, mas que se firmam como um fenômeno somente 

no século XX. O primeiro código deontológico foi escrito na Suécia e data de 1900, mas seria 

adotado apenas em 1920. Em 1918 o Sindicato Nacional de Jornalistas da França aprova o seu 

primeiro código deontológico, mas a Federação Internacional de Jornalistas somente adota um 

código de honra profissional em 1939. 

A emergência de um sentido de autoridade profissional consolida-se em 1900 com a 

normalização da escrita jornalística, mediante a utilização da “pirâmide invertida”, que 

prevalece até hoje. Com essa técnica de estruturação do texto, os jornalistas devem obedecer a 

ordem da importância dos fatos, e não mais a cronologia dos acontecimentos. Assume 

particular importância a preocupação dos jornalistas com o lide (do inglês lead) da notícia, ou 

seja, com o primeiro parágrafo do texto, no qual deveriam ser respondidas as seguintes 

questões: o que, quem, quando, onde, como e por quê? 

É precisamente com o estabelecimento do lide como convenção que se pode identificar 

a crescente afirmação de uma autoridade profissional, embora já tivessem existido outras 

manifestações de crescentes saberes ligados à atividade jornalística, tais como: 1) a 

estenografia; 2) a invenção de novos gêneros, como a entrevista e a reportagem; 3) a elaboração 

de uma linguagem específica, conforme classificação de Traquina (2004, p. 89). Passa então a 

ser direito e obrigação do jornalista mediar e simplificar, cristalizar e identificar os elementos 

do acontecimento noticioso. Assim, com base no exemplo norte-americano, houve a afirmação 

de competências e saberes específicos por parte das pessoas que trabalhavam em jornais, que 

começaram a reivindicar um monopólio de saberes, um dos indicativos da construção de uma 

profissão. 

No século XX, o jornalismo se organiza como categoria profissional, atendendo a uma 

tendência da lógica social proveniente do acirramento do consumo e à formação acadêmica, 

que prevê a orientação de uma ética profissional e o uso de técnicas específicas. “Regulado, 

no plano ético, pela corporação profissional, [o jornalismo] é ordenado, no plano técnico, pelas 

rotinas instituídas no âmbito da indústria cultural” (MELO, 2012, p. 11). 

As informações passam então a ser o principal tipo de comunicação da sociedade 

industrializada dos séculos XX e XXI. De acordo com a história universal do jornalismo, cada 

vez mais visível na era da globalização, dois processos fundamentais marcam a evolução da 

atividade jornalística: a sua comercialização e a profissionalização dos seus trabalhadores. O 

impacto da indústria cultural na rotina do jornalismo será detalhado no Capítulo 3. 
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1.1.2 O jornalismo chega ao Brasil 
 
 

Somente com a vinda da Corte portuguesa, que se instalou no Brasil em 1808, é que se 

pode falar em início de uma imprensa (aqui entendida como jornalismo impresso) 

propriamente brasileira, ou seja, mais de 200 anos após o primeiro jornal circular na Alemanha. 

A prática jornalística no Brasil foi diretamente influenciada pelo processo que ocorreu na 

Europa, visto que, enquanto era uma como colônia portuguesa, tudo o que ocorria era decidido 

em Portugal. Os primeiros jornais que circularam em terras brasileiras foram produzidos na 

Europa, e somente mais tarde é que se pode falar de um jornalismo de fato brasileiro. 

Conforme Melo (2012), já desde o século XVIII, o Brasil recebia, para a leitura de sua 

elite, jornais produzidos na Europa. O autor explica que “[...] a práxis jornalística brasileira só 

passa a existir quando a opinião pública se instaurou em nossa sociedade, ou seja, no momento 

em que o ‘espaço público’ aqui germina, floresce e frutifica” (MELO, 2012, p. 13, grifo do 

autor). 

A primeira geração de jornalistas ainda não se constitui como uma categoria 

profissional, pois era formada pela figura do homem público. A profissionalização só ocorre 

nos primórdios do século XX, quando o jornalismo ganhou um caráter industrial, ainda que a 

prática já tivesse certa densidade desde meados do século XIX, quando entrou em vigor o 

regime de liberdade de imprensa. 

Apesar de a formação acadêmica na área e a constituição de uma categoria profissional 

somente virem a ocorrer no século XX, para compreender a história do jornalismo no Brasil é 

preciso atentar para a relação íntima entre essa prática e a própria história do país. Tal paralelo 

torna-se fundamental, considerando-se que, enquanto o Brasil era uma colônia e 

principalmente durante o processo de sua independência, o jornalismo também precisou se 

emancipar. Para imprimir textos no Brasil colonial ou mesmo para se ter acesso aos jornais, 

era necessário recorrer à metrópole, conforme visto anteriormente. No que diz respeito à 

impressão, demorava de quatro a cinco meses o retorno dos manuscritos enviados a Portugal 

para ser impressos, além de serem submetidos a uma severa censura. 

A grande mudança ocorreu com a chegada do príncipe regente Dom João ao Brasil em 

1808, quando trouxe em sua bagagem 60 mil volumes da Biblioteca Real Portuguesa. Nesse 

contexto funda-se a Impressão Régia, que permitiu a criação do primeiro jornal impresso no 

Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1808. No entanto, desde junho de 

1808, Hipólito da Costa publicava em Londres o mensário Correio Braziliense. Como a Gazeta 
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do Rio de Janeiro era muito controlada pelo governo, considera-se o Correio Braziliense como 

o primeiro jornal brasileiro, mesmo sendo impresso em outro país e ainda que existam 

controvérsias sobre seu pioneirismo. 

O desenvolvimento da imprensa no Brasil foi lento e progressivo, relacionando-se 

diretamente com o contexto histórico nacional e as diversas transformações que ocorriam no 

país. A imprensa envolve-se diretamente nas discussões sobre a independência, o fim da 

monarquia e a abolição dos escravos, mas só vai se consolidar como padrão industrial na 

República. Seguindo a lógica do desenvolvimento capitalista mundial já em curso naquele 

momento histórico, durante a República o jornalismo no Brasil deixa de ser artesanal e torna- 

se um empreendimento empresarial, apesar do relativo descompasso entre a imprensa 

brasileira e a dos países capitalistas mais avançados. 

Durante a Primeira República, o desenvolvimento do jornalismo foi um processo 

gradual. Os veículos ainda eram os mesmos do tempo do Império e a sua consolidação como 

empresa apenas se daria algumas décadas depois do fim da monarquia. No Segundo Reinado 

(1840-1889), a imprensa vive seu melhor período de liberdade e ocorre uma transição mais 

intensa de um jornalismo pouco estruturado como negócio para o de uma empresa, mudando 

também a natureza da linguagem, que passou de opinativa para uma transmissão pretensamente 

imparcial da informação. 

É precisamente nessa ocasião que emerge o interesse da intelectualidade pelo 

conhecimento da trajetória do jornalismo na sociedade nacional. O Brasil não constitui exceção 

no panorama mundial da pesquisa de mídia e mesmo catalisando a atenção dos pensadores 

brasileiros desde o século XIX, o jornalismo somente se torna um campo do conhecimento no 

século XX. 

De acordo com Melo (2012), o marco referencial do início da pesquisa brasileira em 

jornalismo foi a publicação, no dia 20 de novembro de 1859, no Rio de Janeiro, do artigo “A 

imprensa no Brasil”, de autoria do historiador Fernandes Pinheiro, na Revista Popular. “Este 

documento representa a semente que ensejou a constituição do campo acadêmico do 

jornalismo. É natural que a árvore, irrigada e cultivada, só venha a dar frutos no século XX” 

(MELO, 2012, p. 25). 



 

 

 
26 

 
 
 

2 A IMPRESSÃO DE UM CAMPO TEÓRICO PARA O JORNALISMO 
 
 

A busca de uma resposta à pergunta “Por que as notícias são como são?” foi, conforme 

Traquina (2003), determinante para as pesquisas sobre as Teorias do Jornalismo. Mas, para o 

autor, mesmo com o enorme impulso dado às pesquisas, seria errôneo sugerir que o estudo do 

jornalismo desenvolvido ao longo do século XX e até hoje forneça uma resposta cabal ou 

mesmo satisfatória para essa questão. 

Ao longo de várias décadas, e depois de muitos estudos sobre o jornalismo, é possível 

constatar que várias teorias tentaram responder à pergunta sobre o porquê de as notícias serem 

como são. Mas há de se reconhecer que a utilização do termo teoria é discutível porque pode 

também significar somente uma explicação interessante e plausível, e não um conjunto 

elaborado e interligado de princípios e proposições. É necessário que se esclareça também que 

essas teorias não se excluem mutuamente, ou seja, não são puras ou necessariamente 

independentes umas das outras. 

As notícias são o resultado de processos de interação social entre jornalistas, entre 

jornalistas e sociedade, e entre jornalistas e suas fontes de informação. Assim, o mundo social 

e político não é uma realidade predeterminada e dura sobre a qual os jornalistas refletem, e os 

jornalistas não são observadores passivos, e sim participantes ativos na construção da 

realidade. Ou seja, a atividade jornalística é bem mais complexa do que possa parecer. 

Com a convergência tecnológica, que torna híbridos os contextos midiáticos e culturais 

em fluxos de informação com velocidade cada vez mais acelerada, o profissional de jornalismo 

precisa ter uma formação sólida e específica para assumir o papel de mediador. É necessário 

ser um especialista. Em resumo, defende-se que, para ser jornalista, é preciso estudar 

jornalismo e isso se faz na universidade. 

Mas qual é a formação ideal para os alunos dos cursos de jornalismo? Para responder a 

essa indagação parte-se do pressuposto de que os cursos devem articular teoria e prática, e não 

as separar em blocos, sem intercâmbio. O estudante não deve ser um mero reprodutor de 

técnicas, como também não pode desconhecer as ferramentas que irá utilizar na profissão. A 

reflexão acadêmica é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico, mas deve 

estar associada à produção discente, em sintonia com a realidade. O ideal, portanto, é juntar 

experiência profissional e reflexão acadêmica. Ou seja, na prática, a teoria deve basear-se na 

produção crítica e na reflexão permanente. Na teoria, a prática fala por si, pois uma não tem 

sentido sem a outra. 

O ensino  de jornalismo em  todo  o mundo  –  e o Brasil  também não escapa disso  – 
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procura superar a dicotomia entre teoria e prática, o que acaba se reproduzindo em outra 

dicotomia: comunicação ou jornalismo. Mesmo que não se concorde com ela, é impossível não 

a abordar, mesmo que resumidamente. 

Armand e Michèle Mattelart (1999, p. 10) afirmam que “[...] a história das teorias da 

comunicação é a história das separações e das diversas tentativas de articular ou não os termos 

do que frequentemente surgiu sob a forma de dicotomias e oposições binárias, mais do que 

níveis de análise”. Seguindo esse mesmo percurso, Wolf (2003) opta por renunciar às correntes 

de pesquisa e expor apenas o que ele chama de “tendências mais difundidas e consolidadas”. 

Embora o seu livro seja intitulado Teorias da Comunicação, muitos dos conceitos estudados 

estão incluídos nas Teorias do Jornalismo, por exemplo, as do agendamento, do gatekeeper e 

do newsmaking. 

Entende-se que algumas abordagens da Teoria da Comunicação devem ser estudadas 

nos cursos de graduação, entretanto, um recorte específico das Teorias do Jornalismo, 

conforme sistematizações feitas por autores como Nelson Traquina, Michael Kunczik e José 

Marques de Melo, é imprescindível para a formação de futuros profissionais em   jornalismo. 

Afinal, jornalismo é comunicação. É uma forma de comunicação mediada, e é daí que 

vem a sua força. É quando a informação sobre a atualidade passa a ser reivindicada, produzida, 

veiculada, legitimada como coisa pública. Em outras palavras, foi na sua relação com a 

sociedade, seus valores e direitos, que o jornalismo conquistou o seu lugar de bem público. 

De forma sintética, as Teorias do Jornalismo ocupam-se de suas questões básicas: 1) 

por que as notícias são como são? 2) quais são os efeitos que as notícias geram? Talvez seja 

consenso que a notícia é a matéria-prima do jornalismo, mas na rotina produtiva diária das 

redações chega aos jornalistas um excesso de fatos, e apenas uma pequena parte deles é 

publicada ou veiculada, ou seja, vira notícia. Então, afinal, qual é o critério utilizado pelos 

profissionais para escolher que fatos devem ou não virar notícia? 

Essa pergunta é, sem dúvida, a mais importante das Teorias do Jornalismo, de acordo 

com Wolf (2003) e Traquina (2004), e por isso estará presente em quase todos os modelos 

teóricos abordados nesta tese. Wolf (2003) chama de noticiabilidade a capacidade que os fatos 

têm de virar ou não notícia. Já Traquina (2003, p. 63) pontua que diversos fatores constroem 

as notícias, inclusive 

 

[...] os critérios de noticiabilidade, as características tecnológicas de cada meio 
noticioso, a logística da produção jornalística, retraimentos orçamentários, inibições 
legais, a disponibilidade da informação das fontes, a necessidade de contar ‘estórias’, 
de modo inteligível e interessante, a um determinado público, a necessidade de 
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empacotar a notícia de um modo que seja compatível com o imperativo comercial de 
vender as audiências aos anunciantes, e as formas de aparência dos acontecimentos 
sociais e políticos. 

 
 

As buscas por respostas à pergunta sobre como os acontecimentos se transformam em 

notícia têm contribuído, ao longo das últimas quatro décadas, principalmente para a 

consolidação de fundamentos importantes no campo das teorias da notícia e do jornalismo. 

Com frequência, empregam-se como sinônimos os conceitos de noticiabilidade, valores- 

notícia e seleção de notícias, como se pertencessem ao universo mais amplo do conceito de 

noticiabilidade. No próximo item, o conceito de noticiabilidade e seus critérios serão 

detalhados, juntamente com as Teorias do Jornalismo. 

 
2.1 Os critérios de noticiabilidade e as Teorias do Jornalismo 

 
 

É no percurso da cadeia produtiva da notícia que se investiga a rede de critérios de 

noticiabilidade, compreendendo noticiabilidade como todo e qualquer fator potencialmente 

capaz de agir no processo de produção da notícia. O conceito inclui, portanto, desde 

características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria, 

condições favoráveis ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do material (imagem, texto 

etc.), relação com as fontes e com o público até fatores éticos, circunstâncias históricas, 

políticas, econômicas e sociais. Na prática da produção da notícia, todos esses critérios 

variados de noticiabilidade atuam concomitantemente. 

Wolf (2003) explica noticiabilidade como resultante da cultura profissional e seus 

valores, e também da organização do trabalho. E explica que a noticiabilidade é constituída 

“[...] pelo complexo de requisitos que se exigem para os eventos – do ponto de vista da estrutura 

do trabalho nos aparatos informativos e do ponto de vista do profissionalismo dos  jornalistas 

–, para adquirir a existência pública de notícia” (p. 195). 

Por isso, para ele, 

 

[...] o produto informativo parece ser resultado de uma série de negociações, 
orientadas pragmaticamente, que têm por objeto o que deve ser inserido e de que 
modo deve ser inserido no jornal, no noticiário ou no telejornal. Essas negociações 
são realizadas pelos jornalistas em função de fatores com diferentes graus de 
importância e rigidez, e ocorrem em momentos diversos do processo de produção 
(WOLF, 2003, p. 200). 

 
 

Noticiabilidade não é, portanto, somente o conjunto de elementos por meio dos quais a 
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empresa jornalística controla e administra a quantidade e o tipo de acontecimentos ou apenas 

o conjunto de elementos intrínsecos a um evento que demonstrem sua aptidão ou seu potencial 

para ser transformado em notícia. Noticiabilidade é a soma desses dois conjuntos, acrescidos 

de questões ético-epistemológicas. 

A necessidade de se pensar sobre os critérios de noticiabilidade surge diante da 

constatação prática de que não há espaço nos veículos informativos para a publicação ou a 

veiculação da infinidade de acontecimentos que ocorrem todos os dias. Os estudos de seleção 

de notícias partem geralmente do conceito de gatekeeper (aquele que seleciona a notícia) 

difundido nos estudos acadêmicos de comunicação na década de 1950. Porém, de acordo com 

Kunczik (2001), o conceito foi empregado pela primeira vez em 1913, em um estudo alemão 

sobre a formação de gostos literários, já com esse sentido de seleção de informações. E pontua: 

“As consequências de um acontecimento são decisivas para a definição se ele será divulgado 

ou não” (p. 241). 

Então, na literatura acadêmica sobre o jornalismo, a primeira teoria que surgiu foi a do 

gatekeeper, divulgada por David Manning White. Nessa teoria, o processo de produção da 

informação é concebido como uma série de escolhas, pois o fluxo de notícias tem de passar 

por diversos gates (portões), que nada mais são do que áreas de decisão do jornalista, isto é, 

do gatekeeper, sobre quais irá escolher. Com sua pesquisa, White (apud TRAQUINA, 2004, 

p.150) chegou à conclusão de que o processo de seleção é subjetivo e arbitrário, dependente 

de juízos de valor baseados no “[...] conjunto de experiências, atitudes e expectativas do 

gatekeeper”. 

A teoria do gatekeeper, portanto, analisa as notícias apenas a partir de quem as produz: 

o jornalista. Assim, é uma teoria que privilegia uma abordagem microssociológica, em nível 

do indivíduo, ignorando por completo quaisquer fatores macrossociológicos, tal como a 

organização jornalística. Avança igualmente em uma concepção bem limitada do trabalho 

jornalístico, por ser uma teoria que se baseia no conceito de “seleção”, minimizando outras 

dimensões importantes do processo de produção das notícias. 

Estudos posteriores, no entanto, demonstram que o fator predominante sobre o trabalho 

jornalístico é o peso da estrutura burocrática da organização, e não as avaliações pessoais do 

jornalista, que “raramente” entram no processo de seleção. De acordo com Traquina (2004, p. 

152), “[...] as notícias só podem ser compreendidas se houver uma compreensão das ‘forças 

sociais’ que influenciam a sua produção”. Conforme o autor, foi Warren Breed quem publicou 

o primeiro estudo sobre a teoria organizacional, que alarga a perspectiva teórica do âmbito 
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individual a um nível mais vasto, a organização jornalística. 

Conforme a teoria organizacional, o trabalho jornalístico é dependente dos meios 

utilizados pela organização. Assim, o profissional acaba socializado na política editorial da 

organização por meio de uma lógica de recompensas e punições. Breed (apud TRAQUINA, 

2004, p. 153-156) identifica seis fatores que promovem o conformismo com a política editorial 

da organização: 

1. A autoridade institucional e as sanções – a chefia tem o poder de decidir quem fará 

as reportagens mais importantes e de determinar se a matéria será assinada ou não, 

dentre outras diferentes possibilidades de punição. 

2. Os sentimentos de obrigação e de estima para com os superiores – os laços de 

amizade, respeito e admiração que os jornalistas mantêm pela direção e pelos 

jornalistas mais antigos se transformam em sentimentos de obrigação para com a 

empresa. 

3. As aspirações de mobilidade – os jornalistas desejam ter um destaque na carreira e 

acreditam que terão dificuldades em obter uma promoção caso lutem contra a 

política editorial da organização. 

4. A ausência de grupos de lealdade em conflito – as redações são locais relativamente 

pacíficos, onde prevalece um senso comum e uma cultura própria, sem fortes 

confrontos de classe ou interferência sindical. 

5. O prazer da atividade – os jornalistas gostam do seu trabalho, que fica longe da 

rotina e é considerado essencial para a sociedade. Acreditam que há um ambiente 

de cooperação nas redações. 

6. As notícias como valor – para os jornalistas, o que importa é buscar as notícias. É 

nisso que eles investem tempo, em vez de questionar a linha editorial da 

organização. 

Mas, para Traquina (2004), Breed reconhece que esses seis fatores, embora promovam 

o conformismo com a política editorial das empresas, podem ser amenizados pelo sentimento 

de autonomia profissional da maioria dos jornalistas. De acordo com o autor, há outros cinco 

fatores que ajudam a fugir do controle social da empresa: 

 
1. A falta de clareza de grande parte das normas presentes na política editorial, que 

costuma ser vaga e pouco estruturada. 

2. As rotinas de produção da notícia, que muitas vezes escapam ao controle dos chefes. 
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O jornalista pode privilegiar determinado entrevistado ou dar enfoque específico a 

um assunto. 

3. O jornalista geralmente acaba se tornando especialista em uma determinada área, e 

o chefe vai pensar duas vezes antes de interferir na reportagem dele, principalmente 

se a pauta tiver sido sugerida pelo próprio repórter. 

4. O jornalista pode alegar que o jornal concorrente deve publicar a matéria, 

principalmente em tempos de internet. 

5. Os jornalistas empregados com um “estatuto” de “estrela” podem mais facilmente 

transgredir a política editorial (TRAQUINA, 2004, p. 156-157). 

 
Esses cinco fatores, conforme Traquina (2004), indicam que, sob certas condições, os 

controles que levam ao conformismo com a política editorial da empresa jornalística podem 

ser ultrapassados. Assim, para a teoria organizacional, as notícias são o resultado de processos 

de interação social que têm lugar dentro da empresa jornalística. Essa teoria aponta para a 

importância do fator econômico na atividade jornalística, que é determinante na resposta dada 

à pergunta por que as notícias são como são? Aliás, mais adiante ter-se-á a oportunidade de 

sublinhar esse aspecto na apresentação de uma das vertentes da teoria da ação política. 

Mas não basta selecionar um acontecimento para ser publicado e outro para ficar de 

fora. Entre os selecionados será preciso escolher novamente quais deles merecem entrar nas 

chamadas dos telejornais ou quais ganharão as primeiras páginas dos impressos, ou mesmo 

quais ocuparão mais espaço nas páginas internas. “A seleção, portanto, se estende redação 

adentro, quando é preciso não apenas escolher, mas hierarquizar” (SILVA, 2005, p. 98). 

Ao tratar jornalisticamente os fatos para a produção material da notícia, a seleção e a 

hierarquização obedecem aos valores-notícia, mas estes agem apenas como parte do processo, 

pois nessas escolhas sequenciadas entrarão outros critérios de noticiabilidade, tais como 

formato do produto, qualidade da imagem, linha editorial, custo, público alvo etc. Além disso, 

há também a participação das fontes e do público nessas decisões, e aqui vale salientar os 

estudos de agendamento (agenda-setting). 

O conceito de agendamento foi apresentado pela primeira vez em um artigo de 

McCombs e Shaw (1972 apud TRAQUINA, 2003) publicado em uma revista norte-americana, 

época em que o paradigma então vigente apontava claramente para uma ideia mais 

tranquilizadora para a sociedade em geral acerca do poder dos mídia1, apresentando-o   como 

 

1Guazina (2007) afirma que, apesar do largo emprego, é difícil encontrar uma definição consensual explícita do 
conceito de mídia entre os pesquisadores do campo da Comunicação. Segundo a autora, seu uso   predominante 
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reduzido e cujos efeitos eram limitados. 

Pouco mais de vinte anos depois, em 1993, os mesmos autores, McCombs e Shaw 

(apud TRAQUINA, 2003, p. 33), publicam outro artigo em que fazem um balanço da pesquisa 

do agenda-setting, e afirmam: 

 

O agendamento é consideravelmente mais que a clássica asserção que as notícias nos 
dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem como pensar. Tanto a seleção 
de objetos que despertam a atenção como a seleção de enquadramentos para pensar 
esses objetos são poderosos papéis do agendamento. 

 
 

O conceito de agendamento alimenta uma multiplicidade de linhas de investigação, 

que se estendem em direções cada vez mais distantes da premissa inicial. No início do século 

XXI, uma conclusão parece óbvia: um número crescente de estudos nessa mesma linha de 

investigação aponta para a necessidade de se conhecer melhor o funcionamento do campo 

jornalístico. “À luz da teoria, outra conclusão se impõe: as responsabilidades dos jornalistas 

são, de fato, terríveis; esta constatação implica que as exigências feitas aos profissionais do 

campo jornalístico serão cada vez maiores” (TRAQUINA, 2003, p. 46). 

Por isso, torna-se insustentável negar o papel ativo que os jornalistas exercem na 

construção da realidade social. É justamente a responsabilidade social dos jornalistas que 

conduz ao reconhecimento de que a formação universitária dos futuros profissionais deve 

privilegiar uma ancoragem sólida nas ciências sociais e humanas, incluindo as ciências da 

comunicação. Ou seja, não basta apenas a aprendizagem técnica, como uma ala mais retrógrada 

da profissão ainda defende nos dias de hoje. 

Depois de abrir espaço para a explicação das teorias do gatekeeper, do agendamento e 

da organizacional, com vistas ao entendimento dos critérios de noticiabilidade, e diante do fato 

de que as notícias são como são, é necessário reconhecer que os valores-notícia e a seleção de 

notícias são apenas os primeiros procedimentos para se pensar sobre os critérios de 

noticiabilidade. Esse é um processo que exige muitas outras reflexões e que passa, em  etapas 

 
 

parte de uma quase extensão ou decorrência natural de conjunto de meios de comunicação. Ela ressalta, contudo, 
que nos últimos anos, especificamente a partir de 2004, tem sido consenso entre os pesquisadores do campo a 
centralidade da mídia no mundo contemporâneo, seu papel de locus importante de realização da política, e sua 
capacidade de representar a realidade – constituí-la e ao mesmo tempo refleti-la –, contribuindo para a formação 
de uma determinada visão de mundo dos indivíduos e não somente informando sobre os fatos para a construção 
de uma opinião pública. “A despeito de sua importância crucial, o conceito de mídia utilizado nas pesquisas ainda 
é caracterizado por múltiplos significados, constituindo-se em um conceito-ônibus, que carrega sentidos ligados 
ao passado de mero instrumento, canal ou meio de comunicação, insuficientes para se compreender as 
complexidades de seu lugar de indústria e instituição no mundo contemporâneo” (p. 58). 
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seguintes, pelo tratamento dos fatos noticiosos e pela interpretação que a notícia faz desses 

acontecimentos. 

Ao prosseguir neste caminho pelas Teorias do Jornalismo, chega-se à teoria do espelho, 

uma das mais antigas, que afirma que as notícias são como são porque a realidade assim as 

determina. Sua base é a ideia de que o jornalismo reflete a realidade, ou seja, as notícias são a 

reprodução fiel e objetiva do fato retratado. Para essa teoria, o jornalista é um mediador 

desinteressado, cuja missão é observar a realidade e emitir um relato equilibrado e honesto 

sobre suas observações, com o cuidado de não apresentar opiniões pessoais. Seu dever é 

informar, e informar significa buscar a verdade acima de qualquer coisa. 

Voltando ao objeto deste estudo, o jornalismo, reafirma-se que a simples constatação 

de que a linguagem não é neutra já bastaria para refutar a teoria do espelho, pois não há como 

transmitir o significado direto dos acontecimentos sem a mediação do sujeito (o jornalista). 

