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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 de 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, 2006). 



RESUMO 

 

CARLONI, Paola Regina. Narração, Ideologia e Experiência: os desafios da formação no 

Jornalismo. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo: São Paulo, 

2018. 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a formação no Jornalismo. Para isso, com base 

nos conceitos desenvolvidos pelos autores da Teoria Crítica da Sociedade, principalmente 

Adorno, Benjamin e Horkheimer, compreende-se a formação como um processo social que 

envolve formar o indivíduo para a autonomia e para a emancipação, abrangendo os aspectos da 

cultura de maneira geral e não apenas a formação escolar, mesmo que esta também faça parte 

de modo importante do processo formativo. A formação deve se desenvolver em um sentido 

cultural amplo, buscando uma consciência verdadeira que vise o combate à barbárie, tendo em 

vista o desenvolvimento de civilidade. Na Modernidade, há o empobrecimento da capacidade 

de fazer experiências e o declínio das narrações com o surgimento da informação, como aponta 

Benjamin. Esses conceitos teóricos e ainda outros relacionados à epistemologia do Jornalismo 

são discutidos nos dois primeiros capítulos em que se faz, também, uma análise histórica do 

surgimento do Jornalismo como área de atuação e profissão até as mais recentes Diretrizes 

Curriculares estabelecidas em 2013; é realizada uma leitura crítica de teorias e materiais 

didáticos da área. Analisa-se, ainda, nos dois últimos capítulos, a concepção de formação, 

compreensão histórica, epistemológica e a relação entre Jornalismo e desenvolvimento social 

por meio de entrevistas semiestruturadas com 33 professores jornalistas que ministram aulas 

em cursos de Jornalismo em três grupos de instituições: pública, filantrópica e particular. 

Conclui-se, ao final, que o Jornalismo é produto deste momento histórico e por isso contém em 

si limites e contradições. Não se pode idealizar ou desconsiderar as contradições inerentes ao 

próprio processo formativo que também comparece na formação do jornalista. Nas entrevistas 

e nos materiais analisados, é possível perceber que há uma deficiência epistemológica na área 

do Jornalismo e que os formadores estão mais voltados para o produto jornalístico, a notícia, e 

sua relação com a sociedade em um sentido de produzir cidadania, desenvolvimento social e 

influenciar a opinião pública, do que para aspectos amplos da formação, como cultura geral, 

história e epistemologia. 

 

Palavras-chave: Narração; Ideologia; Experiência; Formação; Jornalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CARLONI, Paola Regina. Narration, Ideology and Experience: the challenges of formation in 

Journalism. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo: São Paulo, 

2018. 

 

This work aims to understand formation in journalism. For this, based on the concepts 

developed by the authors of the Critical Theory of Society, mainly Adorno, Benjamin and 

Horkheimer, the formation is understood as a social process that involves to form the individual 

for the autonomy and the emancipation, covering the aspects of the culture in a general way 

and not only the school formation, although this also forms part of an important way of the 

formative process. Formation must develop in a broad cultural sense, seeking a true conscience 

aimed at combating barbarism, in view of the development of civility. In Modernity, there is 

the impoverishment of the capacity to make experiments and the decline of narrations with the 

emergence of information, as Benjamin points out. These theoretical concepts and still others 

related to the epistemology of Journalism are discussed in the first two chapters, which also 

make a historical analysis of the emergence of journalism as an area of activity and profession 

until the most recent Curricular Guidelines established in 2013; a critical reading of theories 

and didactic materials of the area is carried out. In the last two chapters we analyze the 

conception of formation, historical and epistemological understanding and the relationship 

between Journalism and social development through semi-structured interviews with 33 

professors journalists who teach classes in journalism courses in three groups of institutions: 

public, philanthropic and private. It is concluded, in the end, that journalism is the product of 

this historical moment and therefore contains within itself limits and contradictions. One can 

not idealize or disregard the contradictions inherent in the formative process itself that also 

appears in the formation of the journalist. In the interviews and in the materials analyzed, it is 

possible to perceive that there is an epistemological deficiency in the area of journalism and 

that the professors are more focused on the journalistic product, the news, and its relation with 

the society in a sense of producing citizenship, social development and influencing public 

opinion, than to broad aspects of formation, such as general culture, history and epistemology. 