Assim, a teoria do espelho, intimamente ligada ao campo jornalístico, “[...] é uma explicação 

pobre e insuficiente, que tem sido posta em causa repetidamente em inúmeros estudos sobre o 

jornalismo e, na maioria dos casos, sem qualquer intuito de pôr em causa a integridade de seus 

profissionais” (TRAQUINA, 2004, p. 149). 

A partir dos anos de 1970, houve uma intensificação dos estudos sobre o jornalismo, 

agora dedicados às implicações políticas e sociais da atividade, com ênfase à questão da 

parcialidade. Nessa nova fase de investigação, a relação entre o jornalismo e a sociedade 

conquista uma dimensão central. Trata-se das chamadas teorias de ação política, que 

identificam nos meios noticiosos uma função instrumentalista, isto é, direcionada a atender 

determinados interesses políticos. Entretanto, há duas interpretações para a mesma teoria: na 

versão da esquerda, as notícias são vistas como instrumentos para manter o status quo 

capitalista; sob a ótica da direita, elas são usadas para questionar o mesmo sistema. 

Chomsky e Herman, (apud TRAQUINA 2004, p. 165-166) relacionam os cinco fatores 

que explicam a submissão do jornalismo aos interesses do sistema capitalista: 

1. a estrutura de propriedade das empresas jornalísticas; 

2. a sua natureza capitalista; 

3. a dependência dos jornalistas das fontes governamentais e empresariais; 

4. as ações punitivas dos poderosos; 

5. a ideologia anticomunista dominante entre a comunidade jornalística americana. 

Para Traquina (2004), o problema central desse modelo é sua visão determinista 

sobre os jornalistas, considerando-os como colaboradores da utilização instrumentalista da 
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imprensa ou submissos ao capital. Ele cita três argumentos para refutá-lo: 
 

- em muitas empresas jornalísticas, raramente os donos de jornal se encontram com os 

diretores; 

- a maioria dos jornalistas não faz ideia de quem senta no conselho de administração 

das empresas onde trabalham; 

- os jornalistas têm um grau de autonomia e iniciativa que muitas vezes incomodam as 

elites e põem em causa os interesses do poder instituído e do poder econômico (TRAQUINA, 

2004, p.167). 

O determinismo, no entanto, não é privilégio da versão de esquerda da teoria 

instrumentalista. Ambas as versões, tanto da esquerda quanto da direita, trabalham com 

pressupostos bem marcados: enquanto a primeira acredita que o papel dos profissionais da 

imprensa está reduzido à função de cumpridor de ordens patronais, a segunda considera que os 

jornalistas têm controle pessoal sobre a produção da notícia e estão dispostos a influenciar o 

noticiário com a defesa de suas ideias. Trata-se, portanto, de visões distintas, mas com o mesmo 

grau de limitação. 

No auge das investigações acadêmicas sobre o jornalismo, ainda nos anos 1970, surge 

um novo paradigma: as notícias como construção. Esse novo enfoque é totalmente oposto à 

perspectiva das notícias como distorção e também põe em causa diretamente a própria 

ideologia2 jornalística e a sua teoria das notícias como espelho da realidade. O paradigma das 

notícias como construção considera o conceito de distorção inadequado e discorda 

radicalmente da perspectiva das teorias que defendem que as atitudes políticas dos jornalistas 

 
2Aqui o termo ideologia aparece da maneira como foi generalizado, ou seja, como conjunto de ideias, convicções 
e princípios filosóficos, sociais e políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo, grupo, movimento, 
época, sociedade. Mas Marx e Engels (1993) e Marx (2013) criaram uma teoria na qual a ideologia expressa a 
consciência de um ser humano que se alienou de si. Em outros momentos desta tese, o conceito de ideologia será 
utilizado em concordância com esses autores. O tema da ideologia deriva da reflexão de Marx sobre o conceito 
de alienação, que será tratado mais à frente. Resumidamente, a ideologia apresenta como um de seus mecanismos 
o ocultamento, uma brincadeira que Marx faz com o esclarecimento. Assim, ideologia é uma forma de consciência 
que oculta, impede que as determinações que existem sejam percebidas, compreendidas. Um outro mecanismo é 
que a ideologia inverte. Para Marx, o Estado e a religião são a expressão invertida do mundo porque são a 
expressão de um mundo invertido. A inversão não é produzida na ideologia, pois ela expressa uma distorção do 
real e o apresenta ideologicamente a partir dela, de várias formas. Por exemplo: não é a sociedade que torna 
possível o Estado; é o Estado que torna possível a existência da sociedade. Isso é a ideologia operando. Outro 
mecanismo da ideologia é a naturalização. Toda ideologia naturaliza aquilo que é histórico, cultural. Tudo que é 
natural tem de ser apresentado como se fosse inevitável, daí uma outra função da ideologia. É uma justificativa. 
Ou seja, é assim porque assim tem de ser. Mas talvez o principal na obra de Marx seja mostrar que toda ideologia 
é a apresentação daquilo que é particular como se fosse universal. Quando se rompe com as determinações 
históricas, culturais e sociais e apresenta-se algo como natural, está-se operando no universo daquilo que Marx e 
Engels chamam de ideologia. Para eles, isso tem a função clara de garantir e reproduzir as relações que estão na 
base do domínio de uma classe sobre a outra. Marx e Engels produziram esse conceito clássico entre 1845 e 1846 
e compreendê-lo continua sendo fundamental para entender a sociedade capitalista. 
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são um fator determinante no processo de produção das notícias. Da mesma maneira, não 

considera que as notícias sejam ficção. 

Depois de analisar a produção da notícia propriamente dita, pesquisadores do campo 

da comunicação dedicaram-se a entender o papel da fonte no direcionamento da informação. 

É com esse propósito que surge a teoria dos definidores primários, cuja orientação aproxima- 

se da concepção instrumentalista da atividade jornalística, mas reconhece que ela também está 

sob a decisiva influência das rotinas produtivas. “Sua perspectiva de análise não está centrada 

na possibilidade de manipulação das notícias por parte dos jornalistas, mas sim no poder que 

fontes privilegiadas têm na construção dessas mesmas notícias” (PENA, 2005, p. 153). Trata- 

se de uma subordinação do jornalista às opiniões das fontes que têm posições 

institucionalizadas, também chamadas de definidores primários. Assim, o ponto-chave da 

teoria é que a mídia reproduz a ideologia dominante e perpetua o status quo. 

Essa reprodução da ideologia dominante pode também ser explicada pela própria 

relação entre a mídia e a opinião pública, como está posto na teoria da espiral do silêncio. Esta 

defende que os indivíduos buscam a integração social mediante a observação da opinião dos 

outros e procuram se expressar dentro dos parâmetros da maioria para evitar o isolamento. 

Pena (2005) cita Noelle-Neuman quando esta afirma que as pessoas tendem a esconder 

opiniões contrárias à ideologia majoritária, o que dificulta a mudança de hábitos e ajuda a 

manter o status quo. A opção pelo silêncio seria então causada pelo medo da solidão social, 

que se propaga em espiral, e algumas vezes pode até esconder desejos de mudança que se 

encontram reprimidos pela maioria silenciosa. Só que esses desejos acabam sufocados pela 

espiral do silêncio. 

 

Os meios de comunicação tendem a priorizar as opiniões dominantes, ou melhor, as 
opiniões que parecem dominantes, consolidando-as e ajudando a calar as minorias 
(na verdade, maiorias) isoladas. Nesse ponto, a teoria da espiral do silêncio aproxima- 
se da teoria dos definidores primários, pois ambas defendem que a tal prioridade é 
causada pela facilidade de acesso de uma minoria privilegiada (as fontes 
institucionais) aos veículos de informação. Assim, opiniões que parecem consensuais 
se perpetuam, pois a maioria silenciosa não se expressa e não é ouvida pela mídia 
(PENA, 2005, p. 156). 

 
 

Entre os anos de 1960 e 1970 emergem as teorias construcionistas do jornalismo, que 

questionam as teorias de ação política e todas as análises que apontam para uma distorção 

intencional das notícias. Duas dessas teorias partilham o novo paradigma das notícias como 

construção social: as teorias estruturalista e interacionista. “Para ambas as teorias, as  notícias 
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são o resultado de processos complexos de interação social entre agentes sociais: os jornalistas 

e as fontes de informação; os jornalistas e a sociedade; os membros da comunidade 

profissional. Dentro e fora da sua organização” (TRAQUINA, 2004, p. 173). 

As teorias estruturalista e interacionista salientam a importância da cultura jornalística, 

nomeadamente a estrutura dos valores-notícia dos jornalistas, a ideologia dos membros da 

comunidade e as rotinas e procedimentos que os profissionais utilizam na realização do 

trabalho. Ambas rejeitam, portanto, a visão instrumentalista das notícias, porque reconhecem 

que os membros da comunidade jornalística possuem certo grau de autonomia. Ou seja, as duas 

contestam a visão de que os jornalistas são observadores passivos e defendem que, ao contrário, 

eles são participantes ativos na construção da realidade. 

 

Sendo uma construção, ambas as teorias reconhecem que as notícias são narrativas, 
‘estórias’, marcadas pela cultura dos membros da tribo e pela cultura da sociedade 
onde estão inseridos, sendo necessário mobilizar todo um saber de narração que 
pressupõe a aprendizagem da linguagem jornalística e o domínio de todo um 
inventário do discurso (TRAQUINA, 2004, p. 174). 

 
 

Para os defensores da teoria estruturalista, o processo de produção das notícias não só 

pressupõe a natureza consensual da sociedade como também sublinha o papel das notícias no 

reforço da construção da sociedade como consensual. Já para os defensores da teoria 

interacionista, as notícias são o resultado de um processo de produção, definido como a 

percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima (os acontecimentos) em produto (as 

notícias). Aqui os jornalistas vivem sob a tirania do fator tempo, orientados que são para 

cumprir o horário de fechamento do jornal ou do noticiário radiofônico ou televisivo 

(deadline). 

 

Os estudos da linha da teoria interacionista reconhecem a predominância dos 
“definidores primários” [fontes oficiais] mas, ao contrário da teoria estruturalista, 
admitem a possibilidade de outros agentes sociais conseguirem mobilizar o campo 
jornalístico para os seus objetivos comunicacionais, e reconhecem, via o seu acesso 
direto, o poder dos jornalistas na definição do que é notícia e como será construída. 
Para utilizar a metáfora de um jogo de futebol, enquanto a teoria estruturalista vê o 
resultado entre uma das chamadas “equipes grandes” da primeira divisão e uma da 
terceira divisão como “pré-determinado”, para a teoria interacionista é preciso jogar 
o jogo porque às vezes “os grandes” perdem (TRAQUINA, 2004, p. 189). 

 
 

As várias tentativas de sistematizar as Teorias do Jornalismo já permitem a 

configuração da área como um campo específico do conhecimento humano. Como disciplina, 

já foi incorporada aos currículos das escolas de jornalismo como um conjunto de metodologias 
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e conceitos estudados mediante investigação científica. Alguns autores defendem que os 

diversos modelos de interpretação do jornalismo podem ser organizados por uma teoria 

unificadora, mesmo que sua fundamentação seja complexa e heterogênea. 

Mas o professor Nelson Traquina (2004) um dos mais renomados estudiosos da 

disciplina, utiliza a noção de campo jornalístico, um espaço mobilizado pelos agentes sociais 

como recurso para suas estratégias de comunicação, que contém uma prática específica muito 

cobiçada (a produção das notícias) e um grupo que reivindica o monopólio de seu 

conhecimento (os jornalistas). Ele cita Pierre Bourdieu, para quem o campo é um “[...] espaço 

social estruturado em forças polarizadas” (p. 27). Assim, o campo jornalístico estaria dividido 

em dois polos: um ideológico e que define o jornalismo como um serviço público, e outro 

econômico, que considera a notícia como um produto comercial. 

Traquina (2004) no entanto, ainda não considera possível uma teoria unificada do 

jornalismo, conforme conclui o professor Jorge Pedro Souza (2008)), que pensa exatamente o 

contrário. Entretanto, não se pode negar a consistente bibliografia disponível na área, o que 

acabou efetivando a sua existência como disciplina específica. 

O jornalismo é uma das profissões mais criticadas da atualidade, e vem perdendo 

credibilidade e sofrendo ataques de diversos setores da sociedade. Para uma instituição que 

deveria mediar o espaço público contemporâneo, a opinião que o público tem sobre ele não é 

das melhores. Nesse contexto, a reflexão crítica sobre o jornalismo não só é pertinente, como 

também imprescindível. É necessário entender os problemas do jornalismo, buscar caminhos, 

e da mesma maneira possível identificar os motivos da crescente desconfiança do público. É 

preciso também reconhecer as limitações do profissional, e não só incentivar a pesquisa 

científica, como também participar dela. Por isso, ao defender-se aqui as Teorias do Jornalismo 

como um campo de conhecimento específico, refuta-se a ideia de que os procedimentos 

jornalísticos constituam um saber autônomo e autossuficiente. 

As Teorias do Jornalismo devem assumir de vez a sua cientificidade. Para isso, é 

necessário investigar evidências, produzir dados e construir enunciados que possam ser 

revisados e até refutados, quando for o caso. Para isso deve-se contar com a participação dos 

profissionais da redação e da academia. Não pode haver uma lacuna entre os jornalistas que se 

ocupam da produção e os que se encarregam da reflexão. A dicotomia é incoerente, pois teoria 

e prática caminham juntas. Somente trabalhando juntos, de maneira interligada, poder-se-á 

cuidar das questões profissionais, e quem ganha com isso é o público. 
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2.2 A singularidade e/ou a especificidade do campo do jornalismo 
 
 

As primeiras tentativas de teorização do jornalismo, oriundas principalmente dos 

estudos norte-americanos de matriz hegemonicamente funcionalista, tentam situá-lo ora a 

partir das suas mensagens e do efeito delas no público, ora a partir do caráter mercadológico 

dos seus produtos e da propriedade dos meios de comunicação. Também se incluem entre os 

objetos de pesquisa as diferentes formas de recepção das mensagens ou dos aspectos culturais 

embutidos no processo de comunicação, como também das técnicas e rotinas do jornalismo 

(SCHRÖDER, 2008). 

A partir da dificuldade teórica de definir o objeto jornalismo, dois grupos se formaram: 
 
 

O primeiro deles acha que o jornalismo, e por conseguinte os jornalistas, é o que de 
melhor a sociedade produziu. Sua função seria, principalmente, “consertar” as coisas 
desarranjadas desta sociedade. Faz parte desta vertente o conceito de quarto poder, 
construído pelos liberais, que vê no jornalista uma espécie de fiscal informal da 
república. O segundo, ao contrário, sustenta que o jornalismo é apenas uma 
engendração perversa do capitalismo, condenado até a eternidade à sua condição de 
aprisionado da manipulação e da mentira (SCHRÖDER, 2008, p. 16). 

 
 

No meio desses dois grupos, o jornalismo fica “[...] diluído na generalidade da 

comunicação, encoberto pelo senso comum, escondido nas mais diversas ideologias, 

sacrificado pelos maus profissionais, instrumentalizado pelos donos dos meios, sobrevive 

misteriosamente” (SCHRÖDER, 2008, p. 16). Mas existem razões que explicam por que a 

atividade jornalística tem conseguido resistir. A primeira delas diz respeito à sua função social, 

pois, ao fazer seus relatos, não se reduz à atuação normalizadora e conservadora. O 

componente deontológico também está incluído nesta lista, por ser a ética um elemento 

estruturante da profissão, marcando de maneira incontestável a atividade, mesmo com todas as 

críticas que recebe. Uma terceira razão está no ensino do jornalismo, assim como no 

desenvolvimento de pesquisas, que tem contribuído para a formação de profissionais cada vez 

mais qualificados, superando o mito do talento e da sorte como requisitos profissionais. 

Não se pode desconsiderar, todavia, o fato de a notícia ser mais um produto vendido no 

mercado. Faz sentido, portanto, a denúncia de autores como Ciro Marcondes Filho (1986) e 

Ignacio Ramonet (1999) sobre a mercantilização do produto notícia e a privatização da 

atividade jornalística ocorridas a partir do século XIX, e que teriam feito o jornalismo 

informativo perder a sua capacidade crítica e assumir um caráter meramente aclamativo e 

publicitário. Ou seja, de uma atividade cuja natureza é claramente pública, a produção 

jornalística passou a ser orientada pelos interesses do capital. 
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A esse respeito, manifesta-se Schröder (2008, p. 17-18): “[...] parece ser o destino do 

jornalismo, e do jornalista, oscilar entre a sua natureza de propiciar um conhecimento 

específico, necessário e público, e a sua condição de mercadoria reificada e alienadora”. No 

entanto, como afirma Genro Filho (1987, p. 112), no capitalismo, o jornalismo é atravessado 

pela ideologia burguesa como uma fruta é passada por uma espada, mas nem por isso a fruta 

será sinônimo de espada. O jornalista não é, portanto, um virtuoso nato, mas também não é um 

corrupto por vocação. Como afirma Schröder (2008, p. 18), “[o jornalista] exerce uma função 

única, específica, socialmente necessária e moralmente defensável”. Como ser humano, o 

jornalista erra e acerta. 

O jornalista Cláudio Abramo (1988) deixou como um de seus muitos legados o 

ensinamento de que a ética dos jornalistas deveria ser a ética do cidadão. A ética do marceneiro, 

dizia ele, deve pautar o trabalho de qualquer jornalista de tal maneira que ele não tenha dúvidas 

sobre o código a ser seguido. Longe de afirmar que todos os jornalistas são éticos ou que todo 

jornalismo é um exemplo de moral, pode-se afirmar que é impossível a existência da atividade 

sem o compromisso de relatar a verdade do fato, o que lhe atribui a prerrogativa de 

credibilidade, mas também lhe cobra um preço alto quando desonrado. 

Lage (2002, p. 57) afirma que são visíveis as características mercadológicas que se 

sobrepõem aos valores de noticiabilidade. Não por acaso, mais uma vez está em debate no país 

o papel partidário em defesa de interesses privados que às vezes o jornalismo assume. 

Jornalistas irresponsáveis e o poder desmedido e ilegítimo que os veículos de comunicação de 

massa assumiram no Brasil são conhecidos. Contudo, Lage (2002) faz questão de salientar que 

existem na profissão “rasgos de dignidade e função pública” (p. 57). 

O jornalismo é uma forma de comunicação indireta e também de comunicação 

mediada, exatamente como o são todas as outras comunicações midiáticas. Guerra (apud 

SPENTHOF, 2012) afirma que o jornalismo faz uma mediação específica, do tipo espaço- 

temporal, e que tem como objeto a realidade social. A natureza dessa mediação, portanto, é 

que permite ao público o contato com a realidade, graças a essas circunstâncias de tempo e 

espaço e ao modus operandi do jornalismo. pois permite ao público o contato com uma 

realidade que, por essas circunstâncias de tempo e espaço, e pelo seu modus operandi, só ela 

(a mediação jornalística). 

O que interessa especificamente ao jornalismo, ainda conforme Guerra (apud 

SPENTHOF, 2012), é ser verdadeiro no que informa, separando fatos de opiniões, e ser claro, 

comunicativo e plural nas interpretações. E é isso que legitima o jornalismo como forma de 
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mediação e instituição social. O jornalismo não constitui, portanto, um modo de comunicação 

igual ao estabelecido nas relações interpessoais diretas, nem se confunde com a comunicação 

publicitária ou ficcional, nem com a liberdade de expressão ou de opinião, que é um direito 

inalienável de todos os cidadãos, e não uma reserva profissional. 

 

A completar a especificidade jornalística, [existe] toda uma racionalidade operativa 
(profissional) e organizacional (empresarial) própria, baseada em domínio técnico- 
intelectual e tecnológico, objetivo/intencionalidade, pacto ético-normativo, discurso 
e estatuto próprios (SPENTHOF, 2012, p.203). 

 
 

Como objeto de ensino, o jornalismo, aliado à inserção social que viabiliza, como 

serviço e forma de comunicação pública, constitui um campo profissional e formativo de saber 

específico, embora possua uma forma de comunicação própria. Tais peculiaridades exigem 

uma organização acadêmico-curricular e métodos de pesquisa próprios, como apontam as 

novas diretrizes curriculares. 

 

[...] é importante destacar que essa tendência [organização acadêmico-curricular e 
métodos de pesquisa próprios] não significa a opção por um ensino tecnicista, em 
que a teoria não teria lugar. Isso porque a formação técnica, pelo menos quando o 
problema de laboratórios deixou de ser crônico, não se distanciava da realidade 
profissional e social. O problema foi sempre a teoria ensinada, em absoluto divórcio 
com a realidade social, inclusive negando-a como objeto e, portanto, fazendo 
desaparecer ou desvalorizando socialmente os seus sujeitos, os jornalistas 
(SPENTHOF, 2012, p. 206). 

 
 

O ensino tecnicista da profissão sempre foi rejeitado por vários autores, como Nelson 

Traquina, por exemplo, que sustenta que a universidade deveria oferecer algo mais que a 

“tarimba” que caracterizava o aprendizado do ofício na prática, anterior à formação em nível 

superior. Para o autor, o que deveria distinguir a formação universitária seria o estudo teórico 

dessa prática: “A compreensão teórica oferece aos futuros jornalistas ver as notícias como uma 

‘construção’ social” (TRAQUINA, 2004, p. 28) 

“A teoria na prática só é outra se a teoria for ruim”. Partindo dessa premissa, Genro 

Filho (1966, p.1) liquida algumas teorias ensinadas em escolas de comunicação, no que diz 

respeito ao seu potencial para explicar o jornalismo. Essa crítica remete à filosofia clássica 

alemã e busca na dialética de Hegel a essência dessa forma de conhecimento. Assim, Genro 

Filho lança mão de Hegel para asseverar o papel da práxis. 

 

A teoria é importante, é indispensável, porque só a teoria fornece um tipo de 
conhecimento profundo capaz de direcionar a prática. [...].  Na verdade, na prática é 
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que a teoria comprova a sua efetividade. A única maneira de captar a essência das 
coisas é através de uma apreensão teórica, uma apreensão de universalidade do 
fenômeno, daquilo que ele tem de essencial e de genérico, que é subjacente ao fato 
observado (GENRO FILHO, 1996, p.2). 

 
 

Para conhecer pelo menos uma parte de todo o conhecimento acumulado, é necessário 

um esforço de reflexão para apanhar essas realidades que não aparecem à primeira vista, e que 

são essenciais. Genro Filho (1996) utiliza três categorias para buscar o conceito de jornalismo: 

a do singular, a do particular e a do universal, que, segundo ele, “[...] são categorias de larga 

tradição na filosofia clássica alemã, especialmente em Hegel” (p. 5). Essas três categorias são 

essenciais, pois, de acordo com o materialismo histórico-dialético, o singular, o particular e o 

universal estão presentes em todas as coisas do universo, tomadas como objetos do 

conhecimento. 

Outra propriedade da dialética que contribui para o raciocínio é o fato de que, ao utilizá- 

la como método de apropriação do objeto, o conhecimento caminha do singular para o 

universal, isto é, o concreto pensado retorna ao singular para iluminá-lo. 

 

No processo do conhecimento, o singular é entendido não só como o único, 
irrepetível, específico, mas também como fenomênico, aparente, provisório, efêmero 
(tese). Já o particular é entendido como o conjunto das propriedades particulares, 
típicas, idênticas (identidade), no qual um fenômeno isolado se insere (antítese ou 
anti-tese) e o universal, ou total, é o concreto pensado (síntese) (SPENTHOF, 2015, 
p. 111, grifos do autor). 

 
 

É a clássica asserção do método dialético do conhecimento, que começa com uma tese 

(provisória), que é dissolvida ou confrontada com a antítese, resultando desse processo a 

síntese ou uma lei mais ou menos universal sobre um objeto singular pensado, estudado, 

analisado. Assim, o objetivo do jornalismo é fixar-se na singularidade dos fatos, isto é, na 

dinâmica viva da atualidade, podendo (e devendo) chegar ao particular, que se pode traduzir 

por contexto. Mas jamais o jornalismo chega ao universal. Ele apenas o insinua com o que dá 

a conhecer. O universal no jornalismo, ou a verdade última, é algo polifônico e construído 

intersubjetivamente com o público receptor, que lhe dá o sentido final, construindo a sua 

verdade, o seu julgamento sobre os fatos. 

Então, o objeto e o objetivo do jornalismo são os de manter o cidadão em contato com 

uma realidade ainda aberta de possibilidades de totalização e universalização. Não basta captar 

apenas a generalidade do objeto, pois isso faria com que o jornalismo fosse considerado apenas 

uma forma de comunicação, ou uma parte da indústria da cultura a serviço exclusivamente dos 
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interesses econômicos ou da manipulação da realidade social. 

Perseu Abramo (2016, p. 53) pergunta: “O processo de manipulação da realidade é uma 

característica intrínseca ao jornalismo ou é a marca, apenas, de um tipo de jornalismo? Seria 

possível fazer um jornalismo não manipulador, ou que, pelo menos, minimizasse ao máximo 

a manipulação?” Segundo o autor, a resposta a essas questões passa pela discussão do tema da 

objetividade e da subjetividade. A objetividade, segundo Abramo (2016), é uma categoria 

gnosiológica, epistemológica, mais que deontológica ou ontológica, e tem a ver com a relação 

que se estabelece entre o sujeito observador e o objeto observável (a realidade externa ao 

sujeito ou externalizada por ele), no momento do conhecimento. Para o autor, a objetividade 

não é um apanágio nem do sujeito nem do objeto, e sim da relação entre um e outro, do diálogo 

entre sujeito e objeto; é uma característica, portanto, da observação, do conhecimento, do 

pensamento. 

Por isso, quanto maior for a capacidade de conhecer e colocar sob controle os fatores 

de subjetividade inerentes à relação sujeito-objeto, maiores serão as possibilidades de se 

aproximar de uma captação objetiva da realidade. 

 

O conhecimento da realidade é tanto mais objetivo quanto mais o sujeito observador 
não se prende às aparências, procura envolver totalmente o objeto da observação, 
busca seus vínculos com o todo ao qual pertence, bem como as interconexões internas 
dos elementos que o compõem, investiga os momentos antecedentes e consequentes 
no processo do qual o objeto faz parte, reexamina o objeto sob vários ângulos e várias 
perspectivas. Se o sujeito observador faz isso, tem grandes probabilidades de 
conhecer, com o máximo de objetividade possível, o objeto real em que está 
interessado. Se não faz, gradativamente cede terreno à subjetividade. [...] a 
objetividade, portanto, necessita de conhecimento, vontade, controle e método 
(ABRAMO, 2016, p. 57). 

 
 

Uma falsa objetividade marcou por muito tempo os manuais de jornalismo e mesmo 

certos jornais da grande imprensa. É necessário fazer a crítica da falsa objetividade e repor a 

discussão do tema em termos firmes, sob uma abordagem lógica não convencional. Voltando 

às questões iniciais propostas por Abramo (2016), é, sim, possível fazer jornalismo com o 

máximo de objetividade. Mais ainda, é desejável fazê-lo porque essa é a única forma de reduzir 

o erro involuntário e impedir a manipulação deliberada da realidade. 

 
O reino da objetividade é a informação, a notícia, a cobertura, a reportagem, a análise, 
assim como o reino da tomada de posição era a opinião, o comentário, o artigo, o 
editorial. É fundamental separar e distinguir informação de opinião, indicar as 
diferenças de conteúdo e forma dos gêneros jornalísticos, e apresentar toda a 
produção jornalística ao leitor/telespectador de forma a que ele perceba 
imediatamente o que é a exposição da realidade, e o que é ajuizamento de valor 
(ABRAMO, 2016, p. 58, grifos do autor). 
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A objetividade e a verdade jornalísticas existem e são possíveis, mas obviamente não 

como valores absolutos, no sentido filosófico ou sociológico dos termos (como objetividade e 

verdade filosófica ou sociológica). Se não fosse possível ao jornalismo narrar minimamente os 

fatos e ser verdadeiro, não poderia realizar a mediação social que pactua com a sociedade, e 

esta não teria como cobrar qualidade do jornalismo, por pura inexistência do objeto da 

mediação e da impossibilidade e inexistência de critérios éticos de cumprimento do pacto. 

 

A objetividade jornalística não é um antônimo direto e imediato de subjetividade, ou 
de uma oposição entre ob (acima, fora, externo, exposto, público) e sub (abaixo, 
submerso, escondido, íntimo, privado). Não se trata, portanto, de desconhecer que o 
jornalista seja um ser subjetivo e muito menos desconsiderar os interesses das 
empresas jornalísticas, como agentes econômicos e operadores do poder que a posse 
da organização jornalística lhes dá, em virtude da centralidade da informação sobre 
a atualidade e da mediação da realidade social, inclusive a mediação do debate 
público, nas sociedades contemporâneas (SPENTHOF, 2012, p. 96). 

 
 

Por objetividade e verdade, acompanhadas do qualificativo jornalísticas, entende-se 

toda uma racionalidade e um compromisso que represente a possibilidade de o jornalismo dar 

conta do que se propõe fazer e do pacto que estabelece com o público: informar e mediar a 

realidade social; dar conta ou referir-se aos fatos. Por isso mesmo, a verdade, no jornalismo, é 

tratada por muitos jornalistas e teóricos como verdade factual, porque reconhecem que a 

realidade não é objetiva em si. No entanto, poucos percebem que isso não significa que a 

verdade seja o seu oposto, isto é, absolutamente subjetiva. “Se fosse assim, o próprio conceito 

de verdade factual perderia o seu sentido, pois não seria mesmo possível qualquer nível de 

verdade” (SPENTHOF, 2012, p. 97). 

Assim, afasta-se a ideia de que a verdade não existiria, pois seria só um valor subjetivo. 

Trata-se de uma verdade intersubjetiva com a qual lida o jornalismo e que lhe permite dar conta 

da realidade. 

 
 
2.2.1 Os princípios do jornalismo 

 

 
Existem alguns princípios com os quais os jornalistas concordam e que os cidadãos têm 

o direito de esperar do jornalismo. Apesar de sofrerem a influência do tempo, eles estão de 

alguma forma sempre evidentes. Kovach e Rosentiel (2004, p. 23) listam nove princípios, que 

eles chamam de elementos, que consideram fundamentais no jornalismo: 
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1 A primeira obrigação do jornalismo é com a verdade; 2 sua primeira lealdade é 
com os cidadãos; 3 sua essência é a disciplina da verificação; 4 seus praticantes 
devem manter independência daqueles a quem cobrem; 5 o jornalismo deve ser um 
monitor independente do poder; 6 o jornalismo deve abrir espaço para a crítica e o 
compromisso público; 7 o jornalismo deve empenhar-se para apresentar o que é 
significativo de forma interessante e relevante; 8 o jornalismo deve apresentar as 
notícias de forma compreensível e proporcional; 9 os jornalistas devem ser livres 
para trabalhar de acordo com sua consciência. 

 
 

Os questionamentos a esses nove pontos não foram poucos. Leitores perguntaram sobre 

a isenção e o equilíbrio, considerados pelos autores como muito vagos. Outros consideraram 

que essa lista de princípios não é nenhuma novidade. Ao mesmo tempo apontaram que muitas 

ideias sobre os princípios do jornalismo estão envoltas em mitos e distorções, por exemplo, a 

noção de que os jornalistas devem ficar atrás de uma parede que os proteja da área comercial. 

Outros, que a independência exige uma postura neutra do profissional. 

Kovach e Rosentiel (2004) antecipam que podem ser criticados por talvez exagerarem 

na simplificação. Sobre a crítica pela não inclusão de algo específico sobre o conceito de 

neutralidade do jornalismo, eles explicam que “[...] ser imparcial ou neutro não é princípio 

central do jornalismo [...]. O passo crítico [...] não é neutralidade, mas independência” (p. 15). 

O argumento é que nenhum jornal ou jornalista é neutro. O importante é buscar, como se 

aprende nas escolas de jornalismo, caminhar na direção da neutralidade. Já a independência é 

algo diferente, muito mais palpável e concreta. 

Se nos Estados Unidos poucos veículos podem ostentar neutralidade, como salientam 

Kovach e Rosentiel (2004), no Brasil, o cenário é bem parecido. De acordo com os autores, a 

menos que se possa entender e reivindicar uma imprensa livre, os jornalistas correm o risco de 

ver sua profissão desaparecer. Nesse sentido, a crise da cultura e do jornalismo brasileiro é 

uma crise de convicção da qual jornalista de nenhum país pode fugir. 

No que diz respeito à forma de transmitir a informação, essa não é a primeira vez que 

ela passa por transições importantes. Estas sempre ocorrem quando surgem mudanças 

significativas no campo social, econômico e tecnológico. Entre 1830 e 1840 foi a chegada do 

telégrafo; em 1880, a queda do preço do papel e o influxo imigratório; em 1920, a invenção do 

rádio e o aparecimento dos jornais tabloides, que trouxeram a cultura da fofoca e da 

celebridade. Com a chegada da televisão e com a Guerra Fria, aconteceu mais uma vez. 

Ocorre agora com a televisão a cabo e a internet. Só que desta vez talvez a situação seja 

mais dramática, tendo em vista que cada vez mais as notícias são produzidas por empresas não 

jornalísticas, e essa nova organização econômica é inquietante. Existe o risco de a informação 

independente ser substituída por um comercialismo egoísta disfarçado de jornalismo. Se  isso 
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acontecer, perder-se-á a imprensa como instituição independente, livre para vigiar as demais 

forças poderosas e as instituições sociais. 

Apesar de tudo, resta pouca dúvida de que os jornalistas acreditem estar envolvidos na 

busca da verdade, pois é isso que a sociedade espera deles. “A verdade jornalística é muito 

mais do que simples precisão. É um processo seletivo que se desenvolve entre a matéria inicial 

e a interação entre o público leitor e os jornalistas, ao longo do tempo” (KOVACH; 

ROSENTIEL, 2004, p. 68). Esse princípio básico do jornalismo – a busca desinteressada da 

verdade – é, em última instância, o que diferencia a profissão de todas as outras formas de 

comunicação. 

O jornalismo procura uma forma prática e funcional da verdade. Mas não a verdade no 

sentido absoluto ou filosófico, tampouco a verdade de uma equação matemática, e sim a 

verdade que faça a diferença no dia a dia. Que tire fora o rumor, a insinuação, o insignificante 

e o engraçadinho e se concentre no que é verdadeiro e importante em uma história. O papel da 

imprensa nesta nova era é trabalhar para responder à seguinte pergunta: “Onde está o bom 

material?” Verificação e síntese tornam-se a espinha dorsal do novo papel de guardião que é 

reservado ao jornalista. Ou seja, a necessidade da verdade é maior, e não menor, neste novo 

século, considerando que as inverdades (fake news) têm prevalecido. 

Assim, não é mais suficiente ter clareza de que o jornalista deve procurar a verdade. A 

questão agora é de lealdade. Ninguém discute o fato de que as empresas jornalísticas 

respondem a vários públicos. Instituições comunitárias, grupos de interesses locais, 

companhias afiliadas, acionistas, anunciantes e muitos outros compromissos devem ser 

considerados e atendidos por uma empresa de sucesso no ramo. 

Mas no que diz respeito ao jornalista, a primeira lealdade que lhe é exigida é com o 

cidadão. “O profissional de imprensa não é como os empregados de outras empresas. Ele tem 

uma obrigação social que na verdade pode ir além dos interesses imediatos de seus patrões, e 

ainda assim essa obrigação é a razão do sucesso financeiro desses mesmos patrões” 

(KOVACH; ROSENTIEL, 2004, p. 83). Mesmo assim, feitas as contas, isso não será suficiente 

para conferir credibilidade ao jornalismo. É preciso saber que método o jornalista usa para se 

aproximar da verdade e como transmite esse método ao cidadão. 

A disciplina da verificação é o que separa o jornalismo do entretenimento, da 

propaganda. O jornalista compromete-se com a verdade, adotando-a como seu princípio maior, 

além de ser leal com o cidadão, acima de tudo, de forma a poder procurar a verdade. E ao 

envolver  o  cidadão  nessa  procura,  o  jornalista  deve  aplicar  métodos  transparentes       e 
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sistemáticos de verificação. 

O jornalista pode ter opinião, o que é normal e saudável. Mas o profissional deve ser 

honesto para reconhecer que uma opinião, se for de uso jornalístico, precisa estar crenças 

pessoais. É um ofício baseado em levantar dados, aprender, entender e educar. 

Nos últimos anos, o texto narrativo na imprensa tem sido considerado por alguns 

editores como uma tomada de posição, por entenderem que ele pode acabar ofuscando a 

verdade. Mas quando se discute técnica, deve-se lembrar que a forma não pode determinar a 

substância, ou seja, a técnica nunca deve alterar os fatos. A forma como o jornalista usa a 

narrativa deve sempre ser guiada pelos princípios da exatidão e da veracidade. Não importa a 

forma de apresentação, o que importa é ter sempre em mente que a informação tem de ser 

verdadeira. 

Os jornalistas devem apresentar as notícias de maneira proporcional e compreensível. 

Kovach e Rosentiel (2004) fazem uma analogia do jornalismo com a cartografia moderna para 

explicar que o jornalista tem a responsabilidade de fazer sua cobertura com abrangência e 

proporcionalidade. Por exemplo, uma notícia de primeira página ou de um noticiário de 

televisão que seja divertida e interessante, mas que não contenha nada de significativo, pelo 

menos em um nível razoável, é uma distorção. 

A base do jornalismo deste novo século está no uso do bom senso, orientado pela 

síntese, pela verificação dos fatos e por uma independência obstinada. Esses elementos 

constituem a única proteção contra as forças que ameaçam o jornalismo e, consequentemente, 

enfraquecem os princípios democráticos de uma sociedade. 

 

A história tem ensinado, por meio de exemplos sangrentos, sobre o que acontece a 
uma sociedade na qual os cidadãos agem com base na informação de interesse 
próprio – seja a propaganda de um estado despótico ou os editos de uma classe 
sibarítica que substitui a soberania por pão e circo (KOVACH; ROSENTIEL, 2004, 
p. 292). 

 
 

Isso, todavia, não significa apostar em um futuro voltado ao passado, e que na verdade 

não foi tão bom como as pessoas lembram. Em um século digital, a liberdade depende do não 

esquecimento do passado, mas sem que isso signifique se manter preso a ele. 
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3 O ENSINO DE JORNALISMO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 
 

Novos horizontes para a profissão de jornalista podem ser encontrados em algumas 

universidades dos Estados Unidos, tal como a Universidade de Kent, onde pesquisadores de 

jornalismo trabalham em parceria com colegas da informática e das ciências da informação no 

desenvolvimento de uma “[...] ergonomia informativa – informative ergonomics – ciência 

aplicada para fornecer ao usuário a informação certa, na hora certa, no local certo, na forma e 

na profundidade adequadas às suas necessidades” (MEDITSCH, 2008, p. 24). 

Essa perspectiva contrasta, no entanto, com a fragilidade e o pouco reconhecimento do 

jornalismo, expressos na baixa remuneração dos profissionais e na dificuldade de seu 

reconhecimento entre as profissões regulamentadas e autorreguladas, problemas que tem 

enfrentado em nível internacional. 

E como tem se portado o ensino de jornalismo diante dessa situação? Como as escolas 

têm contribuído para a formação dos futuros jornalistas? De acordo com Meditsch (2008), 

novas e velhas tendências estão presentes nas escolas brasileiras de jornalismo. O autor cita 

que uma pesquisa sobre o ensino de jornalismo nos Estados Unidos levantou que naquele país 

as faculdades se isolaram do mundo do jornalismo; a ênfase na análise crítica da mídia abalou 

a confiança dos estudantes; o divórcio entre meio profissional e acadêmico já perdura há várias 

gerações; e a dicotomia e a falta de integração separam a visão acadêmica e a profissional, 

conforme igualmente constatado por vários outros autores da área em diversos países. 

Depois de analisar vários estudos, Meditsch (2008, p. 27) concluiu que o ensino de 

jornalismo está vulnerável, condição que ele atribui: 

 

[...] à tomada do seu espaço pela ciência da Comunicação; a seu próprio fracasso para 
justificar e defender o campo; à sua dificuldade para emplacar na vida acadêmica; a 
seu complexo de inferioridade enquanto atividade intelectual, e, ainda, ao descaso 
das organizações jornalísticas. 

 
 

Como recomendações às escolas, ele sugere: 
 

[...] criar uma cultura jornalística; entender e usar as novas tecnologias sem perder o 
foco jornalístico; afirmar o jornalismo como atividade intelectual e os jornalistas 
como educadores; reconhecer os melhores jornalistas como presença necessária na 
comunidade acadêmica; motivar seus professores para pesquisar, escrever e publicar 
sobre jornalismo; desenvolver escolas de pensamento e prática; criar programas de 
pós-graduação focados no jornalismo; educar estudantes para pensar criticamente; 
preparar estudantes para serem profissionais de vanguarda e lutar pela mudança dos 
critérios de certificação das faculdades (MEDITSCH, 2008, p. 27). 



48 
 

 
 
 

Ainda de acordo com Meditsch (2008), em vez de partirem dos problemas da prática 

para buscar respostas na teoria e devolver soluções à prática, as escolas fazem uma visita 

empírica à prática e voltam a se refugiar na teoria. Essa inversão, segundo o autor, é que 

provoca a impotência teórica da pesquisa e a irrelevância de seus resultados em relação aos 

problemas concretos, consequências que conduzem à negação da realidade e, como parte dela, 

à negação do próprio jornalismo. Assim, para ele, a unidade indissolúvel ensino-pesquisa é a 

única saída possível para a formação oferecida pelas escolas, que devem perseguir a qualidade 

do jornalismo, adotando uma efetiva perspectiva profissional. A dicotomia entre teoria e 

prática precisa ser superada. 

Um profissional capacitado técnica, teórica e eticamente fará um trabalho melhor do 

que um amador. Na universidade, o curso de Jornalismo é o único que ensina de forma 

sistemática a escrever, apurar, editar e pensar o que fazer com suas competências. É um 

considerável diferencial competitivo diante dos desafios de gestão da informação e do 

conhecimento, que são os maiores desafios da civilização na atualidade. 

Felizmente, no Brasil tem-se vivenciado nos últimos anos o renascimento do jornalismo 

como campo acadêmico, o que tem facilitado a tarefa das escolas. Para isso, têm contribuído 

não apenas a preocupação do meio profissional, expressa no programa de qualidade de ensino 

da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), mas também a resposta do meio universitário 

com a criação e consolidação dos grupos de jornalismo na Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), na Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación (Alaic) e na Associação Nacional dos Programas de Pós- 

Graduação em Comunicação (Compós). Mais recentemente houve a criação de duas entidades 

de ensino e pesquisa, o Fórum Nacional dos Professores de Jornalismo (FNPJ) e a Sociedade 

Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), além da consolidação de revistas 

acadêmicas como Pauta Geral, Estudos em Jornalismo e Mídia e Brazilian Journalism 

Research. 

Esse mesmo movimento tem sido observado em nível internacional, com o surgimento 

de associações, revistas e espaços de pesquisa específicos em instituições de prestígio, além da 

expansão das redes internacionais de acadêmicos que estudam jornalismo. No entanto, como 

afirma Meditsch (2008), para que o jornalismo sobreviva na era da informação é preciso estar 

preparado, e essa preparação passa pela universidade. Para o autor, não pode haver contradição 

nem distanciamento entre teoria e prática, nem é razoável desprezar as competências técnicas, 

processuais, metodológicas e deontológicas desenvolvidas historicamente na profissão, que 

representam o seu principal patrimônio nesse novo contexto. Em vez disso, é necessário 
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sistematizá-las em teorias e modelos com base científica e aplicação tecnológica. 
 
 
3.1 Da formação superior à não exigência do diploma 

 
 

O primeiro curso de formação superior em Jornalismo no Brasil foi criado em 1947, 

pela Fundação Cásper Líbero, em São Paulo. Seu projeto, inicialmente idealizado em 1943, 

com base no Decreto-Lei nº 910, de 30 de novembro de 1938, saiu do papel em São Paulo 

(1947) e no Rio de Janeiro (1948) e se constituiu como fator decisivo para o crescimento da 

pesquisa nacional. 

A criação dos cursos abriu a discussão sobre a necessidade, ou não, de um diploma para 

o exercício profissional do jornalismo e, ainda, sobre a relação entre liberdade de expressão e 

controle da mídia. A exigência do diploma foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 972, de 17 

de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista (BRASIL, 1969), 

ou seja, mais de 30 anos depois do Decreto-Lei nº 910/1938 e aproximadamente 20 anos depois 

da criação do primeiro curso em 1947. 

O Decreto-Lei nº 972/1969 prevê em seu artigo 4º que “[...] o exercício da profissão de 

jornalista requer prévio registro no órgão regional competente do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social que se fará mediante a apresentação de: [...] V – diploma de curso superior 

em Jornalismo” (BRASIL, 1969). Na ocasião, o país estava submetido a uma ditadura militar 

que controlava a mídia e não aceitava ser confrontada. Assim, quando o Decreto-Lei foi 

promulgado, a grande imprensa engoliu-o quase muda, pois estava-se sob a vigência do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5). 

Ainda durante a ditadura, foram promulgados a Lei nº 6.612, de 7 de dezembro de 1978, 

que alterava dispositivos do Decreto nº 972/1969, tal como a extinção do estágio em jornalismo 

(BRASIL, 1978), e o Decreto nº 83.287, de 13 de março de 1979, que dava nova 

regulamentação ao Decreto-Lei nº 972/1969, que dispõe sobre o exercício da profissão do 

jornalista, em decorrência das alterações introduzidas pela Lei nº 6.612, de 7 de dezembro de 

1978 (BRASIL, 1979). As duas legislações mantiveram a exigência do diploma para o 

exercício do jornalismo. 

No capítulo V da Constituição de 1988, cujo título é “Da Comunicação Social”, não 

está prevista a necessidade, ou não, do diploma para atuar como jornalista. O que consta do 

documento é a garantia de que “[...] a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação [...] não sofrerão qualquer restrição”, sendo “[...] vedada toda e qualquer  censura 
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de natureza política, ideológica e artística” (BRASIL, 1988). 

Em outubro de 2001, com o entendimento de que o Decreto-Lei nº 972/1969 passara a 

ser inconstitucional após as mudanças na Carta Magna de 1988, a juíza substituta da 16ª Vara 

Cível da Justiça Federal de São Paulo, Carla Abrantkoski Rister, em processo de iniciativa do 

Ministério Público Federal, concedeu liminar extinguindo a obrigatoriedade da formação 

superior em Jornalismo para o exercício da profissão. Segundo a juíza, a obrigatoriedade de 

um diploma para exercer a profissão de jornalista não foi recepcionada pela Constituição de 

1988. 

Em sua argumentação, a juíza alegou que sua decisão tinha como respaldo a “[...] 

propalada irrazoabilidade do requisito exigido para o exercício da profissão, tendo em vista 

que a profissão de jornalista não requer qualificações profissionais específicas, indispensáveis 

à proteção da coletividade, diferentemente das profissões técnicas” (RISTER, 2002, p. 13). O 

parecer prioriza a prática, enaltece a técnica e aponta a formação cultural como um processo 

idealizado. Ao priorizar a prática, todavia, diminui-se a reflexão e as possibilidades de 

produção de conhecimento que poderiam se constituir por meio das discussões teóricas. 

A decisão controversa da juíza ainda divide profissionais, empresas jornalísticas e a 

sociedade. De acordo com Dines (2002, p. 20), “[...] a medida foi tomada 32 anos depois de 

promulgado o Decreto-Lei que instituiu a obrigatoriedade e 13 anos depois de promulgada a 

Constituição onde a questão seria tratada, mas acabou ficando de fora, justamente pela 

controvérsia que causou”. Inicia-se, a partir de então, a polêmica em torno da necessidade do 

diploma. Os que defendem a decisão da juíza afirmam que a prática é a melhor escola de 

jornalismo e o talento, o recurso fundamental para exercer a profissão. Os contrários a esses 

argumentos afirmam que a formação é um processo a ser construído, sendo necessário um 

investimento de energia, e que a liberdade de expressão não é contraditória com a formação. 

No dia 17 de abril de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) acata o parecer do 

ministro Gilmar Mendes sobre a inconstitucionalidade da exigência do diploma de jornalismo, 

bastando o registro no Ministério do Trabalho como condição para o exercício da profissão. 

Em 2009, o STF indefere pedido da Fenaj para que a extinção do diploma fosse revogada 

(BRASIL,2009a). Desde a decisão da juíza Carla Abrantkoski Rister e do STF, a discussão 

sobre a obrigatoriedade do diploma permanece nos cursos superiores de Jornalismo e nos 

sindicatos da categoria do país. 

Professores, estudantes, profissionais e sindicalistas têm se manifestado pela aprovação 

da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 33/2009, que dispõe sobre a exigência do 

diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo e se encontra em 
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tramitação no Congresso Nacional (BRASIL, 2009b). A proposta foi aprovada em primeiro e 

segundo turnos no Senado, e aguarda a votação na Câmara dos Deputados desde 2012, tendo 

sido adiada diversas vezes. 

O fato de a necessidade ou não do diploma se confundir com liberdade de imprensa 

indica que, mais do que um processo formativo, se está diante de uma questão política, visto 

que se trata de controlar a mídia e, consequentemente, a produção de informação, ou seja, “[...] 

a maneira como as notícias chegam até a sociedade, se por meio de jornalistas com uma 

formação em um curso de graduação ou se por sujeitos que se inseriram no mercado valendo- 

se da própria prática” (CARLONI, 2018, p. 85). 

É essencial que se leve em conta as contradições desse processo, percebendo que, 

apesar de não ocorrer da maneira ideal, ele possibilita a resistência da categoria contra a não 

exigência do diploma e a formação do jornalista em curso superior. Abrir mão da formação em 

nome da regulamentação prática da profissão é priorizar e fazer da prática um fetiche, visto 

que no capitalismo a constituição dos sujeitos é pautada pelo consumismo, e não pela formação 

crítica e esclarecida. Pensar uma formação ampla envolve discussões que, apesar da atrofia do 

pensamento na sociedade atual, ainda podem ser realizadas, com todas as dificuldades, como 

forma de resistência na academia, tendo por base o seu ideal de formação, enquanto a prática 

é o lugar em que o mercado regula a profissão conforme seus interesses econômicos. 

Fica claro o jogo de poder entre as empresas jornalísticas de um lado, que pretendem 

manter o domínio da circulação das informações e o controle dos salários, e a categoria dos 

jornalistas de outro, que tenta se colocar contra essa dominação, lutando por liberdade em um 

mundo dominado pela racionalidade instrumental. Assim, mesmo insuficiente e marcada por 

contradições, a formação superior é, ainda, a possibilidade de construção de pensamento. 

O fato de a regulamentação da profissão ter ocorrido em períodos de opressão sustenta 

o discurso dos que querem a profissão desregulamentada, e que para isso alegam que, por terem 

sido editados durante regimes de exceção os decretos-leis são inconstitucionais. 

 
 

No entanto, por trás deste tipo de argumento que prevê a formação como lugar do 
controle e não como possibilidade de uma constituição de crítica e esclarecimento, 
esconde-se o interesse das empresas que querem controlar o fluxo das informações, 
trazendo os jornalistas como funcionários sem uma organização como categoria 
profissional que ficaria justamente à mercê das decisões dos grandes veículos 
(CARLONI, 2018, p. 88). 

 
 

De acordo com Costa (2002, p. 29), “[...] o principal argumento entre tantos que se 

podem levantar para a exigência do diploma do curso de graduação de nível superior para o 
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exercício profissional do Jornalismo, é o de que a sociedade tem direito à informação de 

qualidade, ética, democrática”. Segundo a autora, a qualidade pode ser aprendida com o estudo 

da ética, de uma cultura ampla e de uma formação crítica e democrática nas discussões 

universitárias. O argumento contrário à exigência do diploma, que se apoia na formação como 

controle e lugar da falta de liberdade de expressão, é, para ela, ingênuo e equivocado, e, em 

alguns casos, propositalmente distorcido para boicotar a discussão a respeito da formação. 

O argumento favorável ao diploma tem como justificativa ser o curso superior o lugar 

adequado para a formação cultural, humana e ética, além de técnica e laboratorial. Aqueles que 

defendem a extinção definitiva da exigência do diploma alegam que a formação cultural ampla 

não pode se resumir ao debate universitário e que o melhor laboratório é a própria prática. 

Além disso, explicam que a exigência do diploma promove um controle que fere a liberdade 

de expressão. 

No entanto, a questão do esclarecimento e suas contradições precisa ser pensada para 

que o debate a respeito da formação não seja idealizado. De outra maneira, a emancipação 

pode ser esvaziada de seu sentido. 

 
Se não quisermos aplicar a palavra ‘emancipação’ num sentido meramente retórico, 
ele próprio tão vazio como o discurso dos compromissos que as outras senhorias 
empunham frente à emancipação, então por certo é preciso começar a ver 
efetivamente as enormes dificuldades que se opõem à emancipação nessa 
organização de mundo (ADORNO, 1995, p. 181). 

 

Para Adorno (1995), apenas uma formação cultural ampla e aprofundada pode levar ao 

esclarecimento. Com base, portanto, no que diz o filósofo alemão, pode-se afirmar que o debate 

que deve ser feito no âmbito do jornalismo não é sobre a exigência ou não do diploma, e sim 

sobre a necessidade de formação do jornalista e de quão ampla e humanitária ela pode ser. 

Discutir apenas a obrigatoriedade do diploma, e não o tipo de formação que se deve oferecer 

para um jornalista crítico já encerraria, consoante o que afirma Adorno (1995), uma derrota do 

pensamento. 

O jornalismo, como um produto desta sociedade, também funciona conforme essa 

lógica contraditória que constitui uma sociedade heterônoma. A discussão sobre o diploma 

pode idealizar a necessidade da formação e, por isso, negá-la. Em seu parecer revogando a 

obrigatoriedade do diploma superior em jornalismo para o exercício profissional, a juíza afirma 

que o tipo de formação necessária para um jornalista, humana e cultural, não se aprende em 

um banco de universidade (RISTER, 2002). 