 

Keywords: Narration; Ideology; Experience; Formation; Journalism. 
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APRESENTAÇÃO 

 

  Esta tese tem como objetivo pesquisar teórica e empiricamente a formação do 

jornalista. Para realizar tal discussão, o trabalho fundamenta-se nos teóricos críticos da Escola 

de Frankfurt, utilizando os conceitos: indústria cultural e esclarecimento, de Horkheimer e 

Adorno (1985); experiência, narração e informação, de Benjamin (1989; 2012) e 

formação/pseudoformação, de Adorno (2006).  

 A intenção é pensar essa profissão, o Jornalismo, que surge a partir das mudanças que 

ocorrem na Modernidade. Discute-se, ainda, as contradições desta sociedade para perceber 

como o novo tipo de comunicação que nela se instaura, a informação, constitui a relação com 

a experiência e com a formação.  

A informação que, neste contexto, é objeto do jornalista, é estabelecida como a 

principal maneira de os indivíduos, na atualidade, saberem o que ocorre no mundo; formados 

por um sistema educacional e por um Jornalismo adaptado à lógica da dominação capitalista, 

constituem-se de maneira a reproduzir a ideologia. Não que se informar seja dispensável, 

informações são importantes para a vida humana, mas restringir o conhecimento a elas é 

tornar impossibilitada uma formação para a autonomia e para a emancipação. A formação 

precisa ser aprofundada e compreendida em seus diversos aspectos, tanto intelectuais quanto 

culturais, sendo ampla. 

 Há mudanças na constituição da sociedade e da subjetividade a partir das 

transformações que propiciam o surgimento da Modernidade. Mudanças essas que 

possibilitam o aparecimento do Jornalismo no início do século XVII. A concepção de 

formação também muda ao longo desse período, agora apoiada na possibilidade da produção 

em larga escala dos materiais impressos, tanto livros quanto jornais e, ainda, nas próprias 

mudanças relacionadas ao sistema educacional. A formação é estabelecida na lógica do 

trabalho alienado. O esclarecimento que se propunha a formar sujeitos autônomos recai preso 

nas tramas da ciência moderna, fundamentada na técnica e em uma lógica administrativa, 

composta pela racionalidade instrumental.  

A razão torna-se irrazão, uma vez que, na trajetória para a ciência moderna, o 

esclarecimento, que prometia emancipação e conhecimento do mundo, torna-se reificado. Ele 

conhece o mundo, mas tenta submeter este mundo ao poder da dominação humana, 

dominação esta que se converte em alienação: “o preço que os homens pagam pelo aumento 
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do seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder” (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1985, p. 24). Os sujeitos justificam a dominação pelo modo de produção, que se 

expressa na ideologia, como necessária para o progresso humano. 

Para pensar, então, a formação do jornalista, é preciso compreender o momento 

histórico em que surge essa profissão e, ainda, como ocorre, especificamente com base nos 

referenciais teóricos estudados pela área, o pensamento intelectual deste profissional em sua 

relação com a autonomia e com a dominação e, então, perceber sua fundamentação para a 

construção das notícias veiculadas por meio da mídia. Assim, compreender o conceito de 

formação que fundamenta este trabalho é essencial para pensar as contradições que compõem 

a educação. 

 Segundo Benjamin (2012), até a Modernidade, o conhecimento era transmitido por 

meio de narrações que, dotadas de saberes, transmitiam experiências. A narração foi 

substituída pelo que ele chama de uma nova forma de comunicação, a informação: “Essa nova 

forma de comunicação é a informação” (BENJAMIN, 2012, p. 218). A informação, sempre 

atual, concisa e pretensiosamente imparcial, perde o sentido do experimentar e propicia o 

rompimento com o passado, levando o sujeito a viver um eterno agora, sem relação com sua 

história e, consequentemente, com o futuro. Incapazes de experimentar, os indivíduos 

perdem-se em meio ao vazio da vida moderna. São apenas mais um na multidão e 

transformam seu tempo livre em uma extensão do trabalho. Tempo livre este gasto com os 

produtos da indústria cultural veiculados pela mídia e pela cultura de uma maneira geral. 

 Para pensar a formação no Jornalismo, este trabalho é dividido em cinco capítulos em 

que se pretende: perceber a formação em um sentido amplo e também com um olhar 

específico para a formação na área; compreender o surgimento do Jornalismo e sua relação 

com o momento histórico; refletir, criticamente, sobre as teorias e diretrizes curriculares da 

área; apresentar o método de pesquisa e, por fim, analisar entrevistas com profissionais que 

atuam nessa formação nos cursos de graduação. 