Na verdade, o debate sobre a formação em jornalismo acompanha a área desde a   sua 
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profissionalização e, no Brasil, ganha intensidade no início do século XX, acompanhando o 

panorama mundial. De acordo com Melo (2012), nos Estados Unidos, as primeiras escolas 

foram criadas em 1908, quatro décadas antes do Brasil, embora essa discussão já fizesse parte 

dos debates da elite brasileira. 

 

O modelo brasileiro de ensino de jornalismo foi cultivado dentro da faculdade de 
comunicação, onde essa habilitação profissional convive dialeticamente com suas 
congêneres: publicidade, relações públicas, rádio e televisão, cinema e produção 
editorial (MELO, 2012, p. 134). 

 
 

No capitalismo, a técnica como uma finalidade em si mesma passa a ser mais 

importante que a construção de uma formação ampla. Conforme Horkheimer e Adorno (1986, 

p. 20), “[...] a técnica é a essência desse saber, que não visa conceitos e imagens, nem o prazer 

do discernimento, mas o método, a utilização do trabalho de outros, o capital”. Os autores 

pontuam que a valorização excessiva da técnica pode fortalecer a dominação econômica, pois 

mantém os sujeitos no lugar de alienação e finda as possibilidades de reflexão e pensamento. 

“A técnica não pode ter uma finalidade em si mesma, ela precisa estar a serviço da 

humanização” (p. 20). Os autores também pontuam: 

 

O que não se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a 
sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. 
A racionalidade técnica é hoje a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter 
compulsivo de uma sociedade alienada de si mesma (HORKHEIMER; ADORNO, 
1986, p. 114). 

 
 

Essa polêmica é motivo de mobilização dos profissionais do jornalismo e alimenta a 

calorosa discussão que vem sendo feita nestas duas primeiras décadas do século XXI. Os que 

defendem a decisão da juíza afirmam que a prática é a melhor escola de jornalismo e o talento, 

o recurso fundamental para exercer a profissão. Os contrários a esses argumentos afirmam que 

a formação é um processo a ser construído, sendo necessário um investimento de energia, e 

que a liberdade de expressão e a formação não são contraditórias. 

Mas o que de fato deve ser considerado é que um indivíduo não vai à universidade para 

o mero aprendizado das técnicas jornalísticas, e sim para, junto com o domínio dessas técnicas, 

preparar-se culturalmente para lidar interpretativamente com a moderna sociedade da 

informação. Esse é o sentimento da maioria dos estudantes que procura o curso superior de 

jornalismo e, pelo que se observa, a tarefa de formar está cada vez mais satisfatória. 
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3.2 Do bacharelado em Comunicação ao bacharelado em Jornalismo 
 
 

Além da discussão sobre a necessidade do diploma, há diversas outras questões que 

envolvem a formação do jornalista, e uma das que já foi resolvida é a transformação do 

jornalismo em curso, deixando de ser uma mera habilitação. A mudança foi homologada em 

27 de setembro de 2013, por meio do Parecer nº 39, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Jornalismo (BRASIL,2013). A partir de então, o Ministério da 

Educação (MEC) estabeleceu o prazo de dois anos para todos os cursos do país adaptarem-se 

à nova resolução. 

A estrutura do curso (bacharelado) de Comunicação Social no Brasil, implantada no 

fim da década de 1960 e início dos anos 1970, foi concebida um pouco antes. Com o fim da 

Segunda Guerra Mundial – já no contexto, portanto, da Guerra Fria –, os países capitalistas 

vencedores, valendo-se do poder de ascensão sobre a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), começaram a se articular para que a entidade 

interferisse tanto no ensino universitário, de modo específico, quanto no conteúdo editorial do 

jornalismo de todos os países. 

 
 

Em conferência da Unesco realizada em Paris, em 1959, foi aprovada a estratégia de 
intervenção na formação dos jornalistas como a maneira mais eficaz de intervir na 
própria prática jornalística. Isso se daria principalmente a partir de centros 
internacionais de formação de jornalistas e de professores de jornalismo e o 
investimento na modelagem dos currículos dos cursos na América Latina, na África e 
na Ásia. Assim, surgiu logo no início dos anos 1960 o Centro Internacional de Estúdios 
Superiores de Periodismo para América Latina (Ciespal), sediada em Quito, no 
Equador (SPENTHOF, 2012, p. 192, grifo do autor). 

 

De acordo com Spenthof (2012), essa orientação da Unesco vigorou pelo menos até 

1972, e no Brasil encontrou respaldo no projeto desenvolvimentista iniciado por Juscelino 

Kubitschek nos anos 1950 e na parceria direta da entidade com o ditadura militar, da qual 

surgiu, nos anos 1960, o curso de Jornalismo Polivalente, transformado no fim da década em 

Comunicação Social. 

A sociedade, as empresas, os jornalistas e boa parte da academia logo rejeitaram a 

adoção desse modelo no Brasil, por não encontrar correspondência na realidade. Com essa 

recusa, a solução encontrada pelos técnicos foi criar uma estrutura intermediária de um curso 

de Comunicação com várias habilitações e a imposição de um currículo mínimo nacional. No 

entanto, era uma formação para uma profissão inexistente, inventada segundo as   convicções 
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políticas do Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina (Ciespal). 

 

O Jornalismo é uma profissão reconhecida internacionalmente, regulamentada e 
descrita como tal no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho. A 
Comunicação Social não é uma profissão em nenhum país do mundo, mas sim um 
campo que reúne várias diferentes profissões. É também uma área acadêmica que 
engloba diversas disciplinas específicas, como ocorre também em outras áreas das 
ciências aplicadas como, por exemplo, a da Saúde, que reúne em seu âmbito as 
profissões (e respectivas disciplinas) de Medicina, Odontologia, Enfermagem, 
Fisioterapia etc. Desta forma, é inadequado considerar o Jornalismo como habilitação 
da Comunicação Social, uma vez que esta, como profissão, não existe, assim como 
não existe uma profissão genérica de Saúde (BRASIL,2009a). 

 
 

A imposição do curso de Comunicação Social de modelo único, em substituição ao 

curso de Jornalismo, teve, segundo a Comissão de Especialistas nomeada pela Portaria MEC- 

SESU nº 203/2009, consequências prejudiciais para a formação universitária do profissional 

da área. Foram extintos conteúdos fundamentais, tais como teoria, ética, deontologia e história 

do jornalismo, ou sua dissolução em conteúdos gerais da comunicação, que não respondem às 

questões particulares suscitadas pela prática profissional. 

Mas o jornalismo não pode ser guiado por objetivos de publicidade, relações públicas 

ou mero entretenimento. Decorre daí a criação de um abismo entre a formação teórica e a 

formação prática nos cursos de Comunicação, falha esta que, mais de 50 anos depois, ainda 

não foi solucionada completamente. Por se voltarem inicialmente a um outro tipo de 

profissional, a eleição das disciplinas teóricas do currículo mínimo imposto abandonou as 

referências fundamentais para a prática do jornalismo, quando não se voltaram contra elas. 

Com o posterior abandono do projeto de formar o “comunicador polivalente”, a teoria 

não retornou às questões suscitadas pelas habilitações profissionais específicas, como seria o 

esperado. Ganhou, em vez disso, crescente autonomia em relação às práticas da comunicação, 

na direção de se tornar uma disciplina estritamente crítica da área das Ciências Humanas, e não 

mais da área de Ciências Sociais Aplicadas. Em consequência, passou a não reconhecer 

legitimidade no estudo voltado ao exercício profissional, desprestigiando a prática, 

ridicularizando os seus valores e se isolando do mundo do jornalismo. Essa visão era 

sustentada, segundo Spenthof (2012), por uma visão anticientífica ou antiteórica, mas 

estratégica, de que a teoria deveria moldar a prática, e não a ter como objeto. 

Ao citar a autocrítica do Ciespal realizada anos depois, em um encontro de 

pesquisadores na Costa Rica, Spenthof (2012) explica que o momento marca a reorientação de 

rumos da entidade, ainda que de forma limitada. Conforme o autor, não houve uma  mudança 
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de paradigma teórico basilar – da teoria positivista estadunidense para a teoria crítica 

frankfurtiana e marxista em geral, seguindo a mudança de orientação da Unesco expressa no 

relatório MCBride (que discute a falta de democracia na comunicação) ou mesmo antes dele – 

, e em vez de diminuir a distância entre teoria e prática, a entidade acabou por aprofundá-la. 

O relatório da Comissão de Especialistas do MEC aponta que em abril de 2006 o 9º 

Encontro do Fórum Nacional dos Professores de Jornalismo aprovou uma resolução 

recomendando ao Ministério da Educação que, em razão da maturidade teórica e do 

reconhecimento social de sua importância, os cursos de Jornalismo deveriam constituir 

graduação específica em Jornalismo, e não mais uma habilitação dos cursos de Comunicação 

Social. Poucos meses depois, em julho daquele ano, o 32º Congresso Nacional dos Jornalistas, 

realizado em Ouro Preto, aprovou uma resolução no mesmo sentido. 

Em nível internacional, a Unesco revisou o seu equívoco histórico reconhecendo a 

importância do jornalismo para o desenvolvimento das nações e a consolidação das 

democracias, ao recomendar um curso com foco específico, e não mais atrelado a outras áreas 

da comunicação. Em 2007, um novo modelo de currículo contendo tais indicações foi 

apresentado durante o I Congresso Mundial sobre o Ensino de Jornalismo, apoiado pela 

entidade e realizado em Cingapura pelo Centro Asiático de Informação e Comunicação 

Midiática. 

A iniciativa da Unesco, ainda segundo o relatório da Comissão de Especialistas do 

MEC (BRASIL, 2009a), ocorre no contexto de uma série de outros acontecimentos e sinalizam 

a retomada do estudo específico do jornalismo em nível internacional, na virada do século XX 

para o XXI. A partir do ano 2000, foram criadas novas revistas acadêmicas em língua inglesa 

e com circulação internacional, e as principais associações internacionais de pesquisadores da 

comunicação criaram sessões próprias para debater o jornalismo. Países europeus que por 

muito tempo relutaram em criar escolas de jornalismo em suas universidades, tais como Itália 

e Inglaterra, revisaram essa posição a partir dos anos 1990. 

No Brasil, que possui uma das mais antigas e sólidas tradições teóricas no campo, esse 

movimento foi acompanhado pelo lançamento do Programa de Qualidade do Ensino de 

Jornalismo pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), que congrega as entidades 

sindicais; pela criação da Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo (SBPJor), que 

congrega os acadêmicos; e também pelo Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ), 

que congrega os docentes. “Estas iniciativas não representam um rompimento com a área 

acadêmica maior da comunicação, mas antes a sua revitalização, pelo fortalecimento de sua 

diversidade e dos vínculos com as práticas sociais e culturais que a originaram, justificando a 
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sua existência” (BRASIL, 2009c, online). 

Assim, considerando o estado e a evolução do campo acadêmico e da profissão, a 

proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de graduação em 

Jornalismo, bacharelado, apresentada pela Comissão de Especialistas foi aprovada e instituída 

pela Resolução nº 1, de 27 de setembro de 2013, do MEC/CNE/CSE. 

Durante o trabalho de atualização curricular realizado pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso de jornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

composto por cinco professores, uma das principais preocupações foi sedimentar a formação 

teórica dos futuros profissionais, ao mesmo tempo que tentou reduzir a distância entre teoria e 

prática. O novo currículo do curso de graduação em Jornalismo da Faculdade de Informação e 

Comunicação (FIC/UFG) foi implantado em 2016, em conformidade com o que determinam 

as DCN. 

As novas diretrizes indicam a necessidade da formação de um profissional crítico e 

humanista, ao mesmo tempo voltado para a intelectualidade, e também a urgência de se 

consolidar uma epistemologia própria do jornalismo que possibilite acabar com a dissociação 

entre teoria e prática e com a primazia da prática. Assim, chega-se à questão formulada por 

esta tese: as novas Diretrizes Curriculares possibilitam o enfrentamento dos desafios da 

formação em jornalismo? No Capítulo 5, as novas DCN serão estudadas à luz de suas 

possibilidades no que diz respeito à formação intelectual do jornalista, à sua formação crítica 

e humanista, bem como à relação entre teoria e prática. 

 
 
3.3 O curso de Jornalismo na UFG 

 
 

O curso de Jornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG) completou 50 anos em 

2016, em meio a uma das maiores crises políticas da história recente do Brasil. O jornalismo 

do país fez balançar a recente democracia ao anunciar em 31 de agosto que Dilma Rousseff 

havia sido afastada da presidência da República. Estudiosos da história da imprensa brasileira 

terão condições, daqui a 50 anos, de analisar, com o distanciamento necessário, a atuação 

negativa da grande mídia brasileira em relação ao seu papel de incentivadora do impeachment 

da então presidente. 

Esta contextualização é necessária, tendo em vista que a história do curso de Jornalismo 

da UFG está diretamente ligada à criação da instituição, que desde o seu início demonstrou 

preocupação em estruturar a sua comunicação interna e externa e valorizar o papel estratégico 
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do jornalismo em uma sociedade democrática. 
 
 

A UFG já tinha a compreensão manifestada pelo seu primeiro reitor, professor 
Colemar Natal e Silva (1960-64), que enxergava o papel do jornalismo como 
estratégico numa sociedade democrática. Tanto que, mesmo antes de o curso de 
jornalismo entrar em funcionamento, ele já havia instituído a Imprensa Universitária, 
em 1962, e implantado o parque gráfico, inaugurado pelo então Ministro da 
Educação, Darcy Ribeiro, com equipamentos importados da Alemanha. Também 
havia criado o jornal 4º Poder, a Rádio Universitária e, já naquela época, lutava pela 
concessão de um canal de TV Educativa, o que se concretizou apenas na primeira 
década deste milênio, com a inauguração da TV UFG, em 2009 (LIMA; BRITO 
NETO, 2016, no prelo). 

 
 

O curso de Jornalismo da UFG foi criado em 1966 como resultado da pressão articulada 

pela Associação Goiana de Imprensa e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado 

de Goiás. Em março de 1968 teve início a primeira turma, em espaço cedido pela Faculdade 

de Educação da UFG no setor Universitário. Às 30 vagas disponíveis concorreram 80 

candidatos, mas apenas quatro concluíram o curso, quatro anos depois. 

No contexto mais amplo da sociedade brasileira, o país vivia o início da ditadura militar 

(1964-1985). Em 1968, quando os primeiros alunos de Jornalismo entraram em sala de aula, o 

país experimentava um duro combate das forças militares no poder aos que militavam contra 

a ditadura. Em dezembro daquele ano, a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5) significou o 

fortalecimento dos setores mais conservadores das Forças Armadas. 

Os primeiros quatro jornalistas formados pela UFG, Marly Brasil, Reynaldo Rocha (in 

memoriam), Luiz Otávio Soares e Braz Wilson Pompeu de Pina Filho (in memoriam) colaram 

grau em 1971. As dificuldades de funcionamento do curso, segundo o professor Antônio Maia 

Leite (apud LIMA e BRITO, 2016), primeiro docente a ser contratado, contribuíram para a 

saída dos alunos da primeira turma para outras instituições, o que explica a formatura de apenas 

quatro estudantes. 

Em 1972 foram realizados os primeiros concursos para compor a equipe do curso, que 

resultou na contratação de seis novos professores, e ao mesmo tempo iniciou-se a luta pela 

compra de equipamentos para os laboratórios. Até o primeiro semestre de 2016, o curso de 

Jornalismo habilitou 1.579 profissionais, segundo dados do Centro de Gestão Acadêmica da 

UFG, lembrando que não existem informações disponíveis anteriores à 1976. 

No âmbito da política educacional do governo federal, discutia-se a reforma 

universitária baseada no modelo norte-americano, o que provocou a revolta de professores e 

estudantes. Os protestos ganharam as ruas, e os militares invadiram a UnB e outras instituições 

do país, afastando professores, alunos e servidores. Goiás também vivenciou a violência do 
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regime, principalmente contra estudantes, alguns desaparecidos até hoje. 

Em 1969, conforme visto anteriormente, o governo militar reconhece a profissão de 

jornalista pelo Decreto-Lei nº 972, que estabelece que a partir de então era necessário ter 

formação superior para o exercício da profissão. Mas o jornalismo passa a ser uma habilitação 

da Comunicação Social, da mesma maneira que Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. 

Vale ressaltar que até 2001 o curso de Jornalismo da UFG foi o único oferecido no estado de 

Goiás, quando foram autorizadas a criação de novos cursos. 

Depois de muita movimentação, os conselhos superiores da UFG autorizam no fim de 

1996 a criação da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (Facomb), em substituição 

ao Departamento de Comunicação, ligado ao então Instituto de Ciências Humanas e Letras. 

No dia 20 de agosto de 1997, o reitor Ary Monteiro do Espírito Santo instalava a nova 

faculdade. Uma das primeiras providências da nova unidade acadêmica da UFG foi, ao lado 

de reforçar sua estrutura de ensino e de extensão, organizar as bases da sua pesquisa. Em 2007 

teve início o curso de mestrado em Comunicação e em 2019 foi selecionada a primeira turma 

de doutorado, aprovado em 2018. 

Em 2012, depois da criação do curso de Gestão da Informação, a então Facomb passa 

a ser denominada Faculdade de Informação e Comunicação (FIC). Em 2016, com a criação do 

bacharelado em Jornalismo, entrou em vigor o novo currículo do curso, com base nas novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). A última atualização curricular era de 2004, ainda 

como habilitação de Comunicação Social. 

Algumas das mudanças previstas nas DCN foram a transformação do curso de 

Jornalismo em bacharelado, deixando de ser uma habilitação do curso de Comunicação; a 

implantação do estágio obrigatório; e a retirada do impresso como eixo central da formação 

técnica de jornalista, remetendo-a para a convergência de linguagens e plataformas. As novas 

diretrizes também apontam para uma perspectiva mais inclusiva, com foco na formação para 

a cidadania e os direitos humanos; o fortalecimento da autonomia; o estímulo ao 

empreendedorismo e ao vínculo com a localidade; e uma formação intelectual que valorize a 

relação entre teoria e prática. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Jornalismo da FIC trabalhou durante mais 

de um ano para efetivar a proposta de atualização curricular, que teve como um de seus 

objetivos promover a relação entre teoria e prática na formação do futuro jornalista, por meio 

da integração e da interdisciplinaridade. Com a análise das novas DCN e do resultado de 

pesquisas recentes sobre o tema, pretende-se verificar quais as possibilidades, ou não, de 
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enfrentamento dos desafios que a formação em jornalismo coloca a partir da sua implantação. 
 

 
3.4 Da relação entre teoria e prática na formação do jornalista 

 
 

Mesmo que exista uma vasta reflexão, tanto no âmbito da educação como do 

jornalismo, sobre a necessidade urgente de integração entre teoria e prática, continua valendo 

o jargão popular de que, na prática, “a teoria é outra”. As diversas matrizes curriculares e os 

planos de ensino de disciplinas dos principais cursos de jornalismo brasileiros, inclusive o da 

UFG, revelam que uma mais estreita relação entre teoria e prática ainda tem pela frente um 

caminho a ser percorrido. 

Esse é um território que está sempre em disputa e cuja tendência é ser de difícil solução. 

Tal constatação não significa necessariamente uma mensagem pessimista, tendo em vista que 

as novas DCN representam uma utopia, uma ideologização sobre teoria e prática. Tem o dever 

ser e talvez a possibilidade de enfrentamento de tantos desafios na formação em jornalismo. 

Mas mesmo após algumas reformas e com as novas DCN para os cursos de Jornalismo 

– que conforme visto anteriormente estão em vigor desde 2016, ou seja, são ainda muito 

recentes –, a reflexão teórica realmente crítica, capaz de produzir inovação ainda é a exceção 

que confirma a regra de que se continua preso à reprodução de esquematismos e padrões 

consagrados pela indústria. Ainda é nítida a dificuldade dos estudantes de relacionar teoria e 

prática e identificar as contradições que existem entre ambas, para, a partir daí, fazer propostas 

e buscar caminhos alternativos. 

Ainda são iniciativas isoladas, propostas dialógicas de professores nas quais os 

estudantes são envolvidos não apenas com seus produtos, mas também com os processos de 

que tomam parte, buscando a transformação não apenas das práticas, mas também das teorias. 

É preciso, conforme pontua Lopes (2016, p. 2), desmistificar “[...] vários valores que têm dado 

sentido à profissão há décadas, e também apontam para outras possibilidades de valores- 

notícia, para além das taxonomias clássicas de noticiabilidade ‘naturalizadas’, de certa forma, 

por nosso habitus profissional”. 

Por isso, permanecem as dificuldades enfrentadas pelos estudantes, bem como suas 

limitações no que diz respeito aos valores, às regras e aos procedimentos que constituem a 

identidade e, por que não, também a ideologia profissional. 

 

Uma primeira limitação apresentada pelos estudantes desde o início do curso – e que 
em si já é um forte indício da desconexão entre teoria e prática – é a percepção de 
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que se dá fé a alguns valores profissionais ao mesmo tempo em que se desejam outros. 
Pode haver aí, inclusive, incompatibilidades entre uns e outros, mas nem sempre isso 
é percebido claramente; há, contudo, uma inquietação latente. [...] os sentidos de 
“jornalismo”, de “notícia” e de “ser jornalista” reduzem-se a aspectos os mais 
técnicos e superficiais, porém, largamente difundidos pelos meios de comunicação e 
também pelos meios acadêmicos, quando estes apenas reproduzem os primeiros. A 
palavra “informação” aparece aqui como um sentido fortíssimo e amplo, uma espécie 
de coringa, palavra-chave a definir quase tudo que circunde e guie o jornalista – e 
desde seus primeiros dias como estudante (LOPES, 2016, p. 2). 

 
 

Nesse contexto, praticamente não há distinção entre jornalismo e notícia, pois ambos 

são informação. Ser jornalista, basicamente, é informar. A informação, dessa maneira, é tratada 

como um objeto mercantilizado, cujo valor nem sempre está em si mesmo, e sim nas cifras que 

representa. Por isso a ênfase na quantidade de informação, e muitas vezes isso é posto à venda 

como índice de disponibilidade, diversidade, pluralidade, possibilidades. “Muitas vezes o 

objetivo pretendido pela informação é principalmente gerar mais de si mesma, o que é notório 

nas redes sociais, com uma competição voraz por cliques, ‘curtidas’, comentários, 

compartilhamentos” (LOPES, 2016, p. 3). 

A informação como mercadoria tem menos a ver com a compreensão dos fatos sociais 

atualmente, lugar preferencial do jornalismo. “Essa banalização e esse excesso interditam 

nossas possibilidades de experiência” (LOPES, 2016, p. 3). 

 

Então, o estudante de jornalismo já inicia seu curso vivendo uma contradição. Apesar 
desse perfil ativo, desejoso de “aventuras”, elas já trazem consigo algumas das 
imagens que sustentam os ideais da objetividade jornalística – o que logo será 
reforçado por uma série de disciplinas, tanto “teóricas” quanto “práticas”. Tal como 
os demais membros dessa tribo chamada de “jornalistas”, os estudantes impõem-se 
várias interdições, como “manter distanciamento dos fatos”, ser “neutro”, “isento” e 
“imparcial”, sendo estas ideias as principais ferramentas de controle da identidade 
profissional, na medida em que contribuem para a imposição de um comportamento 
homogêneo ao mesmo tempo que combatem qualquer desejo transformador (LOPES, 
2016, p. 5). 

 
 

Assim, o jovem estudante vê o jornalismo limitado pelos interesses do mercado e pelo 

engessamento das normas e formas técnicas. Por isso acaba por realizar um discurso duplo, 

pois, ao mesmo tempo que prega o desvencilhamento dessas amarras, ele também justifica o 

encaminhamento de suas pautas em nome do interesse do leitor (consumidor) e da proficiência 

técnica. “Na medida em que as forças da identidade profissional se sobrepõem aos desejos de 

transformação, a tendência é a confirmação do empoderamento do mercado e da técnica” 

(LOPES, 2016, p. 5). O conflito não se resolve aí, muito pelo contrário; ele torna-se mais 

latente. Por exemplo, o estudante não crê na imparcialidade, mas sempre invoca tal valor para 
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justificar suas ações. Daí esse duplo pensamento, tal como definido por um dos personagens 

do romance 1984: 

 

[...] Saber e não saber, ter consciência da completa veracidade ao exprimir mentiras 
cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas opiniões opostas, 
sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas; usar a lógica contra 
a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade; crer na impossibilidade da 
democracia e que o Partido era o guardião da democracia; esquecer tudo quanto fosse 
necessário esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso, e depois 
torná-lo a esquecer; e acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era 
a sutileza derradeira: induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se 
inconsciente do ato da hipnose que se acaba de realizar (ORWELL, 2003, p. 36). 

 
 

Isso significa, para muitos, dizer que a sobrevivência na carreira está em entregar-se a 

uma razão cínica. O que é um problema, visto que, de um lado, desacredita-se o curso de 

jornalismo e de outro, a própria profissão. Esse diagnóstico já estava claro no Relatório da 

Comissão de Especialistas do MEC que deu origem às atuais DCN para os cursos de 

Jornalismo. “A ênfase na análise crítica da mídia, quando feita sem compromisso com o 

aperfeiçoamento da prática profissional, abala a confiança dos estudantes em sua vocação, 

destrói seus ideais e os substitui pelo cinismo” (BRASIL, 2009b). 

A ideia de discussão de uma práxis jornalística, de viver uma experiência dialógica 

entre teoria e prática, em que uma transforma a outra é essencial. Uma proposta de práxis, tanto 

pedagógica quanto jornalística, fundamenta-se na terceira tese de Marx e Engels (1993, p. 12) 

sobre Feuerbach: 

 

A doutrina materialista sobre a alteração das circunstâncias e da educação esquece 
que as circunstâncias são alteradas pelos homens e que o próprio educador deve ser 
educado. Ela deve, por isso, separar a sociedade em duas partes – uma das quais é 
colocada acima da sociedade. [...]. A coincidência da modificação das circunstâncias 
com a atividade humana ou alteração de si próprio, só pode ser apreendida e 
compreendida racionalmente como práxis revolucionária. (grifo dos autores). 

 
 

Teóricos e práticos, cada grupo a seu modo, têm um apego especial em considerar as 

coisas como são, e alimentam forte desprezo às ideias que não contribuem para isso. 

 

[Eles] têm seus próprios critérios para dirimir dúvidas sobre as coisas, e aperfeiçoam 
estes critérios em busca de precisão. Neste processo de aperfeiçoamento, procuram 
se manter atualizados sobre o progresso dos seus campos (de c onhecimento, num 
caso; das técnicas, no outro), num processo permanente de auto-superação 
(MEDITSCH, 1992, p. 75). 

 
O esforço de recolocar a dialética “sobre seus próprios pés” levou Marx a se apoiar no 
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conceito de práxis. Ele procurou extrair todas as consequências de sua convicção de que o ser 

humano se transformou no que é por meio da atividade prática, vital, material que é o trabalho. 

No caminho dessa concepção desenvolvida pelo filósofo alemão sobre a prática humana, pode- 

se concluir que a derrubada das pirâmides que sustentam a forma dominante de ensino do 

jornalismo será necessária. 

Os especialistas em teorias e os especialistas em práticas que pretendam chegar ao nível 

mais elevado da práxis“[...] somando os esforços de seus especialismos pensam na práxis como 

união da reflexão dos primeiros com a ação dos últimos. No entanto, não se perguntam porque 

a práxis é ação mais reflexão” (MEDITSCH, 1992, p. 79). Ao não responder a essa pergunta, 

ambos os tipos de especialistas passam ao largo da compreensão do que seja a essência dessa 

ação-reflexão e do que lhe dá sentido. 

O que define a prática humana não é a ação mais a reflexão sobre ela, embora esses 

dois elementos estejam presentes. O que a define é a relação do homem com uma situação dada 

historicamente. Como sujeito criador, o homem percebe, conhece e transforma a situação 

histórica dada e, nesse processo, transforma a si mesmo. Para Meditsch (1992, p. 79), “[...] a 

ação que nega o sujeito não é ação verdadeira, é no máximo ocupação; a reflexão que o nega 

é mistificação; e a práxis aleijada que se extrai da união de uma com a outra não pode se 

efetivar além do discurso, sob pena de expor a sua fragilidade”. O autor prossegue: 

 

Dissociando a prática dos sujeitos da prática, a pedagogia tradicional não percebe a 
especificidade do Jornalismo como forma social de conhecimento – não percebe que 
o jornalismo é uma atividade de conhecimento – e o reduz a ocupação técnica. Pelo 
mesmo caminho, mistifica a técnica da profissão e não a compreende: torna-se 
tecnologicamente incapaz. Em consequência, não pode relacionar adequadamente o 
Jornalismo à totalidade concreta, não pode conhecê-lo e, estando bloqueado o seu 
aprendizado a respeito dele, não poderá também ensiná-lo de maneira eficiente 
(MEDITSCH, 1992, p. 80). 

 
 

Para manter suas linhas de produção equilibradas sobre a fragilidade desse “senso 

crítico submetido”, os empresários contam com instrumentos que variam da cooptação à 

repressão e perseguição, como mostrado anteriormente na teoria organizacional. As escolas de 

Jornalismo não podem utilizar a mesma lógica da empresa, ou seja, da fábrica, sob pena de não 

produzirem senso crítico algum e se tornarem obsoletas até para os monopólios. Em matéria 

de jornalismo, competência e senso crítico são sinônimos, mesmo que nas atuais condições de 

produção da sociedade brasileira isso se torne um paradoxo. 

Apenas uma teoria dialética do conhecimento tem tal abrangência, e justamente por 

essa amplitude é que se pode definir o jornalismo como forma de produção de  conhecimento 
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intelectual, e não como “zona de sombra à margem de seu sistema lógico”, conforme 

explicação de Meditsch (1992). Ao reportar o mundo, o jornalista cria e recria conhecimento. 

A partir dessa constatação, mais do que um curso de graduação, a formação do jornalista requer 

um curso de formação de intelectuais e comunicação de conhecimento. Como se poderá 

cumprir esse objetivo é parte do que será discutido a partir de agora. 

 
 
3.5 Uma aproximação da relação entre teoria e práxis 

 
 

No ensaio “Notas marginais sobre teoria e práxis”, Adorno (1995) apresenta a sua visão 

sobre teoria e prática. Aliás, é importante que se diga que prática, para o autor, possui sentido 

amplo, que abrange não apenas a “prática”, mas também a “práxis”. Esses dois polos, 

conhecimento e ação, não podem ser dissociados da relação sujeito e objeto, que constitui o 

fundamento da filosofia moderna. 

A história registra que o sujeito foi, com frequência, concebido como o constituinte do 

objeto, o Espírito Absoluto, de acordo com o idealismo alemão, especificamente em Hegel. 

Em outros momentos, foi, ao contrário, concebido como passivo, como tábula rasa, na qual o 

mundo empírico imprime suas marcas. O primeiro caso, segundo Adorno (1995), demonstra 

como tal sujeito constituinte é, por um lado, a formulação filosófica sublimada da objetiva 

impotência a que o indivíduo real foi historicamente submetido. No segundo caso, ainda 

segundo Adorno (1995), a hegemonia do objeto dá origem a uma postura que exige a completa 

submissão e passividade do sujeito ao dado. 

Adorno (1995) demonstra ainda que, com frequência na prática e nas experiências 

científicas, tende-se a considerar falsamente como realidade um método pretensamente 

objetivo capaz de dominar os mais diferentes objetos. Tal tendência resulta de fato em um 

conhecimento fetichizado, tornando-se um fim em si mesmo, em tudo indiferente ao objeto. 

A tensão entre teoria e prática, ainda conforme Adorno (1995), irá sempre exigir a 

autocrítica, pois a relação entre elas é de não identidade, nervosa, contraditória, visto que uma 

precisa da outra, mas ao mesmo tempo se oferecem mútua resistência. O problema da teoria e 

da prática é análogo ao da relação entre sujeito e objeto e dela não pode ser dissociado. Mas 

trata-se de uma tensão necessária, que contraria a visão de plena integração. 

Sobre essa conflituosa relação, diz Miranda (2004, p.20): 
 

A noção de que seja possível “resolver” a contradição teoria e prática tem um caráter 
idealista, porque afirma a possibilidade de resolução de uma contradição, que é 
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histórica, que não está resolvida na realidade. Caracteriza-se, ainda, por ser 
voluntarista, pois pretende que a vontade seja suficiente para alterar esse estado de 
coisas. 

 
 

A situação da prática é agravada pelo declínio da experiência, e esta está relacionada 

com o conhecimento que se adquire por meio da atuação individual no processo de trabalho. 

É o que afirma Adorno (1955, p. 203-204): “Onde a experiência é bloqueada ou simplesmente 

já não existe, a práxis é danificada e, por isso, ansiada, desfigurada, desesperadamente 

supervalorizada. Assim, o chamado problema da práxis está entrelaçado com o do 

conhecimento”. 

Com o declínio da sabedoria prática, desapareceu também a possibilidade de se 

encontrar homens experientes, capazes de agir segundo critérios extraídos da tradição e do 

passado individual. Essa situação propiciou o desenvolvimento de um tipo de aversão à teoria 

e à reflexão. O predomínio da razão instrumental, exigida por tal situação, já não permite a 

ninguém uma reflexão que não esteja voltada para a solução dos problemas suscitados por esse 

tipo de lógica social. 

A reflexão de Adorno (1995) almeja, por um lado, combater as diferentes faces do 

ativismo, da aparente necessidade urgente da práxis, que mobiliza homens não experientes para 

a ação irrefletida, e por outro, está voltada contra a atual condição objetiva a que a teoria foi 

relegada como contra-hegemonia da razão instrumental. A prática, considerada como 

necessária, torna-se um fim em si mesma, torna-se fetichizada. 

Quanto menos se estiver ligado a controles externos mais possibilidades se terá de viver 

a experiência. Ou seja, a memória é capaz de arrebatar o indivíduo do passado. Daí a 

importância de manter a tradição como experiência, e não como padrão, como repetição de um 

modelo. Parte-se do que é visível (da aparência), mas deve-se buscar a essência. Por isso, o 

primado da prática. 

Os processos históricos implicam o desenvolvimento das teorias. Não se pode separar 

a epistemologia da práxis, nem mesmo o método. A epistemologia está subordinada à práxis, 

pois, se fosse o contrário, o indivíduo ficaria com o fatalismo da história. A teoria nasce 

subordinada à práxis histórica e continua subordinada a ela, ou seja, a teoria vai se constituindo 

e arranca da história os seus elementos. A teoria como manifestação da realidade histórica, 

como síntese da realidade material, constitui e é constituída pela realidade. 

Adorno (1995) parte do pressuposto de que se deve perceber a prática a partir da 

reflexão teórica, pois, segundo ele, sem a teoria cai-se no ativismo irreflexivo. Para o autor, 
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quem faz a opção apenas pela prática arrisca-se a tornar-se autoritário, bárbaro. Nessa 

condição, o pensamento deixa de ser inócuo. Pensar torna-se oposição, recusa em se reconciliar 

com o mundo tal como ele se oferece. Ainda segundo Adorno (1995), pensar ou produzir teoria 

não deixa de ser um modo de comportamento, um tipo de prática. Entretanto, a teoria não deve 

nascer da preocupação em encontrar soluções práticas para o problema do mundo. 

Não existe práxis sem teoria, mas também não existe práxis sem prática. Mas o que tem 

sido feito é uma apologia à práxis prática. É necessário reconhecer que, na extrema relação 

com a práxis, esta vira prática, ou seja, autoritária, irrefletida. Aqui serve de exemplo o 

fanatismo, prejudicial em qualquer ambiente. Deve-se pensar uma prática que se coloque como 

parte da práxis, e não uma prática que se diz práxis. Em Adorno (1995), falsa práxis não é 

práxis: 

 

Esta é uma dialética desesperada: do fascínio que a práxis impõe aos homens não é 
possível escapar senão através da práxis, ela, porém, ao mesmo tempo – apática, 
estreita, carente de espírito – contribui enquanto tal para reforçar esse fascínio. A 
mais recente aversão à teoria, que é a sua medula, faz disso um programa. [...]. O não 
obtuso vem a ser defendido pela teoria. Apesar de toda sua própria não-liberdade, ela 
é, num mundo livre, lugar-tenente da liberdade. (p. 207). 
[...] 
Hoje, abusa-se outra vez da antítese entre teoria e práxis para denunciar a teoria. 
Quando destroçaram o quarto de um estudante porque ele preferia trabalhar a 
participar em ações políticas, picharam-lhe na parede: quem se ocupa com teoria, 
sem agir praticamente, é um traidor do socialismo (p. 208). 

 
 

Transformou-se, então, a práxis em pretexto ideológico para a coação moral. 
 

Isto assume incalculável relevância para a relação entre teoria e práxis. Por sua 
diferença com relação a esta, enquanto ação imediata ligada à situação e, portanto, 
por sua autonomização, a teoria converte-se em força produtiva prática, 
transformadora. Sempre que alcança algo importante, o pensamento produz um 
impulso prático, mesmo que oculto a ele. Só pensa quem não se limita a aceitar 
passivamente o desde sempre dado (ADORNO, 1995, p. 210). 

 
 

Assim como a separação entre sujeito e objeto não é imediatamente revogável pela 

decisão autoritária do pensamento, tampouco existe unidade imediata entre teoria e práxis. Em 

Adorno (1995, p. 211), a recusa à teoria empobrece a prática: 

 

A aversão à teoria, característica de nossa época, seu atrofiamento de nenhum modo 
casual, sua proscrição pela impaciência que pretende transformar o mundo sem 
interpretá-lo; enquanto em seu devido contexto, afirmava-se que os filósofos até 
então tinham apenas interpretado – tal aversão à teoria constitui a fragilidade da 
práxis. 
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O filósofo lembra que Marx, em sua carta a Kugelmann, preveniu contra a iminente 

recaída na barbárie, que já então deveria ser visível. Após Auschwitz e Hiroshima, ainda é 

possível esperar algo pior. Nesse contexto, uma práxis oportuna seria unicamente a do esforço 

de sair da barbárie. “Ou a humanidade renuncia ao olho por olho da violência, ou a práxis 

política supostamente radical renovará o velho horror” (ADORNO, 1995, p. 214). E é 

exatamente esse o momento pelo qual a sociedade está passando hoje, haja vista que todas as 

condições estão postas para o retorno do horror. 

 

O que há de falso no primado da práxis, hoje exercido, manifesta-se na primazia da 
tática sobre qualquer outra coisa. Os meios independizaram-se até o extremo. 
Enquanto servem irrefletidamente aos fins, alienaram-se destes. [...]. Ninguém quer 
fazer experiências, se é que ainda se é capaz de estar aberto a elas. (ADORNO, 1995, 
p. 216). 

 
 

“Com tudo isto, o ativismo submete-se à mesma tendência que acredita ou pretende 

combater: o instrumentalismo burguês, que fetichiza os meios porque a reflexão sobre os fins 

se torna intolerável para o tipo de práxis que lhe é próprio” (ADORNO, 1995, p. 217). Ao 

fetichizar as ações enfraquece-se a práxis. O fetiche coisifica as relações humanas. Na 

sociedade das trocas, as mercadorias ganham vida e os homens, as relações humanas perdem 

seu valor. O que é ressaltado é a coisa, o produto, a mercadoria. O humano perde-se no mercado 

capitalista. E isso não é por causa do sujeito, e sim por causa da sociedade. Quem não tem o 

que trocar é alijado do processo. O homem é subsumido pela mercadoria, vira mercadoria de 

outros homens. 

A produção produz o produto, que produz o consumidor. É o primado da produção. 

Não é apenas a criação de um objeto para o sujeito, mas de um sujeito para o objeto. O gosto 

passa pelo social, é produzido. “Pseudo-atividade, práxis que se tem por tanto mais importante 

e que se impermeabiliza contra a teoria e o conhecimento tanto mais assiduamente quanto mais 

perde o contato com o objeto e o sentido das proporções, é produto das condições sociais 

objetivas” (ADORNO, 1995, p. 217). 

Ao lembrar a afirmação de McLuhan de que “o meio é a mensagem”, Adorno (1995) 

conclui que a substituição dos fins pelos meios substitui as propriedades nos próprios homens. 

“Na pseudo-atividade, assim como na revolução fictícia, a tendência objetiva da sociedade 

liga-se, sem fissuras, à involução subjetiva. Parodisticamente, a história universal produz outra 

vez os tipos de homens que necessita” (p. 218). 

Esses homens fazem da experiência um tabu e a nivelam ao que chamam “avanço   da 
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informação”, sem advertir que os conceitos de informação e comunicação explorados são 

importados da indústria cultural monopolista e da ciência por ela aferida. 

 

No plano da ciência, a separação entre teoria e práxis, na época moderna, 
nomeadamente na sociologia, para a qual deveria ser temática, foi moldada de 
maneira irrefletida e extrema conforme a doutrina de Max Weber da neutralidade 
frente aos valores. [...]. A doutrina que mais ou menos expressamente constituiu o 
oposto abstrato daquela, a ética material dos valores que deveria orientar a práxis 
com uma evidência imediata, ficou desacreditada por causa de sua arbitrariedade 
restauradora (ADORNO, 1995, p. 221). 

 
 

Para professores e jornalistas, a razão deve ser ética, e não prática. Objeto do 

pensamento, e não de uma razão instrumentalizada. Conforme Schmied-Kowarzik (1983), ao 

tentar uma síntese, é possível afirmar que a pedagogia dialética pretende se reportar à sua 

própria fundamentação teórica e científica como uma ciência prática da e para a educação. E, 

nesse sentido, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em Jornalismo 

talvez se apresentem como possiblidade de novos caminhos. 

Para a pedagogia dialética, o diálogo não é técnica de ensino nem tática de sedução a 

ser utilizada em dinâmica de grupos. É, isto sim, resultado da compreensão da 

intersubjetividade intrínseca à natureza histórica dos seres humanos. O diálogo faz parte do ato 

de conhecer porque o conhecimento não se explica em sua dimensão individual. Constatando 

que o próprio pensamento é moldado socialmente, e que todo enunciado diz respeito a um 

diálogo social, esta pedagogia adota o diálogo como método. Para Meditsch (1992, p. 83), 

 
[...] do mesmo modo, a pedagogia dialética entende a pergunta – a problematização 
não como o jogo intelectualista dos “estudos programados”, mas como elemento 
inseparável do ato de conhecer. Por não haver conhecimento sem pergunta, busca na 
problematização do real o seu método de conhecimento. 

 
 

O avanço recente da teoria do Jornalismo no Brasil, diferenciando o jornalismo da 

ciência em nível da linguagem, da lógica e da natureza do conhecimento que produz, cria um 

desafio para os cursos. Além da abordagem científica (“teórica”) e técnica (“prática”) da 

profissão, que, bem ou mal, até agora têm se preocupado em transmitir aos estudantes, os 

cursos deverão capacitá-los para uma abordagem jornalística da realidade. E isso é bem mais 

difícil de conseguir, e implica mudanças no ensino de Jornalismo para vencer este e outros 

desafios. 
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4 FORMAÇÃO E EMANCIPAÇÃO: A CRÍTICA PERMANENTE NO COMBATE À 

BARBÁRIE 

 
 

Neste capítulo busca-se identificar o conceito de formação em sua relação com o 

esclarecimento, a emancipação, a autonomia e o lugar que a informação ocupa na 

Modernidade, a partir de sua difusão como principal forma de comunicação da sociedade. Para 

isso, serão trazidos para a discussão a pseudoformação, a tradição, a experiência, a narração e 

a indústria cultural, e o modo como influenciam a formação do jornalista. 

O objetivo da educação como processo de socialização predominante na sociedade, 

incluindo a formação em Jornalismo, não tem sido uma tentativa de combater a barbárie. Sob 

a pretensa objetividade e imparcialidade (conceitos tratados anteriormente) para noticiar os 

fatos sem, no entanto, compreender suas causas sociais, históricas e individuais, o que se tem 

presenciado na construção das notícias é uma falsa tentativa de imparcialidade que termina 

com a espetacularização (sensacionalismo) dos fatos. 

A não reflexão sobre a barbárie leva à sua repetição, por isso, formar implica combatê- 

la. É imprescindível compreender a história do que leva à violência que faz parte do processo 

formativo. Torna-se necessário, portanto, entender não somente a descrição dos fatos, mas 

também as contradições3  da própria história, para compreender um objeto de estudo. 
 

3 A contribuição de Marx, ainda hoje valiosa, refere-se ao fato de a Sociologia adotar a metodologia dialética do 
materialismo histórico, aceitando sua interpretação da formação, composição e dinâmica da sociedade capitalista 
exposta na extensa obra O Capital (2013). Em um esforço dialético de apreensão dos contrários, Marx reconhece 
a presença da ideologia no processo de investigação e faz da teoria uma construção de categorias conceituais que 
possam conter a manifestação mais simples. Para ele, o trabalho humano é o único meio de produção capaz de 
agregar valor aos bens produzidos, uma vez que os outros são meios materiais de produção – a terra, o ar, as 
ferramentas, as máquinas, o dinheiro, os equipamentos, a infraestrutura física dos galpões, fábricas, escritórios 
etc. –, os quais só se multiplicam se a eles for incorporado trabalho. Por isso, a força de trabalho é dispêndio físico 
e mental de energia humana que cria valor, ou seja, transforma a terra em plantações, o couro em sapatos, as 
ideias em livros etc. Ocorre que os meios de produção, materiais ou não, apresentam-se na forma de propriedade 
privada dos homens, com exceção do ar. Assim, Marx demonstra que as relações de produção são relações de 
propriedade estabelecidas entre os proprietários dos meios materiais de produção (os capitalistas) e os 
proprietários da força de trabalho (os trabalhadores). Ao compor essa e outras teorias explicativas da realidade 
social, Marx considera o processo de conhecimento como uma atividade prática, laboriosa, o qual, ao apropriar- 
se do real, o transforma. O pensamento é uma forma de transformar o real e há historicidade no conhecimento 
empírico de situações particulares. A realidade social está em contínua transformação, é historicamente 
determinada e está sujeita às leis históricas. A ciência social, neste caso, realiza a práxis, transforma o real, sendo, 
portanto, detentora de uma dimensão política que lhe é inerente. Deve, pelo raciocínio dialético, distinguir entre 
a essência e a aparência dos fenômenos que explica historicamente e ser capaz de fazer a crítica da ideologia 
dominante. O objeto de estudo da ciência social são as relações objetivas, materiais, determinadas, já que a 
sociedade se apresenta como uma realidade determinada historicamente. O processo histórico é a própria práxis 
coletiva, que independe da vontade dos homens, mas depende das condições sociais da sua existência e de como 
se organizam para produzi-la. Daí a diferenciação que Marx estabelece entre as sociedades escravocrata, medieval 
e capitalista. Na passagem histórica de um modo de produção a outro, as mudanças já estão presentes de forma 
latente na situação anterior, que não se transforma de todo em um novo modo de produção. O vigente é sempre o 
modo de produção hegemônico. Pode-se, no pensamento  de Marx, fazer uma    analogia  com esse  movimento 
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Ao se refletir sobre os processos de dominação neste momento histórico, encontra-se 

uma sociedade fragilizada, dominada, dominação esta que se torna possível pelo modo de 

produção que incentiva o consumo e pela ausência do estudo de uma história em movimento. 

Por isso, as possibilidades de formação de sujeitos autônomos são rompidas por meio da 

constituição de uma sociedade totalitária. 

Compreender a formação do jornalista envolve, portanto, estar atento às contradições 

que permeiam o estudo da história e, consequentemente, à complexidade e às contradições do 

objeto. Para se chegar às discussões atuais, é necessário entender o processo histórico, a 

tradição, os processos temporais e espaciais dessa formação. A única maneira de evitar que a 

memória do horror se apague e, portanto, não se repita, é compreender a história e elaborar o 

passado. Mas o que se tem hoje, e não é diferente no jornalismo, é exatamente o contrário, pois 

trata-se de “[...] encerrar a questão do passado, se possível até riscando-o da memória. O gesto 

de tudo esquecer e perdoar, privativo de quem sofreu a injustiça, vindo dos partidários daqueles 

que praticam a injustiça” (ADORNO, 1995, p. 29). 

O objetivo da educação deve ser formar de maneira ampla, envolvendo os aspectos da 

cultura no combate à barbárie para a constituição de uma consciência verdadeira. Adorno 

(1995) desenvolve o conceito de pseudoformação4 para explicar que os conteúdos críticos e a 

construção do pensamento não são o mote da educação, o que não significa, para ele, um 

“privilégio” das áreas das humanidades, e sim da sociedade como um todo. A prioridade da 

educação deve ser a construção de uma consciência verdadeira e que possibilite a compreensão 

das contradições do objeto estudado e, ainda, a formação para a autonomia e o esclarecimento. 

A maneira como são produzidas as notícias é um exemplo de que a pseudoformação é 

o modelo de educação deste momento histórico. Em alguns cursos de Jornalismo são 

trabalhados conteúdos irracionais ou conformistas, por sua vez adquiridos de forma precária, 

mas revestidos de uma falsa formação, como se os sujeitos bem informados pela mídia ou pelo 

 
 

dialético dos contrários na superação de um modo de produção para outro advir; ou mesmo, compreender o 
antagonismo complementar que se encontra nas relações de classe, na luta por interesses diferentes que disputam 
a riqueza acumulada no processo produtivo. Dessa perspectiva, Marx desenvolve seu raciocínio seguindo o 
princípio da contradição social, encontrada na forma histórica de contradições estruturais do capitalismo. A 
sociologia que se desenvolve na vertente do materialismo histórico toma a contradição social como princípio 
metodológico. Reconhecer as contradições sociais é tarefa do cientista para Marx, que concebe o sujeito que 
conhece ou que tem a capacidade de conhecer também como sujeito histórico, pois conhecer e transformar são 
tomadas de consciência histórica. Não há como formular teorias explicativas sobre aspectos da realidade sem o 
amparo de uma metodologia, ou seja, de uma concepção sobre o real e a ciência que inspire um modo de apreender 
a realidade e traduzi-la para a comunidade cientifica. 
4A denominação pseudoformação será utilizada no lugar de semiformação por entender-se que a tradução e o seu 
significado estão mais próximos do que o proposto por Adorno, ou seja, ausência da crítica, aqui entendida como 
incapacidade de formar para a emancipação. 
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acesso rápido a esses conteúdos estivessem, também, sendo formados amplamente. Ou seja, o 

jornalismo não está fora da lógica da alienação. 

Marx (1991a) não vê no trabalho uma expressão qualquer da vida. Para ele, o trabalho 

tem uma localização especial, até mesmo privilegiada, por ser a exteriorização do ser. Ou seja, 

o trabalho é a objetificação da essência humana, o processo de colocar fora a humanidade, o 

esforço material da transformação do mundo e de satisfação das necessidades. 

Uma das coisas que distingue o homem dos demais animais, conforme Marx (1991a), 

é sua capacidade de modificar o ambiente de acordo com suas necessidades, e para isso utiliza, 

fabrica e produz suas próprias ferramentas de produção. Isso significa que construir as próprias 

ferramentas é exercer uma dominação possível de qualquer outro animal. Claro que outros 

animais também utilizam ferramentas, mas, conforme Marx, não com a mesma 

intencionalidade humana, pois não concebem um projeto. Eles apenas aplicam esse projeto de 

modificação da natureza e, se fracassado na primeira tentativa, em um processo dialético, 

modificam o próprio projeto, após verificar se as condições materiais possibilitam ou não a sua 

feitura. 

O papel do trabalho como determinante social da estrutura econômica não é aleatório, 

pois é a esfera em que sujeitos fazem suas vidas. Tomando como base a importância 

fundamental da estrutura econômica e da dinâmica do trabalho como exteriorização da essência 

ativa de quem trabalha, Marx (1991a) realiza sua análise daquilo que chama de alienação. Esta, 

segundo ele, é um processo de exteriorização de uma essência humana e do não 

reconhecimento do trabalho enquanto tal. No fim do processo laboral, o produto se transforma 

em algo estranho, independente do ser que o produziu. Esse estranhamento, essa “diferença de 

natureza” entre produtor e produto pode ser considerada a ideia central da concepção de 

alienação. 

Marx (1991a) afirma que o homem está sujeito à alienação: 1) do produto do seu 

trabalho; 2) do processo de produção; 3) de sua existência como membro do gênero humano; 

4) da sua relação com outros indivíduos. A teoria da alienação mostra o vazio do sujeito 

alienado, mostra a descaracterização da própria humanidade, da essência do sujeito. O sujeito 

não se vê como determinante. 
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O sujeito que não se reconhece no produto de seu trabalho, que não se satisfaz na sua 

atividade laboral, que não se reconhece como pertencente a um gênero e que não respeita a 

alteridade é um impotente. Ele é a reprodução das estruturas de uma sociedade pautada pelo 

trabalho e nas quais o econômico assume papel determinante. Esse sujeito destituído de tudo 

que lhe é próprio não está apto para assumir a responsabilidade de guiar a sociedade junto com 

os seus companheiros. 

A alienação, antes de ser um produto do capitalismo, é algo que existe como 

pressuposto da propriedade privada. Ou melhor, o nascimento da propriedade privada como 

algo separado do sujeito que a produz existe junto com a alienação do trabalho. E é por isso 

que a alienação é responsável pela negação do passado, impedindo, por exemplo, a percepção 

de que a prioridade da educação deveria ser a formação de uma consciência verdadeira, 

indispensável para que a sociedade avance. Para Marx (1991a), está na práxis social da 

produção em sociedade o fundamento efetivo de todo desenvolvimento histórico. Segundo o 

autor, produção social significa, em primeiro lugar, o ajuste de contas com a natureza para a 

manutenção e conformação da existência humana. 