 Assim, no primeiro capítulo, fundamentado em Adorno (2006), Horkheimer e Adorno 

(1985), Benjamin (1989; 2012), entre outros, discute-se o conceito de formação, apreendendo-

o tanto em um sentido amplo quanto em relação à formação específica no Jornalismo, 

pensando por meio de um olhar dialético em que se entende que o conceito é um momento do 

objeto e a expressão de sua história. 
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Nesta perspectiva teórica, entende-se que o objetivo da educação deveria ser o de 

formar sujeitos esclarecidos e autônomos combatendo a barbárie, no entanto, o que se percebe 

é que não é isso que ocorre necessariamente. No capitalismo, a educação está a serviço do 

trabalho e são formados sujeitos capazes de executar com prioridade a técnica, mitigando as 

possibilidades de reflexão e crítica, na lógica da indústria cultural, conceito teórico 

desenvolvido por Horkheimer e Adorno (1985) que fará parte da compreensão da formação. 

O pensamento é retirado do seu sentido de constituir autonomia e os sujeitos tornam-

se conhecedores de um grande número de informações, muitas delas dispensáveis e passíveis 

de serem esquecidas. Assim, discute-se, ainda, o declínio das narrações, com o novo tipo de 

comunicação firmando-se, a informação, analisado por Benjamin (2012), e o empobrecimento 

da experiência. 

 Esse cenário de instrumentalização da educação, que ocorre na formação como um 

todo, pode ser percebido no Jornalismo, visto que as técnicas de produção são priorizadas na 

formação acadêmica 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.  

Atualidade, novidade, imparcialidade, rapidez e distanciamento fazem parte do ensino 

técnico de como produzir notícias. A não reflexão ou a ausência de análise crítica e a tentativa 

de imparcialidade podem refletir e reproduzir a ideologia e, assim, a dominação. As notícias 

concisas refletem a simplificação da maneira de construir o pensamento, que não consegue 

mais apreender elementos complexos, seguindo a indústria cultural. 

 No segundo capítulo, discute-se a história do Jornalismo, sua profissionalização; são 

analisadas as técnicas, teorias e diretrizes curriculares da área e, ainda, leis, pareceres e 

diretrizes sobre a constituição e a formação da profissão de jornalista.  

Essa profissão surgiu somente no século XVII, influenciada pela prensa móvel 

desenvolvida por Gutenberg em meados do século XV, que permitiu a impressão em larga 

escala (BRIGGS; BURKE, 2004). Junto com a difusão dos livros e a invenção dos romances 

são criados, também, os jornais. A notícia e a informação jornalística surgem neste contexto, 

influenciando as dinâmicas sociais e a ideologia. Uma característica importante apontada por 

Benjamin (1989; 2012) é o fato de a informação mitigar a forma clássica de comunicação de 

conhecimentos, a narração, que era baseada na oralidade e na experiência do narrador, que 

dispunha do passado e da tradição para experimentar. 
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 Além de compreender a história da constituição do Jornalismo, são pensados, também, 

neste capítulo, os fundamentos que embasam o ensino do Jornalismo. Este surge como uma 

área técnica profissional e, academicamente, liga-se à grande área Comunicação Social e 

passa a assimilar as teorias constituídas para compreender a Comunicação Social como um 

todo. Até bem recentemente, o Jornalismo era uma habilitação do curso de Comunicação 

Social. A área teve suas Diretrizes Curriculares, para se constituir como um curso de 

Jornalismo e não mais como habilitação, publicadas no final de 2013 e implantadas durante 

2014 e 2015 no Brasil.  

O empobrecimento da formação pode ser percebido, historicamente, na própria 

constituição das diretrizes curriculares, que durante algum tempo seguiram o modelo do 

currículo mínimo, apoiado em diretrizes que embasavam os currículos da Comunicação 

Social e não as áreas específicas, como foi previsto em 2013, quando foram estabelecidas 

diretrizes para o Jornalismo. Nessas diretrizes, é possível perceber a necessidade de constituir 

um pensamento crítico e uma formação humanista orientando esses profissionais, mas ainda 

sem uma reflexão aprofundada dos limites desse pensamento crítico na sociedade atual. 

Para que a eficácia na transmissão e construção da notícia possa ocorrer, a formação 

do jornalista é pautada em uma grande quantidade de conhecimentos técnicos. As Teorias da 

Comunicação, como é possível perceber em Wolf (2009), até a década de 1970, foram 

adaptadas de diálogos superficiais com a Sociologia, Psicologia e Filosofia. A partir do fim do 

século XX, novos conceitos e discussões surgiram propriamente na área, mas ainda 

priorizando a técnica e a produção de notícias, mesmo que feitas para a Comunicação Social 

como um todo.  