Ainda de acordo com Marx (1991a) de modo algum, porém, isso quer dizer que a práxis 

social, que fundamenta substancialmente a história, já se configure como consciente a partir 

dos indivíduos que produzem em sociedade. Uma análise da realidade social atual, permite 

constatar o “fato da alienação”, isto é, permite perceber que os homens não podem se realizar 

como produtores de suas condições de vida; inversamente, são as condições de vida – as 

imposições de fato das condições de produção, o poder político e jurídico das relações de 

dominação, a capacidade enganadora da ideologia – que determinam os homens em sua 

atividade, a partir do exterior, como estranhos. 

O problema propriamente dito da emancipação hoje, conforme já dizia Adorno (1995), 

é se e como podemos enfrentá-lo. A única concretização efetiva da emancipação consiste em 

que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda a sua energia para que a 

educação seja uma educação para a contradição e para a resistência. 

A educação que vise a resistência e a autonomia é organizada para formar sujeitos que 

combatam a barbárie, pois serão livres e capazes de assumir as próprias decisões. Contudo, não 

é isso que ocorre na atualidade, pois não basta ler jornais e revistas, assistir à televisão ou estar 

conectado à internet para estar informado sobre o que acontece local, nacional e mundialmente. 

Não é isso que forma o sujeito esclarecido. 

Educar para a emancipação e contra a pseudoformação é fundamentalmente pensar os 
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processos para que, apesar de todas as contradições desta sociedade, se possa formar o sujeito 

humanizado, não alienado, educado em um sentido cultural mais amplo e profundo, capaz de 

reconhecer a humanidade no outro e combater a barbárie. 

 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção inicial de 
educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não 
temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera 
transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que 
destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira (ADORNO, 1995, p. 141, 
grifo do autor). 

 
 

O que se vê nos dias de hoje, no entanto, é uma educação pouco empenhada em uma 

formação que poderia possibilitar a emancipação. Trata-se de uma luta entre a formação e a 

informação, principal maneira de se comunicar na sociedade, que promove a falsa sensação de 

se estar esclarecido. A ampliação do acesso às informações fez o indivíduo acreditar ser bem 

informado, contudo, o acúmulo da informação não significa formação e esclarecimento. A 

maioria das informações em circulação não tem o objetivo de formar, e sim de fazer saber 

rapidamente o que logo deve ser esquecido. 

Com as descobertas e os avanços científicos, a sociedade acabou vítima da dominação 

econômica pautada no consumismo, e a tecnologia, que deveria estar a serviço da vida humana, 

torna-se mais um instrumento da dominação. 

 

O Jornalismo reforça essa lógica ao noticiar com base em pressupostos técnicos e 
científicos de maneira efêmera e supostamente imparcial, trazendo aos objetos e aos 
fatos cada vez mais um ar de naturalização, caracterizando o pensamento como 
desnecessário e cansativo. Assim como a tecnologia não pode ser dissociada do uso 
que lhe é dado, a técnica jornalística não pode ser separada da sua finalidade. Escolher 
uma maneira específica de noticiar mostra a padronização e o objetivo de facilitar 
para o leitor, reproduzindo a ideologia (CARLONI, 2018, p. 37). 

 
 

A Teoria Crítica da Sociedade reforça que o pensamento crítico é fundamental para 

compreender o mundo e transformá-lo. A informação, fora do processo formativo, 

fragmenta-se, desconecta-se do momento histórico no qual está inserida e passa a ser apenas 

mais uma mercadoria a ser consumida. 

No centro dessa discussão está o principal produto jornalístico, a informação, sem o 

qual seria impossível imaginar a vida em sociedade. Compreender os aspectos que levam à 

alienação por meio da informação é fundamental para o esclarecimento, mas também é preciso 

reconhecer a importância e a  necessidade de se  informar. A informação,  matéria-prima    do 
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jornalismo, transformada em notícia, é o resultado da mediação jornalística que possibilita ao 

público o conhecimento dos fatos atuais. 

 
 
4.1 As contradições sociais e o novo tipo de comunicação: a informação 

 
 

Em uma sociedade na qual a educação não é prioridade, compreender a relação entre 

formação e informação torna-se essencial. Nesse sentido, é bastante esclarecedora a fala de 

Adorno durante entrevista a uma rádio alemã sobre o surgimento da televisão5 (ADORNO, 

1995). Adorno (1995) destaca de início que “[...] o conceito de formação possui um duplo 

significado em face da televisão” (p.76): por um lado, estaria a serviço da formação cultural e, 

por outro, presta-se ao que ele denomina deformação, que impede a formação, em decorrência 

da enorme quantidade de espectadores e da quantidade de tempo que gastam vendo e ouvindo 

televisão. 

Nesse sentido, explica que o conceito de informação é mais apropriado à televisão, 

podendo, aqui, ser estendido aos outros meios de comunicação, incluindo a internet. Adorno 

(1995) acentua que essa reflexão sobre formação não se aplica somente à televisão, visto ser 

ela apenas um momento da cultura de massa em escala industrial. 

 
[...] compreendo “televisão como ideologia”simplesmente como o que pode ser 
verificado, sobretudo nas representações televisivas norte-americanas, cuja influência 
entre nós é grande, ou seja, a tentativa de incutir nas pessoas uma falsa consciência e 
um ocultamento da realidade, além de, como se costuma dizer tão bem, procurar-se 
impor às pessoas um conjunto de valores como se fossem dogmaticamente positivos, 
enquanto a formação a que nos referimos consistiria justamente em pensar 
problematicamente conceitos como estes que são assumidos meramente em sua 
positividade, possibilitando adquirir um juízo independente e autônomo a seu respeito 
(ADORNO, 1995, p. 80). 

 

É exatamente neste ponto, que é necessário resistir. 

Neste momento é importante lembrar que o jornalismo, como processo histórico, surge 

da necessidade gerada pelo capitalismo de circulação da informação de forma organizada e 

dinâmica, ainda que anteriormente houvesse práticas que indicassem o que se conhece hoje 

como atividade jornalística. Todavia, Benedeti (2009, p. 25) também atribui esse surgimento a 
 

5Pesquisa realizada no último trimestre de 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apurou 
que de 69,3 milhões de domicílios particulares permanentes no Brasil, apenas 2,8%, ou 1,9 milhão, não tinham 
televisão, o que aponta que a TV ainda é o meio de comunicação e informação mais utilizado nos municípios 
brasileiros. No total, de 67.373 milhões de domicílios com televisão no Brasil, existiam 102.633 milhões de 
televisões. A mesma pesquisa indicou que o rádio é, ainda hoje, o segundo meio de comunicação mais utilizado 
pelos brasileiros e que o computador está presente em 45,3% dos domicílios permanentes (IBGE, 2018). 
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“[...] uma carência de integração da sociedade, de caráter ontológico”. Assim, conforme a 

autora, a especificidade do valor de uso do jornalismo está justamente em colocar os indivíduos 

em contato com o seu mundo, por intermédio da informação e do espaço aberto ao debate 

público que proporciona. 

 
A importância da informação jornalística nas sociedades modernas extrapola a sua 
finalidade democrática de possibilitar aos cidadãos a formação de um juízo 
qualificado sobre as questões públicas. A informação produzida pelo jornalismo 
também orienta, emociona, diverte, mobiliza, expõe curiosidades, além de informar 
(BENEDETI, 2009, p. 25). 

 

É válido considerar agora algumas especificidades da informação jornalística, tais 

como as implicações do imperativo do tempo no jornalismo e o caráter contemporâneo de seus 

relatos, bem como o modo como apreende a realidade e os limites do conhecimento que produz. 

Não menos importante é salientar que o anseio por informações sobre acontecimentos atuais é 

muito anterior ao período moderno.  De acordo com Lage (apud BENEDETI, 2009), já em 69 

a.C. o interesse pela informação periódica se fazia notar pelo registro das Actas Diurnas no 

Império Romano, quando Júlio César determinou que os atos do povo e do Senado romano 

fossem diariamente publicados no fórum. 

Mas foram as condições sociais, políticas, econômicas e tecnológicas da Modernidade 

que permitiram o surgimento de um modelo de mediação jornalística centrado na informação 

atual. Essas mesmas condições atribuíram maior importância à passagem do tempo nas 

sociedades ocidentais, e, consequentemente, intensificaram a pressão temporal sobre o 

jornalismo. 

Desde o fim do século XIX, a atividade jornalística tem como objetivo atender à 

necessidade de circulação periódica e sistematizada de informações e opiniões sobre fatos 

atuais e de interesse público. No entanto, “[...] a informação produzida pelo jornalismo está 

submetida ao desenrolar dos processos e não a processos acabados, ela exige de quem a produz 

(jornalista) uma capacidade de leitura da realidade em movimento” (BENEDETI, 2009, p. 67). 

Ao refletir sobre o jornalismo nas sociedades ocidentais, chega-se à contradição objetiva 

entre o que se conta e o que se vê, ou seja, a representação da realidade e a realidade efetiva. 

Antes, porém, foi necessário emergir nessas sociedades um novo modelo de jornalismo, 

fundamentado no paradigma da informação e da responsabilidade social. Esse novo modelo de 

atividade jornalística é essencialmente de mediação6. “A mediação jornalística 

 

6“O termo mediação vem do latim mediativo que, na origem, significa intervenção divina. Para ligar ou unir, 
estabelece-se pela mediação um meio termo ou meio que une o que parece como contraposto. Ou seja, a mediação 
implica a interposição de um meio ou    médium. Porém, para além do seu significado imediato e literal, ‘do que 



76 
 

 
 
 

tornou-se necessária para falar (informar) e dar visibilidade à pluralidade. A importância social 

que o jornalismo adquiriu [...] deriva tanto dessa tarefa quanto da forma como se comprometeu 

a exercê-la” (BENEDETI, 2009, p.23). 

Da mesma maneira que conferiu credibilidade ao jornalismo, o paradigma da mediação 

(informativa e social) inseriu a atividade no regime de mercado e de produção industrial, fora 

do poder de intervenção do Estado. “Posicionar-se no mercado, fora do alcance estatal, 

significou liberdade para promover uma das condições da democracia: a transparência pública 

das ações do Estado” (BENEDETI, 2009, p. 23). 

Mas ao se constituir como um negócio, a atividade jornalística permitiu, de um lado, 

que as empresas financiassem os jornais com a venda de espaços publicitários, o que 

possibilitou a sua despolitização; de outro lado, acirrou o conflito entre interesses públicos e 

privados na atividade. Nessa perspectiva, as informações jornalísticas também são construções 

de dupla natureza: são produtos e serviços com os quais o público lida na condição de 

consumidor e cidadão. 

Para refletir sobre esses aspectos, deve-se voltar à origem do jornalismo e ao seu papel 

na sociedade. Os primeiros periódicos desenvolveram-se no período do mercantilismo 

europeu, em um contexto marcado pela censura dos poderes absolutistas e da Igreja, e durante 

o qual as publicações eram restritas à troca de informações estratégicas entre os mais 

poderosos. O interesse público passa a ser objetivo dos jornais após a queda desses poderes, 

quando os Estados em formação careciam de instrumentos de mediação entre as decisões 

políticas e a opinião pública. 

Assim, os jornais colocaram-se como uma alternativa de comunicação com potencial 

mais abrangente que os espaços e instrumentos de representação formal, tais como assembleias 

e decretos, que por sua vez não garantiam acesso isonômico ao público em geral. Nesse sentido, 

o período de formação de um público leitor representa um primeiro espaço de liberdade para 

as publicações. 

A liberdade de imprensa e o interesse público passam a ser, a partir daí, os dois 

principais fundamentos da atividade, no entanto, vão coexistir com um terceiro aspecto: a 

natureza privada das instituições jornalísticas. Por um lado, à medida que a atividade se 

desenvolve como um negócio, compromete o interesse público de ser plenamente atendido. 

 

está entre’, mediação implica congregar, compor, assimilar o múltiplo e o diverso, o que ao mesmo tempo implica 
o estabelecimento de uma distância. Consiste em pensar no que une a experiência, no que lhe dá ordem, sentido” 
(CORREIA apud BENEDETI, 2009, p. 22). 
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Fica assim exposto um conflito ético estrutural na profissão: é uma atividade que visa a atender 

o interesse público, mas tem natureza privada. 

Quando se insiste em acreditar que o jornalismo privado é ainda um espaço de total 

liberdade e de legítima defesa do interesse público, ignora-se que da mesma forma que a Igreja, 

os governos absolutistas e os governos republicanos – que em diferentes momentos históricos 

e países assumiram e ainda assumem ares ditatoriais –, no jornalismo comercial também está 

colocado, mesmo que de forma implícita, um tipo de controle, que também pode vir a se 

manifestar em atos de censura, com a omissão de debates caros ao interesse público, de acordo 

com seus próprios interesses. E o seu interesse primordial será sempre manter a sua condição 

objetiva, de um negócio que precisa lucrar. 

É evidente que nem sempre esse interesse econômico vai entrar em conflito com o 

interesse público, pois muitas vezes se fez um bom jornalismo, com contribuições relevantes 

para a democracia. Mas é necessário que se diga que a iniciativa privada não poupa os 

indivíduos dos constrangimentos tão temidos em relação ao jornalismo público. 

Ao se falar em jornalismo público no Brasil, costuma-se ter uma forte tendência à 

desconfiança. A ideia do senso comum e também entre os jornalistas ainda parece ser a de que 

o jornalismo feito em instituições públicas é sinônimo de censura e falta de autonomia, de uma 

mera propaganda oficial, uma comunicação pública para promover a imagem dos governantes. 

De fato, a influência política é um risco que se corre em iniciativas dessa natureza, exatamente 

como se está vendo atualmente com o governo Bolsonaro. Mas o fato é que a ameaça à 

autonomia não é exclusividade do jornalismo público. Igual preocupação deve ser dirigida 

também ao jornalismo produzido pela iniciativa privada. 

Esse cenário também se repete na instrumentalização da educação, que ocorre na 

formação acadêmica como um todo, e pode ser percebido no jornalismo, visto que as técnicas 

de produção muitas vezes são priorizadas em relação à formação crítica, refletindo na 

construção das notícias pelos profissionais da área e na maneira como diversas pessoas, na 

sociedade, entram em contato com o conhecimento por meio da informação. Tal realidade 

também se espelha com as mesmas diferenças no ensino público e privado em todos os níveis. 

Assim, uma formação que de fato eduque para a autonomia e a emancipação é um dos 

desafios a ser vencido. E as possibilidades para que isso ocorra estão nos investimentos em 

educação de qualidade, que reforce o pensamento crítico e permita compreender o mundo e a 

partir disso e transformá-lo. 
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4.2 Tradição, experiência e narração: do narrador ao produtor de notícias 
 
 

No ensaio Experiência e Pobreza, Walter Benjamin (2014a) deixa claro o sentido da 

tradição como fonte inesgotável do saber, além de apontar a memória como o modo de 

transmissão desse saber. Ao relatar, logo no início do ensaio e por meio de uma parábola, a 

fábula do tesouro enterrado na vinha, o autor redimensiona o acontecimento, dando a ele um 

outro sentido. 

 

Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no momento da morte 
revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos. Os filhos 
cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do outono, 
as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então compreenderam que 
o pai lhes havia transmitido uma certa experiência: a felicidade não está no ouro, mas 
no trabalho (BENJAMIN, 2014a, p. 123). 

 
 

Esse relato traz uma multiplicidade de aspectos acerca da experiência. Dentre eles, a 

autoridade do saber da tradição, que pode ser transmitido de geração a geração. De acordo com 

Benjamin (2014, p. 115), a experiência é a “[...] matéria da tradição, tanto na vida privada 

quanto na coletiva”. Para o autor, a experiência tem relação com a sabedoria, e esta, com a 

tradição. Assim, o indivíduo experiente é aquele sujeito que não só soube acolher a experiência 

viva da tradição como também transmiti-la, comunicá-la. 

No ensaio O Narrador – considerações sobre a obra de Nicolai Leskov, Benjamin 

(2014b) investiga os fatores socioculturais que teriam ocasionado o enfraquecimento de um 

gênero literário em particular, a narração, e que viriam acentuar ainda mais o declínio da 

experiência na sociedade moderna. Conforme o autor, o declínio da experiência decorre, em 

termos gerais, da perda do sentido de uma espécie de sabedoria ancestral, antiga, e que é, 

segundo ele, um dos fatores responsáveis pelo processo de degradação da experiência. 

Em outras palavras, a crescente desvalorização da tradição, por força dos novos meios 

de produção capitalista e de comunicação, como também o surgimento de gêneros narrativos 

de antemão conservadores, entre eles, o romance burguês e a informação jornalística. Tais 

condições socioculturais consistem, para Benjamin (2014b), no golpe da vida moderna sobre 

a tradição, vida na qual prevalece o interesse pelo mais fácil e imediato. 

O surgimento dos jornais e sua expansão possibilitaram o fortalecimento de um tipo de 

comunicação que até então não havia sido a principal maneira de as sociedades comunicarem- 

se: a informação. É essa informação que vai constituir os sujeitos do século XX e também do 

século XXI: pobres em sua capacidade de experimentar. O surgimento da imprensa muda, 
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profundamente, a capacidade de experimentar o mundo. É o que Benjamin (2014b) chama de 

fim das narrações pelo crescimento da informação. 

Nesse sentido, as mudanças são provocadas não somente pelo jornalismo, mas por 

todas as transformações sociais e econômicas que constituem a Modernidade e tudo que 

significou as diversas invenções desse momento, como os jornais e o próprio surgimento e 

crescimento dos romances, propiciados pela descoberta da privacidade e da subjetividade. Há 

um movimento histórico que ocasiona o surgimento do jornalismo, que é influenciado e 

influencia essa nova prática. Ou seja, as mudanças sociais da Modernidade constituem e são 

constituídas pelo jornalismo. 

 

A cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em 
histórias surpreendentes. A razão para tal é que todos os fatos já nos chegam 
impregnados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece é 
favorável à narrativa, e quase tudo beneficia a informação (BENJAMIN, 2014b, p. 
219). 

 
 

As informações passam, desde então, a ser o principal tipo de comunicação. Nesse novo 

modelo, os impressos e, neste caso em especial, os jornais, abrem espaço para a informação, e 

não mais para a propaganda, cenário que se repete por todo o mundo. Há um expressivo 

aumento das tiragens dos jornais ao longo do século XIX, que se tornaram o mais importante 

veículo para a publicidade, que também viveu um momento de expansão. 

Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986, p.11) defendem a existência de uma 

narrativa jornalística ao explicarem que “[...] narrativa é todo e qualquer discurso capaz de 

evocar um mundo concebido como real, material e espiritual, situado em um espaço 

determinado”. Segundo os autores, os fatos atribuídos a, por exemplo, Riobaldo e Diadorim, 

no livro Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, pressupõem a aceitação do mundo 

imaginado pelo escritor como algo suscetível de evocar um espaço humano real. 

Ainda segundo Sodré e Ferrari (1986), a narrativa não é privilégio da arte ficcional, 

pois quando o jornal diário noticia um fato qualquer, por exemplo, um atropelamento, já traz 

aí, em germe, uma narrativa. 

 
O desdobramento das clássicas perguntas a que a notícia pretende responder (quem, 
o quê, como, quando, onde, por quê) constituirá de pleno direito uma narrativa, não 
mais regida pelo imaginário, como na literatura de ficção, mas pela realidade factual 
do dia-a-dia, pelos pontos rítmicos do cotidiano que, discursivamente trabalhados, 
tornam-se reportagem (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 11). 

 
 

A reportagem é uma extensão da notícia e, por excelência, a forma-narrativa do veículo 
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impresso (embora a entrevista, sobretudo o perfil, possa também, assumir uma forma- 

narrativa). 

Lima (2018), em seu artigo “Do mundo à palavra, da palavra ao mundo: verbos em 

disputa na formação de jornalistas narrativos”, discorre sobre um percurso bem-sucedido de 

um experimento de narrativa acadêmica capaz de revelar a experiência-arte de ensino- 

aprendizagem da escrita de perfis. A experiência foi desenvolvida na disciplina Jornalismo 

Literário, no curso de graduação em Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação 

da Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG). 

Conforme a autora, “[...] a palavra transforma vidas quando insubmissa. Desloca ideias 

fixas, revela verdades perdidas, escondidas ou esquecidas, e aponta para o desconhecido. 

Quando a palavra amplia a percepção e o imaginário, amplia potencialmente a vida” (LIMA, 

2018, p. 16). O artigo cita Hemingway, quando o escritor, que também era jornalista, afirma 

que “[...] jornalismo ou não, todos os livros deviam ser a respeito de pessoas que conhecemos, 

amamos e odiamos, não sobre pessoas que imaginamos”. Essa reflexão cabe bem para a escrita 

jornalística, que, ao se debruçar sobre fatos, ignora gentes. 

Lima (2018) afirma que é preciso narrar verbos/ações no tempo e no espaço, e que uma 

vida e sua história quase sempre não cabem no sumário do lide jornalístico. Mas como a autora 

mesmo salienta, seu artigo não é um tratado contra o lide, “[...] apenas contra o lide mal escrito 

[...]. Um bom lide prenuncia uma boa narrativa! Uma boa história. Uma boa memória do 

presente” (p. 16). 

Para ela, o desafio tem sido receber na disciplina Jornalismo Literário uma juventude 

herdeira do tempo acelerado e do jornalismo sem memória, que entra em choque quando é 

chamada à escrita técnica que legitima uma leitura instrumentalizada da realidade, que ela 

mesma (a juventude) sabe insuficiente. “A instrumentalização da palavra pela técnica na escrita 

jornalística acaba por impedir a capacidade narrativa e criativa do texto [...]. Como pode a 

técnica impedir a escrita?” (LIMA, 2018, p. 17). O antídoto, segundo a autora, está na leitura 

complexa da realidade e no modo de contar essa realidade. 

A aposta feita com a turma de graduandos, conforme citado por Lima (2018) em seu 

artigo, foi a de que o jornalismo comunica mais quando está mais próximo da literatura. Ou 

seja, as estratégias narrativas, quando acionadas, reposicionam a relação dos/as estudantes com 

a escrita e, principalmente, consigo mesmos/as. 

 

Com a arte literária, a escrita jornalística recupera sua potência e a potência dos fatos. 
Essas estratégias recompõem o lugar do sujeito que escreve e sua relação com o 
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outro, que deixa de ser meramente uma fonte de informação. Nesse caso, passa a 
ocupar o lugar da informação-vida. [...]. A experiência da escrita de perfis 
jornalísticos tem sido, ao longo dos anos, operadora de tais reposicionamentos. Os/as 
estudantes são convocados ao deslocamento da escrita e dos próprios passos e, nesse 
movimento, o reencontro com a técnica não dissociada do pensamento crítico, ético 
e estético tem produzido belas narrativas (LIMA, 2018, p. 18). 

 
 

A experiência em sala de aula realizada há dez anos por Lima (2018) tem correspondido 

à expectativa de produzir o deslocamento da escrita instrumental para a escrita criativa e viva 

e, principalmente, tem demandado o acesso, além de à literatura, a outras áreas do 

conhecimento que dialogam com esse processo, tais como a Sociologia, a Psicologia e a 

Antropologia. Além disso, respondeu a uma demanda de formação de jornalistas que 

enfrentassem a ameaça do processo de abandono da produção textual, bem como a “crise” no 

âmbito da formação. 

A conclusão a que se chega é que insistir na formação de jornalistas narrativos, mesmo 

em uma conjuntura tão adversa, é apostar no potencial da formação de gerações de 

profissionais capazes de fazer jornalismo que produza novos direitos e cidadania, e que não 

sejam apenas meros produtores de notícias. 

Especificamente para esta tese, indaga-se sobre quais relações poderiam ser 

estabelecidas entre a tradição, a experiência e a narração, no contexto de que ora nos ocupamos, 

ou seja, o ato de educar/formar? A resposta pode parecer óbvia se pelo ato de formar se 

entender a ação de propor práticas problematizadoras que sejam capazes de operar o 

conhecimento no outro e em si mesmo, como também a capacidade de socializar e humanizar 

o conhecimento, tal como compete à narração a transmissão da experiência. 

Tal como sugere Benjamin (2014a, 2014b) em seus ensaios, a educação, quando 

pensada e praticada acriticamente, reflete as mesmas crenças e ilusões de uma filosofia 

marcada pela ideia de um progresso contínuo e irrefreável, pautado por uma variedade de 

experiências que não dispõe de memória, que não conecta o significado ao significante que lhe 

seria correspondente. Essa “educação” cai, assim, no erro de uma razão que confunde 

conhecimento com sabedoria e informação com formação. 

 
 
4.3 A indústria cultural 

 
 

O termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez por Adorno e Horkheimer, 

em 1947, no livro Dialética do Esclarecimento, mais especificamente no ensaio A indústria 

cultural: o esclarecimento como mistificação das massas (1986a), publicado em Amsterdã. Os 
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autores começam o texto tratando do problema da cultura de massas, que foi abandonado e 

substituído por indústria cultural, a fim de excluir a falsa impressão de que se tratava de uma 

cultura que surgia espontaneamente das massas, ou seja, da forma contemporânea de arte 

popular. 

 

A indústria cultural é a integração deliberada, a partir do alto, de seus consumidores. 
O que na indústria cultural se apresenta como um progresso, o insistentemente novo 
que ela oferece, permanece, em todos os seus ramos, a mudança de indumentária de 
um sempre semelhante; em toda parte a mudança encobre um esqueleto no qual 
houve tão poucas mudanças como na própria motivação do lucro desde que ela 
ganhou ascendência sobre a cultura (ADORNO, 1978, p. 94). 

 
 

De acordo com Adorno e Horkheimer (1986, p.113) “[...] a cultura contemporânea 

confere a tudo um ar de semelhança”. O cinema, o rádio e as revistas, explica ele, constituem 

um sistema, no qual cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto. Como 

exemplo, cita os projetos de urbanização que, em pequenos apartamentos higiênicos, destinam- 

se a perpetuar o indivíduo como se ele fosse independente, quando na verdade o submete ainda 

mais profundamente a seu adversário, o poder absoluto do capital. 

 

A indústria cultural tem o seu suporte ideológico no fato de que ela se exime 
cuidadosamente de tirar todas as consequências de suas técnicas em seus produtos. 
Ela vive, em certo sentido, como parasita sobre a técnica extra-artística da produção 
de bens materiais sem se preocupar com a determinação que a objetividade dessas 
técnicas implica para a forma intra-artística da produção de bens materiais 
(ADORNO, 1978, p. 95). 

 
 

A satisfação compensatória que a indústria cultural oferece às pessoas ao despertar 

nelas a sensação confortável de que o mundo está em ordem, frustra-as na própria felicidade 

que ela ilusoriamente propicia. Ela impede a formação de indivíduos autônomos, 

independentes, capazes de julgar e decidir conscientemente. O poder da indústria cultural 

provém de sua identificação com a necessidade produzida. A indústria só se interessa pelos 

homens como clientes e empregados. 

A indústria cultural acaba por colocar a imitação como algo absoluto. Ela consiste na 

repetição. “O esquematismo do procedimento mostra-se no fato de que os produtos 

mecanicamente diferenciados acabam por se revelar sempre como a mesma coisa” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1986a, p. 116). Tudo é definido de acordo com a finalidade que lhes cabe no 

esquema, por exemplo, desde o começo do filme já se sabe como ele termina. 

O poder da indústria cultural provém de sua identificação com a necessidade produzida, 

a ponto de o espectador não ter necessidade de formular nenhum pensamento próprio, pois  o 



83 
 

 
 
 

produto prescreveria toda a reação. O que se poderia chamar de valor de uso na recepção dos 

bens culturais é substituído pelo valor de troca; ao invés do prazer, o que se busca é assistir e 

estar informado, o que se quer é conquistar prestígio, e não se tornar um conhecedor. 

Na indústria cultural, desaparecem tanto a crítica quanto o respeito. A indústria cultural 

não contempla o esclarecimento para a emancipação. Assim, a formação para a autonomia, 

além de estar em fase de extinção, é um processo de alienação em relação aos bens culturais 

que impede a construção da autonomia e do esclarecimento. “A racionalidade técnica hoje é a 

racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si 

mesma” (ADORNO; HORKHEIMER, 1986a, p.114). 

Para Duarte (2008), a crítica de Adorno e Horkheimer continua atual. Segundo o autor, 

uma das constatações mais evidentes no tocante à comparação entre a indústria cultural de hoje 

e a de 70 anos atrás é que a nova mundialização do capitalismo internacional, iniciada na virada 

dos anos 1980 para os 1990 e consolidada após o fim do bloco soviético, tornou a “aldeia 

global” – que na época de sua concepção por McLuhan era uma possibilidade abstrata –, uma 

realidade concreta. 

A globalização dos meios de comunicação, no entanto, não se dá em termos recíprocos 

entre os participantes do mercado mundial de comunicações, já que representa, na verdade, um 

reforço na “estadunização” da cultura de massas em todo o planeta. Do ponto de vista do perfil 

tecnológico, é muito característico da indústria cultural global a introdução e consolidação dos 

meios digitais, por oposição aos analógicos, típicos da cultura de massa no sentido tradicional. 

Além de todos os recursos que passaram a ser ofertados pela indústria cultural, merece 

atenção especial a internet como caminho paralelo da digitalização dos meios de comunicação. 

E todo o processo de digitalização dos media da indústria cultural impulsionou enormemente 

a transmissão digital de dados e imagens e a interatividade. 

Nos expedientes empregados pelos agentes da indústria cultural para a realização dos 

seus propósitos, que além de econômicos, são principalmente ideológicos, destacam-se os que 

Adorno e Horkheimer (1986a) chamaram de “manipulação retroativa” e “expropriação do 

esquematismo”. O que os autores fazem em sua crítica, segundo Duarte (2008), é uma 

apropriação livre do conceito de esquematismo, sugerindo que, à medida que a indústria 

cultural dirige a percepção dos seus clientes, fornecendo-lhes “chaves” de interpretação para o 

que eles percebem, ela “expropria” uma capacidade que, originariamente, estava circunscrita 

à subjetividade dos indivíduos. 

Adorno e Horkheimer (1986a) também afirmam que a indústria cultural tomou o lugar 

tradicionalmente ocupado pela religião na formação de um cimento social, de modo que as 
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pessoas delas se valem intuitivamente como meio de socialização. Conversar sobre os filmes, 

as novelas, os reality shows é sempre um meio eficiente de quebrar um silêncio insuportável 

em uma situação social. A indústria cultural expropria os esquemas porque já os prepara. O 

sujeito não age, as suas reações são planejadas, o que gera o empobrecimento cognitivo. Os 

esquemas estão ligados ao juízo do gosto, à percepção, enquanto o juízo do conhecimento está 

diretamente ligado à razão. 

 

Desse modo, se isso está correto, então o esquematismo, tal como leram Horkheimer 
e Adorno, é um procedimento psíquico importante também para a percepção comum 
(âmbito em que se dá o consumo das mercadorias culturais), e não apenas para o 
conhecimento científico e da natureza (DUARTE, 2008, p. 106). 

 
 

A saída, segundo Adorno e Horkheimer (1986a), está na própria indústria cultural, 

desde que utilizemos a sensibilidade. Desse modo, a apreciação da arte contemporânea, por 

exemplo, cuja concepção está ligada à característica do inusitado e daquilo que desafia a 

percepção comum, parece conter um antídoto eficaz contra o bem-sucedido procedimento da 

indústria cultural, o que a torna um elemento estratégico na luta pelo “desembotamento” dos 

sentidos e contra a alienação em geral. 

Até este momento uma conclusão já está evidente: a de que todos são forçados a passar 

pelo filtro da indústria cultural. A educação, assim como o jornalismo, pautado na indústria 

cultural, que transforma bens culturais em mercadoria, sofre as consequências desse processo, 

assim como a formação humana. Ou seja, a formação humana está em crise e isso impacta a 

formação acadêmica e, consequentemente, a formação em jornalismo. 

 
 
4.4 A pseudoformação, a dissolução da experiência formativa e a extinção da arte de narrar 

 
 

No livro Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer (1986b), estão as 

primeiras referências à pseudoformação, ou “semicultura”, em seu sentido formativo. A 

pseudoformação é a determinação social da formação na sociedade capitalista contemporânea 

e faz parte do âmbito da reprodução da vida sob o monopólio da cultura de massas, designação 

que os autores alteraram para indústria cultural. Tal mudança de nomenclatura, conforme Maar 

(2003, p.460), ocorreu justamente pela preocupação com o essencial: “Apreender a tendência 

à determinação total da vida em todas as suas dimensões pela formação social capitalista, a 

subsunção real da sociedade ao capital”. 

O  momento  subjetivo  desse  social  foi  decifrado  em  Dialética  do Esclarecimento 
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(1986a) como pseudoformação, que está em estreita relação com a razão instrumental e a 

função social da tecnologia. “O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria 

cultural. A velha experiência do espectador de cinema que percebe a rua como um 

prolongamento do filme que acabou de ver [...] tornou-se a norma da produção” (MAAR, 2003, 

p. 463). No mundo reconstruído, o sujeito pseudoformado toma-se como sujeito do mundo que 

meramente reproduz. 

Adorno e Horkheimer, em Elementos do anti-semitismo (1986b), afirmam: 
 
 

Para o homem pseudoformado, todas as palavras convertem-se num sistema 
alucinatório, na tentativa de tomar posse pelo espírito de tudo aquilo que sua 
experiência não alcança, de dar arbitrariamente um sentido ao mundo que torna o 
homem sem sentido, mas ao mesmo tempo se transformam também na tentativa de 
difamar o espírito e a experiência de que está excluído e de imputar-lhes a culpa que, 
na verdade, é da sociedade que o exclui do espírito e da experiência. Uma semicultura 
[ou semiformação] que, por oposição à simples incultura [ou ausência de formação], 
hipostasia o saber limitado como verdade não pode mais suportar a ruptura entre o 
interior e o exterior, o destino individual e a lei social, a manifestação e a essência. 
Essa dor encerra, é claro, um elemento de verdade em comparação com a simples 
aceitação da realidade dada. [...] quanto mais a realidade social se afastava da 
consciência cultivada, tanto mais esta se via submetida a um processo de reificação. 
A cultura converteu-se totalmente numa mercadoria. [...]. O pensamento reduzido ao 
saber é neutralizado e mobilizado para a simples qualificação nos mercados de 
trabalho específicos e para aumentar o valor mercantil da personalidade. Assim 
naufraga essa auto-reflexão do espírito que se opõe à paranoia. Finalmente, sob as 
condições do capitalismo tardio, a semicultura converteu-se ao espírito objetivo. 

 
 

A pseudoformação seria então a forma social da subjetividade determinada nos termos 

do capital e não pode ser explicada a partir de si mesma, porque constitui resultado de um 

processo de dominação sistemática por mecanismos das relações político-econômicas 

dominantes. Assim, para Adorno (1995), a pseudoformação é o espírito tomado pelo caráter 

fetichista da mercadoria. Refere-se a uma forma ordenada da sociedade contemporânea 

determinada por um certo modo de produção social dos homens, e somente nesse âmbito pode 

ser adequadamente apreendida. 

A formação, que por fim conduziria à autonomia dos homens, precisa levar em conta 

as condições a que se encontram subordinadas a produção e a reprodução da vida humana em 

sociedade e na relação com a natureza. 

 
O poder das relações sociais é decisivo, sofrendo ainda os efeitos das pulsões 
instintivas: para os frankfurtianos, Marx e Freud desvendaram os determinantes da 
limitação do esclarecimento, da experiência do insucesso da humanização do mundo, 
da generalização da alienação e da dissolução da experiência formativa. As relações 
sociais não afetam somente as condições da produção econômica e material, mas 
também interagem no plano da “subjetividade” onde originam relações de dominação 
(ADORNO, 1995, p. 19). 
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Ainda conforme Adorno (1995, p. 20), “[...] a Dialética do Esclarecimento constitui a 

expressão da subjetividade ameaçada, a ‘pseudoformação’, e das forças anônimas que 

ameaçam a subjetividade, a ‘indústria cultural’”. A indústria cultural expressa a forma 

repressiva da formação da identidade da subjetividade social contemporânea. Marx já afirmara 

como, pela educação, os trabalhadores “aceitam” ser classe proletária, interiorizando a 

dominação, por exemplo, nos seus hábitos. Agora é possível perceber como essa “aceitação” 

se dá objetivamente no capitalismo tardio. 

Por meio da pseudoformação, seja por seus conteúdos irracionais, seja pelos conteúdos 

conformistas, a indústria cultural determina a estrutura de sentido da vida cultural pela 

racionalidade estratégica da produção econômica, que se inocula nos bens culturais enquanto 

se convertem estritamente em mercadorias. Os bens da indústria cultural efetivamente 

produzem satisfação de interesses objetivos, assim como as mercadorias da sociedade 

consumista do capitalismo têm valor de uso. Enfim, a indústria cultural reflete a irracionalidade 

da manipulação das massas. 

“Confiante na ignorância, o mercado cultural dela se nutre e a ela reproduz e reforça. 

A alegre e despreocupada expansão da formação cultural, nas condições vigentes, é de modo 

imediato, sua própria aniquilação” (ADORNO, 1996, p. 402). De acordo com o autor, a atitude 

em que se reúnem a pseudoformação e o narcisismo coletivo é a de dispor, intervir, adotar ares 

de informados e estar a par de tudo. O espírito da pseudoformação cultural pregou o 

conformismo. 

 

A pseudoformação é uma fraqueza em relação ao tempo, à memória, única mediação 
que realiza na consciência aquela síntese da experiência que caracterizou a formação 
cultural em outros tempos. Não é por acaso que o pseudoformado faz alarde de sua 
má memória, orgulhoso de suas múltiplas ocupações e da consequente sobrecarga 
(ADORNO, 1996, p. 406). 

 
 

A crise do processo formativo, portanto, é uma conclusão inevitável da dinâmica atual 

do processo produtivo. A dissolução da formação como experiência formativa redunda no 

império do que se encontra formado, na dominação do existente. A indústria cultural impõe 

uma síntese pelo mercado, cria um sujeito social identificado com uma subjetividade 

socializada, que rompe a continuidade do processo formativo. Como síntese, pode-se concluir 

que a crise da formação é a expressão mais desenvolvida da crise social da sociedade moderna. 

Cultura e formação (cultural), educação e ética, subjetividade e consciência articulam-se ao 

plano do trabalho. 
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O travamento da experiência tomando-a como manutenção da tradição, e não como 

padrão, como repetição de um modelo, deve-se à repressão do diferenciado em prol da 

uniformização da sociedade administrada, e à repressão do processo em prol do resultado, 

falsamente independente, isolado. Essas seriam, como já se viu, as características da 

“semiformação”. 

 

O lado duplo da cultura, pelo qual ela também é cultura do espírito em sua 
independência crítica, como momento de resistência, se perde, permanecendo apenas 
o momento de adequação à dominação da natureza. A formação seria anulada pela 
integração, por ser imediatamente controlada. “A semiformação é o espírito tomado 
pelo caráter de fetiche da mercadoria” (ADORNO, 1995, p. 26). 

 
 

Os sintomas de colapso da formação cultural podem ser observados por toda parte. 

Apesar do volume de informação que se difunde, a pseudoformação passou a ser a forma 

dominante da consciência atual. O espírito da pseudoformação cultural pregou o conformismo 

e aboliu a crítica e a oposição contra os poderes estabelecidos que caracterizavam a formação 

cultural no século XVIII, da mesma maneira que firmou o aceite ao já existente 

O processo formativo amplo somente ocorre por meio da compreensão dos 

mecanismos que levam à barbárie e do seu combate, mas para isso é necessário que o sujeito 

possa experimentar. Benjamin (2014a) retrata o narrador como uma figura histórica que é 

capaz de rememorar os acontecimentos passados e, em um diálogo com a tradição, transmitir 

a sua experiência aos mais jovens, por meio de sua sabedoria. O autor evidencia que narrar 

envolve viver experiências. 

Mas com a perda da capacidade de viver experiências, a figura do narrador também se 

perde e é substituída por aquele que informa. Com a consolidação da burguesia – da qual a 

imprensa, no alto capitalismo, é um dos instrumentos mais importantes –, destacou-se uma 

forma de comunicação, a informação. 

A narrativa foi substituída pela informação, e aqueles que trazem as histórias ou 

memórias de terras distantes ou de outras civilizações não o fazem como transmissão de 

experiências. O importante agora é o acúmulo de informações, e não o esclarecimento. As 

notícias de longe chegam por jornalistas correspondentes internacionais, agências de notícias 

e sites da internet. Para Benjamin (2014a), os indivíduos são pobres em histórias e ricos em 

informações que são explicadas por si mesmas. 

 

A história nos ensina o que é a verdadeira narrativa. A informação só tem valor no 
momento  em  que  é  nova.   Ela  só  vive   nesse   momento,  precisa     entregar-se 
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inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele. Muito diferente é 
a narrativa. Ela não se esgota jamais. Ela conserva suas forças e depois de muito 
tempo ainda é capaz de desdobramentos (BENJAMIN, 2014b p. 220). 

 
 

O desenvolvimento da técnica, acentuado hoje pela sociedade tecnológica, leva a um 

novo tipo de barbárie. Ou seja, a barbárie se intensifica e provoca um excesso de estímulos, 

impedindo que os sujeitos experimentem. Assim, o jornalismo e sua maneira de informar em 

larga escala, espetacularizando os fatos e em sua maioria com notícias breves, resulta na 

constituição de sujeitos incapazes de experimentar, ou seja, viver as experiências que se 

apresentam no dia a dia. 

A informação, então, passa a fazer parte de uma lógica que simplifica tudo o que antes 

era narrado e experienciado. O homem moderno acostuma-se com essas facilidades e até 

mesmo o pensamento passa a ser articulado pelas instâncias de controle. Segundo (CARLONI, 

2018), os avanços da comunicação passam a influenciar a própria constituição da 

subjetividade. O jornalismo mantém o sujeito conectado em tempo real com as informações 

via internet pelo celular, deixando-o cada vez mais distante da possibilidade de experimentar. 

Incapazes de experimentar, os sujeitos voltam-se odiosos uns contra os outros. Essa ira 

pode ser percebida em posicionamentos políticos e ideológicos reforçados pela própria mídia, 

especialmente o jornalismo, mas também novelas, filmes, programas e outros. Estereótipos e 

preconceitos são fortificados no entretenimento e em matérias jornalísticas. A violência é 

exposta e muitas vezes justificada, sendo a vítima responsabilizada por ela. Neste sentido, a 

mídia constitui um contexto privilegiado para apreender esse “esquema da cultura de massas” 

pseudoformador. Seja de modo direto, seja pela sutil expressão da contradição. 

A educação ocupa-se da experiência, muito embora o ato educativo implique em 

“vivências”. É tarefa da educação, portanto, saber distingui-las, para que possa transformar as 

vivências em experiências, mas o presente estudo não tem a pretensão de dizer como, apenas 

aponta a sua necessidade. Mas de que maneira o campo da educação pode repensar o ato 

educativo como agente formativo? Será possível pensar uma experiência que não seja 

precisamente aquela a que se refere Benjamin, mas que se aproxime dela como uma 

experiência que expande o pensamento? Não seria a experiência de Benjamin um instrumento 

para se repensar a formação por meio da relação entre os vários atores do contexto da 

educação? As respostas não estão todas prontas, mas as questões indicam novos rumos e 

possíveis caminhos. 

O que se sabe é que ações isoladas, tais como as reformas educacionais, são tentativas 
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de resolver os problemas da formação, mas que, à parte de um projeto maior ou de um 

pensamento mais amplo, podem reforçar a crise da educação. No caso do jornalismo, as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que atualizaram os projetos pedagógicos e currículos 

do curso a partir de 2016, surgem como possibilidades de enfrentamento aos inúmeros desafios 

da formação do jornalista. Todavia, existem barreiras importantes a serem superadas, por 

exemplo, a infraestrutura dos cursos, o não cumprimento das ementas e ainda a conhecida 

dificuldade de relacionamento entre teoria e prática. O próximo capítulo tratará 

especificamente desse tema. 

Assim, compreender que o jornalismo se desenvolve em um momento histórico e social 

com características específicas é fundamental para as discussões atuais sobre a formação do 

jornalista. Vive-se um momento histórico que pode trazer essa característica deformativa para 

as diversas áreas do conhecimento, inclusive, o para o jornalismo. Essas características 

envolvem o declínio do saber e um rompimento com compreensões históricas que, se 

aprofundadas, levariam a um melhor entendimento do presente, não só da formação do 

jornalista, mas também da relação do próprio homem com o esclarecimento durante a 

Modernidade. 
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5 AS DIRETRIZES CURRICULARES E OS ENFRENTAMENTOS E DESAFIOS DA 

FORMAÇÃO EM JORNALISMO 

 
 

Em 1962, o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu o currículo mínimo do curso 

de Jornalismo (BRASIL,2009a). Na época, pelo menos dez instituições ofereciam o curso no 

país. Outras duas décadas se passaram e no início de 1984, quando já somavam mais de cinco 

dezenas de cursos no Brasil, o Parecer nº 492 do MEC estabeleceu um novo currículo mínimo, 

colocando Jornalismo como uma habilitação do curso de Comunicação Social, junto com 

outras duas habilitações, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda (BRASIL, 2001). 

Esse mesmo Parecer de nº 492, apoiado em um parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), substituiu o currículo mínimo pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de Comunicação Social, mantendo as habilitações e criando outras (BRASIL, 2001. 

Menos de uma década depois, ainda no início de 2009, o Ministério da Educação nomeou uma 

Comissão de Especialistas, coordenada pelo professor José Marques de Melo, com a “[...] 

missão de repensar o ensino de Jornalismo no contexto de uma sociedade em processo de 

transformação” (BRASIL, 2009a p. 1). 

Em seis meses, a comissão apresentou como resultado do seu trabalho as novas 

diretrizes curriculares especificamente para o Jornalismo, que deixaria de ser uma habilitação 

do curso de Comunicação Social. O MEC, então, enviou a proposta dos especialistas para 

análise e parecer do CNE. O parecer, com mínimas ressalvas às mudanças propostas pela 

comissão, veio depois de quatro anos. Em outubro de 2013, o governo federal publicou a 

Resolução CNE/CES nº 1, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso 

de graduação em Jornalismo, desvinculando-o como habilitação do curso de Comunicação 

Social (BRASIL, 2013). As instituições de ensino, a partir de então, passaram a ter dois anos 

de prazo para implementar o novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com base nas DCN de 

Jornalismo. 

As DCN para o curso de graduação em Jornalismo também tinham como objetivo 

balizar a formação acadêmica em nível superior no Brasil e, como tal, constituem marcos 

essenciais para a área, nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. Na UFG, o novo 

PPC de Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) entrou em vigor no 

primeiro semestre de 2016. 

O ensino de Jornalismo tem sido tema de diversos estudos, alguns dos quais especificam 

que a proximidade com as demais áreas das Ciências Sociais configura ao mesmo tempo uma 

característica potencialmente positiva e uma fonte de     tensão  em  termos  epistemológicos: 
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atravessada pelas tendências de campos teóricos distintos, a comunicação e o jornalismo por 

vezes oscilam entre discussões que ofuscam seu objeto e seus fundamentos. Em todas elas, 

percebe-se o lento e gradual movimento de formação de um campo de saber próprio, a par de 

avanços e recuos típicos dos embates entre domínios já estabelecidos. 

A especificidade acerca do saber da área da Comunicação e do Jornalismo ainda é uma 

interrogação para os estudiosos. Algumas conclusões dão conta de que a crise de identidade 

ainda persiste entre as pretensões humanistas e do diálogo, e o tecnicismo resultante da lógica 

do mercado. 

A sociedade em rede, o universo online e as novas formas de socialização trazidas pela 

mudança técnica inserem-se nessa discussão sobre a epistemologia da comunicação e do 

jornalismo. Embora não sejam discussões novas, já que a técnica é um tema recorrente na 

história do campo (WOLF, 2003), elas evidenciam questões acerca do modelo e do processo 

de comunicação no contexto da comunicação virtual. Tudo isso se reflete nas bases das 

discussões sobre comunicação e jornalismo e também no debate acadêmico. Essa 

multiplicidade tem mão dupla: ao mesmo tempo que amplia os interesses e objetos do campo, 

constitui entrave à verticalização (MEDITSCH, 2008) e à consolidação de uma especificidade 

para o jornalismo como área do conhecimento (GENRO FILHO, 1987). 

Resultado direto da busca pela especificidade foi a determinação das DCN quanto à 

nomenclatura do curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, agora curso de 

Jornalismo. Publicadas em 2013, com prazo para a implantação obrigatória de até dois anos, 

algumas mudanças foram colocadas para a estrutura curricular, além daquelas que impactam 

outros aspectos dos PPC. 

Mesmo não abrindo mão do conhecimento acumulado no campo, novos horizontes 

foram almejados, conforme demonstram alguns dos primeiros estudos sobre o tema. No curso 

de Jornalismo da UFG, o Núcleo Docente Estruturante reuniu-se durante mais de um ano para 

atualizar o PPC implantado em 2016. Na exposição de motivos, o documento afirma que os 

novos cenários do jornalismo diagnosticam um mundo caracterizado pela capacidade 

discursiva das organizações e dos cidadãos. 

A expectativa da sociedade exige tanto o domínio das técnicas e da narração quanto o 

domínio da lógica e das teorias da argumentação. Exige também o manejo competente das 

habilidades pedagógicas na prestação de serviço público, para que as pessoas possam tomar 

decisões responsáveis e conscientes, em consonância com a cidadania. Desse modo, o percurso 

formativo do novo PPC foi estabelecido para dar conta dessa demanda. 

O PPC de Jornalismo da UFG também busca reforçar a dignidade do jornalista e da 
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profissão, por meio de uma indispensável noção de ética vinculada às razões da vida e da 

cidadania. E a ética que interessa à sociedade e ao jornalismo é aquela definida e sintetizada 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos. “É o ideário de mundo a se construir” (UFG, 

Faculdade de Informação e Comunicação. Projeto Pedagógico do curso de Jornalismo. 

Goiânia, 2015, p.6 – último acesso em 12 de agosto de 2019. www.fic.ufg.br). 

Uma espécie de uniformidade pode ser observada entre as antigas (2001) e as novas 

(2013) DCN para o curso de Jornalismo, mas existem mudanças significativas de uma para 

outra. Em linhas gerais, mantiveram-se as disposições que reconhecem o campo como área do 

saber de caráter generalista, humanista, comprometido com a sociedade, ao mesmo tempo que 

a formação intelectual do jornalista aparece forte em seus elementos estruturais. 

No texto das DCN de 2001, as referências à comunicação eram mais enfáticas, enquanto 

na versão de 2013 a ênfase recai sobre o saber específico do campo do Jornalismo, mas 

continuam presentes as referências à área matriz, a Comunicação Social. No entanto, é 

necessário ressaltar que a mudança de nomenclatura representa bem mais do que um sinal de 

identificação e que foi motivada por discussões de fundo realizadas pelos responsáveis pela 

preparação das novas diretrizes, conforme fica evidenciado no Relatório da Comissão de 

Especialistas (BRASIL, 2009). 

A elaboração do PPC do bacharelado em Jornalismo observou os seguintes indicativos das 

DCN: 

I – formar profissionais com competência teórica, técnica, tecnológica, ética, 

estética para atuar criticamente na profissão, de modo responsável, produzindo assim 

seu aprimoramento; 

II – enfatizar, em sua formação, o espírito empreendedor e o domínio 

científico, de forma que sejam capazes de produzir pesquisa, conceber, executar e 

avaliar projetos inovadores que respondam às exigências contemporâneas e ampliem 

a atuação profissional em novos campos, projetando a função social em contextos 

ainda não delineados no presente; 

III – orientar a formação teórica e técnica para as especificidades do 

jornalismo, com grande atenção à prática profissional, dentro de padrões 

internacionalmente reconhecidos, comprometidos com a liberdade de expressão, o 

direito à informação, a dignidade do exercício profissional e o interesse público; 

IV – aprofundar o compromisso com a profissão e os seus valores, por meio 

da elevação da autoestima profissional, dando ênfase à formação do jornalista  como 
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intelectual, produtor e/ou articulador de informações e conhecimentos sobre a 

atualidade, em todos os seus aspectos; 

V - preparar profissionais para atuar num contexto de mutação tecnológica 

constante no qual, além de dominar as técnicas e as ferramentas contemporâneas, é 

preciso conhecê-las em seus princípios para transformá-las na medida das exigências 

do presente; 

VI – ter como horizonte profissional o ambiente regido pela convergência 

tecnológica, em que o jornalismo impresso, embora conserve a sua importância no 

conjunto midiático, não seja a espinha dorsal do espaço de trabalho, nem dite as 

referências da profissão; 

VII – incluir, na formação profissional, as rotinas de trabalho do jornalista em 

assessoria a instituições de todos os tipos; 

VII – atentar para a necessidade de preparar profissionais que possam exercer 

dignamente a atividade como autônomos em contexto econômico cuja oferta de 

emprego não cresce na mesma proporção que a oferta de mão-de-obra; 

IX – instituir a graduação como etapa de formação profissional continuada e 

permanente (BRASIL, 2013, p. 2, grifos nossos). 

 
O conhecimento específico e técnico foi mantido sem prejuízo das recomendações de 

caráter teórico e ético, e a formação intelectual do jornalista foi valorizada, da mesma maneira 

que o conhecimento das novas tecnologias e o preparo para o trabalho autônomo. 

As DCN de 2013 indicam, em seu Art. 5º, que o concluinte do curso de Jornalismo deve 

estar apto para o desempenho profissional, com formação acadêmica generalista, humanista, 

crítica, ética e reflexiva, capacitado, dessa forma, para atuar “[...] como produtor intelectual e 

agente da cidadania” (BRASIL, 2013, p. 2). O concluinte deveria, ainda, ser capaz de responder 

por um lado, à complexidade e ao pluralismo característicos da sociedade e da cultura 

contemporânea, e, por outro, possuir os fundamentos teóricos e técnicos especializados, o que 

lhe proporcionará clareza e segurança para o exercício de sua função social específica, de 

identidade profissional singular e diferenciada em relação ao campo maior da comunicação 

social. 

Conforme essa perspectiva, as DCN indicam as competências gerais, habilidades, 

conhecimentos, atitudes e valores a serem desenvolvidos pelos futuros jornalistas e que 

incluem compreender e valorizar, como conquistas históricas da cidadania e indicadores de um 
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estágio avançado de civilização, em processo constante de riscos e aperfeiçoamento: o regime 

democrático, o pluralismo de ideias e de opiniões, a cultura da paz, os direitos humanos, as 

liberdades públicas, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Espera-se também que 

possam distinguir entre o verdadeiro e o falso a partir de um sistema de referências éticas e 

profissionais e utilizar as tecnologias de informação e comunicação. 

Outro aspecto que merece destaque nas novas DCN está nas competências cognitivas, 

que possibilitam compreender as especificidades éticas, técnicas e estéticas do jornalismo, em 

sua complexidade de linguagem e como forma diferenciada de produção e socialização de 

informação e conhecimento sobre a realidade. 

Entre as competências pragmáticas para o egresso do curso de Jornalismo, destacam-se 

as seguintes: 

 
a) contextualizar, interpretar e explicar informações relevantes da atualidade, agregando- 

lhes elementos de elucidação necessários à compreensão da realidade; 

b) perseguir elevado grau de precisão no registro e na interpretação dos fatos noticiáveis; 

c) propor, planejar, executar e avaliar projetos na área de jornalismo; 

d) organizar pautas e planejar coberturas jornalísticas; 

e) formular questões e conduzir entrevistas; 

f) adotar critérios de rigor e independência na seleção das fontes e no relacionamento 

profissional com elas, tendo em vista o princípio da pluralidade, o favorecimento do 

debate, o aprofundamento da investigação e a garantia social da veracidade; 

g) dominar metodologias jornalísticas de apuração, depuração, aferição, além das de 

produzir, editar e difundir; 

[...] 

h) compreender, dominar e gerir processos de produção jornalística, bem como ser capaz 

de aperfeiçoá-los pela inovação e pelo exercício do raciocínio crítico; 

[...] 

i) avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas (BRASIL, 2013, p.3-4). 

 
Quanto às mudanças propostas pelas novas DCN, considera-se que pelo menos quatro 

delas merecem destaque: 

 
1- A nova nomenclatura para curso de Jornalismo – a mudança representa um 

passo  em  direção  à  “independência”  do  campo  do  jornalismo  como  área 
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autônoma da comunicação social, nesse momento muito mais simbólica do que 

pragmática. 

2- O jornalista como intelectual – aprofundar o compromisso com a profissão e os 

seus valores, dando ênfase à formação do jornalista como intelectual é um dos 

indicativos que deve ser observado pelo PPC. Ênfase no empreendedorismo. 

Esse é um dos aspectos que chamam a atenção quando se observa a versão de 

2001, inclusive por sua inserção em diversos segmentos do texto. Tais 

orientações podem ser entendidas no contexto das mudanças no modelo de 

negócios do jornalismo e na perda de audiência, temas de debates bastante 

contemporâneos. 

3- Estágio curricular supervisionado – a exigência de estágio curricular é uma 

novidade impactante das novas DCN. Até então, podia-se considerar o estágio 

extracurricular, ou seja, não obrigatório. Agora, pela norma em vigor, o estágio 

deve estar previsto na grade curricular, com determinação de tempo mínimo e 

máximo. No caso da UFG, são 208 horas. Outras regras também devem ser 

observadas pelas instituições de ensino superior, por exemplo, a não exigência 

de bolsa para o estudante. 

4- Formação do jornalista para o exercício profissional autônomo – felizmente a 

inclusão de disciplinas voltadas para o trabalho em assessorias de qualquer tipo 

de organização e também para o planejamento em comunicação tem 

possibilitado a formação de profissionais que queiram atuar na área empresarial. 

 
Por conta da não exigência de oferta de bolsa para os estudantes, o curso de Jornalismo 

da UFG optou por realizar os seus estágios obrigatórios dentro da própria instituição (Rádio 

Universitária, TV UFG, Secretaria de Comunicação, Faculdade de Informação e Comunicação, 

dentre outras). 

Essas mudanças implicam opções do campo sobre o fazer e o pensar sobre o jornalismo. 

Parece clara a preocupação em estabelecer ou ampliar as relações entre o saber acadêmico e o 

mundo do trabalho, mas sem descuidar da tradição epistemológica, que sedimenta o ensino do 

jornalismo sobre as bases mais amplas da cultura, da sociedade e do diálogo entre diferentes 

áreas do conhecimento. As discussões prévias ao texto final das DCN, que constam do 

Relatório da Comissão de Especialistas (BRASIL, 2009b), confirmam esse debate e ajudam a 

entender o documento. 

A importância da visão ética e humanista em face da técnica; a necessidade de atentar 
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para os problemas do entorno social, sem perder de vista a perspectiva universal; a preocupação 

com o lugar do profissional no mercado de trabalho em mutação, em um contexto de 

convergência, midiatização e fenômenos correlatos, foram alguns dos temas discutidos à 

exaustão nos debates públicos que antecederam as novas DCN, e deixaram suas marcas no 

texto final. 

Essas marcas apontam para uma concepção de PPC que valoriza um perfil profissional 

voltado para a intelectualidade, capaz de responder de maneira fundamentada e ética aos novos 

desafios da profissão do jornalista. Ao mesmo tempo, abre também espaço para as questões 

próprias do jornalismo, de maneira mais aprofundada. 

A estrutura curricular resultante da interpretação das novas DCN implicou em uma 

configuração em que se mesclam de forma progressiva diversos eixos do saber, conforme o 

documento: 

a) Eixo de fundamentação humanística, cujo objetivo é capacitar o jornalista 

para exercer a sua função intelectual de produtor e difusor de informações 

e conhecimentos de interesse para a cidadania, privilegiando a realidade 

brasileira como formação histórica, estrutura jurídica e instituições políticas 

contemporâneas; sua geografia humana e economia política; suas raízes 

étnicas, regiões ecológicas, cultura popular, crenças e tradições; arte, 

literatura, ciência e tecnologia, bem como os fatores essenciais para o 

fortalecimento da democracia, entre eles as relações internacionais, a 

diversidade cultural, os direitos individuais e coletivos; as políticas 

públicas, o desenvolvimento sustentável, as oportunidades de esportes, lazer 

e entretenimento e o acesso aos bens culturais da humanidade, sem se 

descuidar dos processos de globalização, regionalização e das 

singularidades locais, comunitárias e da vida cotidiana. 

b) Eixo de fundamentação específica, cuja função é proporcionar ao jornalista 

clareza conceitual e visão crítica sobre a especificidade de sua profissão, 

tais como: fundamentos históricos, taxonômicos, éticos, epistemológicos; 

ordenamento jurídico e deontológico; instituições, pensadores e obras 

econômicas; manifestações públicas, industriais e comunitárias; os 

instrumentos de autorregulamentação; observação crítica; análise 

comparada; revisão da pesquisa científica sobre os paradigmas 

hegemônicos e as tendências emergentes. 
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c) Eixo de fundamentação contextual, que tem por escopo embasar o 

conhecimento das teorias da comunicação, informação, cibercultura, em 

suas dimensões filosóficas, políticas, psicológicas e socioculturais, o que 

deve incluir as rotinas de produção e os processos de recepção, bem como 

a regulamentação dos sistemas midiáticos, em função do mercado potencial, 

além dos princípios que regem as áreas conexas. 

d) Eixo de formação profissional, que objetiva fundamentar o conhecimento 

teórico e prático, familiarizando os estudantes com os processos de gestão, 

produção, métodos e técnicas de apuração, redação e edição jornalística, 

possibilitando-lhes investigar os acontecimentos relatados pelas fontes, bem 

como capacitá-los a exercer a crítica e a prática redacional em língua 

portuguesa, de acordo com os gêneros e os formatos jornalísticos 

instituídos, as inovações tecnológicas, retóricas e argumentativas. 

e) Eixo de aplicação processual, cujo objetivo é o de fornecer ao jornalista 

ferramentas técnicas e metodológicas, de modo que possa efetuar coberturas 

em diferentes suportes: jornalismo impresso, radiojornalismo, 

telejornalismo, webjornalismo, assessorias de imprensa, entre outros. 

f) Eixo de prática laboratorial, que tem por objetivo a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades inerentes à profissão a 

partir da aplicação de informação e valores. Possui a função de integrar os 

demais eixos, alicerçado em projetos editoriais definidos e orientados a 

públicos reais, com publicação efetiva e periodicidade regular, tais como: 

jornal, revista e livro, jornal mural, radiojornal, telejornal, webjornal, 

agência de notícias, assessoria de imprensa, entre outros (BRASIL,2013). 

 
A formação teórica ou prática foi por muito tempo típica das discussões da área do 

jornalismo (MEDITSCH, 1999). Teóricos e práticos marcaram as abordagens e a vida 

acadêmica, com suas respectivas escolas e filiações. As novas DCN tratam as duas dimensões 

de forma equitativa quando salientam que o ensino de jornalismo deve buscar tanto a 

compreensão conceitual como a capacidade técnica. 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Jornalismo ainda estão sendo 

avaliadas, à medida que as primeiras turmas começarem a se formar na UFG e em outras 

universidades e faculdades no fim do ano de 2019. Até aqui pode-se afirmar que foram 

mantidas  as  linhas  mestras  do  campo  de  conhecimento,  e  as  inovações  refletem  as 
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transformações ocorridas nesse mesmo campo. 

Uma avaliação ainda superficial que pode ser formulada é que as DCN são bastante 

coerentes e reescreveram questões importantes para a formação em Jornalismo. Monitorar as 

implicações das novas DCN para as questões de fundo do campo do Jornalismo e para os 

impactos que podem ser observados na prática da profissão é tarefa para investigações futuras. 

Até aqui pôde-se perceber que dificuldades com a infraestrutura das instituições (laboratórios, 

equipamentos etc.), além do não cumprimento do planejamento pedagógico, por exemplo, as 

ementas das disciplinas e a dificuldade em lidar com teoria e prática, têm dificultado a 

implantação do PCC e o cumprimento das DCN. 

Tal constatação coloca pesquisadores e professores novamente diante dos 

determinantes da formação e levanta a questão da chamada crise do jornalismo. Até aqui, 

trilhou-se um percurso que pode levar à possibilidade de enfrentamento dessa realidade por 

meio de algumas ações de resistência. Analisar essas possibilidades com suas potencialidades 

e dificuldades é o que se fará a partir de agora. 

 
 
5.1 A crise do Jornalismo e o Jornalismo de resistência 

 
 

Muito se tem debatido sobre a crise do jornalismo na atualidade. Tal preocupação, de 

acordo com Karam e Hauser (2013), não incide apenas sobre a área acadêmica, mas também, 

e talvez de maneira mais enfática, sobre o campo profissional, espaço em que as transformações 

da atividade são sentidas com mais impacto e rapidez. Acredita-se que são justamente os 

momentos de crise que servem para superar determinadas práticas ou reafirmá-las. Tal 

reflexão, aplicada ao jornalismo, 

 

[...] serve tanto para que se possa rever falhas na articulação entre teoria e prática, 
como consolidar características profissionais distintivas, [...] sem, de um lado, aderir 
ingenuamente às visões que apontam para o seu fim ou transformação completa ou, 
de outro, defender seu caráter imprescindível (KARAM; HAUSER, 2013, p. 421). 

 
 

Assim como a dialética, o jornalismo não escapou das incontáveis transformações que 

ocorreram, até aqui, por meio do movimento da história. Seu desenvolvimento foi um processo 

marcado tanto pela organização social e política das sociedades quanto pelo aparecimento de 

novos meios tecnológicos de difusão das informações. 

E  quando  as  características  da  profissão  parecem  se  confundir  com  tantas outras 
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práticas de difusão e produção de informações, que se multiplicam cada vez mais, são os 

elementos mais dialéticos que ressurgem para reafirmar o papel do jornalista. “A apuração, a 

desconfiança, a capacidade crítica, a estratégia da dúvida constante, e a articulação das 

diferentes versões sobre um mesmo fato” (KARAM; HAUSER, 2013, p. 426). De todas as 

perdas consideráveis, a falta de apuração é uma das principais. 

A mudança mais significativa no mundo do trabalho do jornalista profissional 

atualmente está relacionada com o que alguns estudiosos da midiatização, como Muniz Sodré 

(2006), chamam de “nova ambiência”. Ou seja, há um tempo de mundo em que a tecnologia 

deixa de ser mero suporte à atividade do homem, como tem sido desde os mais remotos tempos, 

e passa a dividir com esta a compreensão que se tem do mundo, de tal forma que um não possa 

ser pensado sem o outro. 

Dizer que o jornalismo se midiatiza é afirmar que ele tanto transforma quanto é 

transformado pela midiatização, seja no que diz respeito à utilização das tecnologias em suas 

práticas, seja na nova interação com a sociedade, de matizes sociais, técnicas e discursivas. 

Mas o que é o jornalismo hoje, em tempos de midiatização? O que é o jornalismo hoje, no 

contexto da internet? 

 

[...] em tese, existem perguntas e respostas pronunciadas com muita aceleração, com 
muita rapidez, que talvez não levem em conta ponderações mais cuidadosas. São 
respostas dadas as vezes por zonas de interesses que estão ocupadas talvez em 
decretar a capitulação do jornalismo como objeto, ou decretar a formação jornalística 
como problema (FAUSTO NETO, 2017, p. 209). 

 
O perfil do jornalista hoje, no contexto nomeado midiatização da sociedade, é 

atravessado e afetado por uma nova realidade social e técnica. Todas as profissões, e não 

somente o jornalismo, são afetadas no seu território, nas suas fronteiras, por manifestações de 

mídias que não vieram apenas 

 

[...] para se constituir em emblemas, mas [para] complexificar as condições de 
produção de contato dos seus especialistas e saberes com a sociedade. Vieram para 
colocar em cheque muitas vezes, a episteme, ou seja, os fundamentos mesmos de 
algumas dessas profissões e as condições através das quais buscam seu conhecimento 
(FAUSTO NETO, 2017, p. 209). 

 
 

As práticas diversas, ao se contatar com o tecido social, ou seja, os médicos com seus 

clientes, os professores com seus alunos, os políticos com seus eleitores, enfim, toda a relação 

das instituições, o fazem com vistas à mesma questão: “Como maximizar, como qualificar, 

como repotencializar as  formas de  contato da minha profissão, do meu  saber-fazer  com    a 
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sociedade e suas demandas?” (FAUSTO NETO, 2017, p. 210) 

As práticas não midiáticas são fortemente afetadas por essa mutação, que também 

atinge, particularmente, todas as profissões midiáticas, inclusive a de jornalista, na medida em 

que os indivíduos dispõem hoje de novas formas de acesso e de domínio aos fundamentos 

comunicacionais e informacionais que até então estavam apenas nas mãos dos peritos 

comunicacionais e informacionais. 

A informação, hoje, não é mais propriedade exclusiva dos dispositivos jornalísticos 

(sites, jornais, TV e rádio, apenas para citar alguns), e sim de toda a sociedade, graças à sua 

estrutura em rede e aos fluxos informacionais. A relação entre o jornalismo e seu público vem 

se transformando com a internet. Uma estrutura bem mais descentralizada de produção e 

distribuição de informação passa a fazer parte da vida de muitos cidadãos. 

O papel desempenhado pelo público e pelas audiências torna-se cada vez mais 

relevante, pois contribui com informações. O problema crucial do processo, no entanto, é a 

verificação das informações, ou seja, a sua apuração. Assim, da mesma maneira como existe 

uma “tensão” entre as práticas profissionais historicamente consolidadas e os novos modos de 

produção, circulação e consumo da informação, existe também uma tensão entre o que ocorre 

no âmbito da prática e a capacidade da teoria em pensar sobre tais modificações. 

 

O jornalismo entendido como convencional é tensionado, criticado, transformado e 
também – de algum modo – fortalecido pelo aparecimento de outros espaços para a 
circulação de informações. Ao campo acadêmico cabe o papel de acompanhar e tentar 
compreender tais transformações, favorecendo o diálogo entre teoria e prática 
(KARAM; HAUSER, 2013, p. 433). 

 
 

O jornalismo, como modelo de negócios da venda de notícias, vive na atualidade talvez 

a sua maior crise, com a redução drástica dos postos de trabalho e o fechamento de redações 

convencionais em favor do webjornalismo e experiências transmídia. Novos modelos, tais 

como cooperativas de jornalistas, baseados na estratégia de crowdfunding, emque os próprios 

cidadãos pagam pelas coberturas que querem ver desenvolvem-se com mais frequência. 

Pode-se visualizar, no entanto, essa crise do jornalismo de forma mais ampla. Ou seja, 

não é apenas uma crise financeira, uma questão de sustentabilidade do negócio jornalístico. É 

também uma crise de confiança, que afeta a credibilidade do jornalismo como instituição; uma 

crise de governança, que atinge a forma como é estabelecida a gestão dos empreendimentos 

jornalísticos e sua relação com o público e demais grupos interessados; e uma crise existencial, 

que recai sobre o papel do jornalismo nas sociedades contemporâneas. 

O jornalismo perderá, então, a sua capacidade de ser a voz da sociedade? Por via de 
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uma conexão de banda larga, cada indivíduo, ou cada segmento social, forjará ele mesmo o seu 

próprio modelo de cobertura jornalística? Para colocar em prática um jornalismo de resistência, 

Pena (2005) afirma que basta a aplicação prática de preceitos ligados à função social da 

profissão. Ou seja, resistir à concepção mercadológica do jornalismo. Nada a ver, portanto, 

com a concepção messiânica de alçar o jornalismo, ou o jornalista, à categoria de salvador da 

pátria. Trata-se da possibilidade de construção social da realidade por meio do jornalismo e do 

papel importante do profissional de imprensa nessa dinâmica. 

Vários teóricos produziram listas de procedimentos específicos para os jornalistas, e 

talvez a melhor delas esteja no próprio código de ética da profissão. 

 

[...] entretanto, o que vale mesmo é a apropriação subjetiva dos procedimentos, ou 
seja, a capacidade de reflexão crítica de cada profissional. Este é, então, o primeiro 
preceito, que engloba todos os outros: sempre faça uma autocrítica antes e depois da 
reportagem. Questione sua interpretação dos fatos, seus conceitos preconcebidos, 
seus estereótipos, suas limitações (PENA, 2005, p. 169). 

 
 

Para isso, é imprescindível a perene atualização intelectual, visto que o volume de 

leituras está diretamente relacionado com a capacidade crítica. E uma alternativa para se 

avançar com o jornalismo de resistência é o jornalismo cívico, centrado na lealdade com o 

cidadão, conforme pontuam Kovach e Rosentiel (2004), e o jornalismo comunitário, defendido, 

dentre outros, por Soares (2017). Em ambos os casos, trata-se de um jornalismo integrado e 

preocupado com o bem-estar social geral, e não apenas com o que se costuma qualificar como 

produção dos excluídos sociais, moradores da periferia e similares. 

De acordo com Soares (2017), todas as frentes de comunicação que estiverem 

ancoradas em reais estruturas sociais comunitárias poderão fazer frente às comunicações 

hegemônicas. São os mais jovens, futuros jornalistas formados com o exemplo de seus 

professores, que deverão ter cada vez mais vontade de fazer de fato algo que mude efetivamente 

a pobre vida de todas as gentes desse país. 

É por isso que se resiste às falas mais pessimistas de que seria o fim do jornalismo. 

Jornais, revistas e outros meios de comunicação e informação ajudam a certificar os 

acontecimentos, a documentar os fatos e ainda oferecem um lastro importante nos sistemas de 

crença. As transformações são e serão inevitáveis, aliás, como já se vê hoje em dia, surgem 

versões aglutinadas, novos formatos, novas plataformas, mas que devem, contudo, resguardar 

e até ampliar opiniões, interpretações e conduzir a importantes debates sociais. 

Nesse sentido, o papel da universidade é cada vez mais importante para ajudar a 
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estruturar o pensamento crítico, aquele capaz de compreender que não existe práxis sem teoria, 

mas que também não existe práxis sem prática. De tal forma que, mais do que formar 

jornalistas, que as universidades formem sujeitos capazes de entender o tempo em que vivem 

e o que está por vir, interferindo, na medida do possível, de maneira propositiva. 

É necessário, cada vez mais, que o sujeito aprenda quem ele é na relação com o mundo, 

em particular, no que toca às questões éticas e morais que dão rumo à sua vida e à da 

coletividade. É imprescindível olhar mais e melhor para a sociologia e para a filosofia, áreas 

do conhecimento tão caras, ao longo dos séculos, à elaboração crítica do pensamento. Contudo, 

a condição para que se possa enxergar adequadamente o mundo passa necessariamente pela 

qualificação tanto instrumental quanto teórica do educando. 

Ao voltar a Adorno (1995), ponto de partida desta tese, encontra-se que apenas uma 

formação cultural ampla e aprofundada pode levar ao esclarecimento. Assim, a discussão sobre 

a formação deve ser em torno da profundidade e do quão ampla e humanitária ela deve ser. A 

reflexão teórica, realmente crítica, capaz de produzir inovação ainda é exceção. Continua-se 

preso a padrões consagrados na indústria, e ainda é nítida nos estudantes a dificuldade de 

relacionar teoria e prática identificando as contradições existentes entre ambas. 

Ao dissociar a prática dos sujeitos da prática, o ensino tradicional não percebe a 

especificidade do jornalismo como forma de conhecimento. Em matéria de jornalismo, 

competência e senso crítico são sinônimos, mesmo que no atual modelo de produção isso seja 

visto como um paradoxo. A situação da prática é agravada nos dias de hoje pelo declínio da 

experiência, e esta está relacionada com o conhecimento. Com o declínio da sabedoria prática, 

desapareceu também a possibilidade de se encontrarem homens experientes, capazes de agir 

segundo a tradição. Por isso, a importância de manter a tradição como experiência, e não como 

padrão. 

A teoria, como manifestação e síntese da realidade histórica e material, constitui e é 

constituída pela realidade. Mais uma vez, retomando Adorno (1995), tem-se que a relação 

sujeito e objeto perpassa a relação teoria e prática. Trata-se de perceber a prática a partir de 

uma reflexão teórica, ou seja, para o autor, quem faz a opção pela prática pode tornar-se 

autoritário, bárbaro. 

Esta tese defende o jornalismo como forma de produção de conhecimento. O jornalista 

cria e recria conhecimento e, por isso, mais uma vez reafirma-se que a sua formação deve se 

dar em uma instituição de ensino superior que forme intelectuais capazes de comunicar 

conhecimento. Nesse sentido, as novas DCN oferecem um mapa bastante seguro para    quem 
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deseja trilhar o caminho do conhecimento e fazer do pensamento uma oposição, uma recusa a 

se conciliar com o mundo tal como ele se oferece. 

Para isso é preciso reconhecer o papel do jornalismo como um mediador capaz de gerar 

momentos de atitude crítica em relação aos acontecimentos. Tal atitude se consolidaria por 

meio do questionamento, da dúvida, da verificação, o que acaba por resgatar a dimensão 

dialética da atividade. O jornalismo teria, mesmo diante de práticas e rotinas restritivas, um 

potencial dialético latente, ora mais, ora menos manifesto. Esse novo relacionamento com o 

público, mais plural, pode fazer nascer uma prática jornalística nova, com traços marcantes do 

jornalismo como atividade histórica. Trata-se de um jornalismo que contém possibilidades 

mais reveladoras quando se recorda do ideal de esclarecimento e autonomia à mercê dos 

sujeitos a partir do momento em que conhecem melhor a realidade e podem então questioná- 

la. 

A responsabilidade social do jornalismo, seu papel essencial na democracia e a 

competência específica exigida para o exercício da profissão recomendam uma formação 

fundamentada na ética, na competência, no discernimento social e na capacidade crítica, 

habilidades que só podem ser adquiridas em um curso superior de Jornalismo. 

A universidade tem um importante papel no enfrentamento da crise do jornalismo, seja 

pela natural vocação formativa, seja por suas capacidades tentaculares. Em tempos como os 

atuais – quando o próprio ministro da Educação combate professores, estudantes e instituições 

de ensino –, é urgente e necessário listar exemplos concretos e potenciais contribuições da 

universidade, sobretudo a pública, nos campos do trabalho e da sociedade. 

É evidente que se espera que as universidades brasileiras contribuam para a formação 

de recursos humanos com alta qualificação para o jornalismo. Desde o início da oferta de 

cursos superiores na área do jornalismo, sempre esteve no horizonte das escolas a preocupação 

com uma formação crítica e com um ensino que garanta um notável desempenho técnico. O 

comprometimento com a ética e a deontologia veio na sequência, bem como uma adesão nítida 

com a defesa dos direitos humanos. 

Ultimamente, temas como sustentabilidade econômica e gestão de negócios entraram 

nos currículos, devido, principalmente, às novas DCN, levando os cursos a ofertarem 

conteúdos de economia e administração, na tentativa de desenvolver habilidades e 

competências gerenciais. Essa ligeira reorientação pedagógica ampliou o espectro formativo e 

deve mudar o perfil dos egressos. É claro que esse esforço, se isolado, não soluciona a crise do 

jornalismo, mas é um contributo da academia.  O legado que as universidades podem oferecer 
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como subsídios ao enfrentamento da crise deve também levar em conta as muitas 

possibilidades de ação de professores, funcionários e estudantes. 

A formação acadêmica em Jornalismo é um advento recente, se comparada a outras 

carreiras profissionais, pois data da segunda metade do século passado. Da mesma forma, a 

pós-graduação na área não chega a 50 anos, ou seja, ainda existe um longo caminho pela frente, 

e os desafios continuam imensos. A edição das novas DCN foi uma excelente oportunidade 

para reformar e atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de Jornalismo, traçar novas 

ambições e planejar o aperfeiçoamento da formação que se quer e pode ser oferecida. 

Os resultados começarão a ser sentidos com a chegada de novas gerações de jornalistas, 

e os desafios a serem enfrentados são de caráter metodológico, histórico, pedagógico e 

tecnológico. As questões que envolvem ética e cidadania atravessam esses desafios todos, pois 

determinam a formação dos futuros jornalistas. Quem sabe não se reinventa e descobre que o 

papel social do jornalismo não está em produzir velozmente, em investigar rapidamente 

deixando inúmeras brechas e cobrindo apenas parcialmente os assuntos, mas em abordar 

criticamente os fatos, permitindo-lhes a interpretação. É essa a ambição que se espera dos 

cursos para que continuem colaborando na formação de jornalistas para esse contexto. 
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