As duas teorias apontadas por Wolf (2009) como propriamente da Comunicação 

Social, o Newsmaking e a Agenda Setting, analisam pontos específicos da criação e circulação 

das notícias, abrindo o caminho para o que seria o surgimento das Teorias do Jornalismo, que 

não trazem novidades epistemológicas. Além das teorias, muito direcionadas às técnicas, há 

uma grande quantidade de manuais que orientam a formação do jornalista, reforçando, ainda 

mais, o aspecto técnico e prático da formação na área. 

No terceiro capítulo, apresenta-se o método da pesquisa empírica, detalhando os 

procedimentos para as análises das entrevistas que são examinadas nos capítulos quatro e 

cinco. 
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Por fim, nos dois últimos capítulos, são apresentados os resultados da pesquisa 

empírica desenvolvida nesta tese por meio de entrevistas com professores de Jornalismo 

(graduados em Jornalismo). No quarto capítulo, são discutidos os aspectos epistemológicos e 

históricos da concepção de formação dos entrevistados e, no quinto capítulo, a concepção que 

esses professores têm sobre a relação entre Jornalismo e sociedade. 

Nesses capítulos, são avaliados os dados obtidos nas entrevistas com professores da 

área do Jornalismo, para verificar como se pensa a formação empiricamente. O objetivo das 

análises é perceber a concepção de formação dos professores que formam jornalistas, sendo 

entrevistados 33 indivíduos de um universo de 51 professores de todos os cursos de 

Jornalismo da cidade em que a pesquisa foi realizada.  

No quarto capítulo, são analisadas as perguntas mais voltadas para a formação e o 

ensino de Jornalismo, compreendendo as concepções históricas e epistemológicas relatadas 

pelos professores nas entrevistas.  

No quinto capítulo, a análise das entrevistas enfatiza o Jornalismo e seu 

desenvolvimento social, conforme respostas dadas pelos entrevistados tomando por base as 

perguntas realizadas a respeito deste tema, fazendo um eixo de análise: Jornalismo e 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1 OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO: AS (IM)POSSIBILIDADES DA CONSTITUIÇÃO 

DA EMANCIPAÇÃO 

 

Para analisar a formação do jornalista é importante compreender o conceito de 

formação adotado neste trabalho, o que será feito neste primeiro capítulo com base na 

concepção da Teoria Crítica da Sociedade (Escola de Frankfurt).  

Esta tese é uma pesquisa em Ciências Humanas e, nesta área, não se encontra uma 

exatidão nas definições conceituais, tal como ocorre nas Ciências Exatas e da Natureza, nem 

por isso se pode abrir mão de um rigor na discussão dos conceitos. É preciso compreendê-los 

com a complexidade e as contradições do objeto conceituado para um maior rigor na 

apreensão do tema abordado. 

Assim, o conceito não pode ser limitado a uma definição fechada. Há, sim, a 

necessidade de se definir os conceitos, mas: “a necessidade da filosofia de operar com 

conceitos não pode ser transformada na virtude de sua prioridade, assim como a crítica dessa 

virtude não pode ser inversamente transformada no veredicto sumário sobre a filosofia” 

(ADORNO, 2009, p. 18). A definição dos conceitos é necessária para assegurar o 

conhecimento do objeto, que não pode ser relativizado, mas não se trata de conceito como 

uma: “tese dogmática ou mesmo ingenuamente realista. Conceitos como o conceito de ser no 

começo da Lógica hegeliana denotam de início um elemento enfaticamente não-conceitual” 

(ADORNO, 2009, p. 18, itálico do autor). Ao iniciar sua definição baseado em elementos não 

conceituais, o conceito visa alcançar além de si mesmo: “É constitutivo de seu sentido que 

eles não se satisfaçam com sua própria conceptualidade” (ADORNO, 2009, p. 18). Portanto, a 

filosofia afirma-se no não conceitual do conceito. Na dialética, o autor explica que: “o 

conceito é um momento como outro qualquer” (ADORNO, 2009, p. 19). Para esse autor, 

compreender o objeto é deixar que ele se expresse para ser conhecido.  

Partindo, então, da necessidade de se compreender as contradições do objeto expressas 

em seu conceito, este trabalho tem como objetivo refletir a respeito da formação do jornalista, 

sem desconsiderar as contradições envolvidas nas definições conceituais e mesmo no próprio 

objeto. Para isso, toma-se como referencial a Teoria Crítica da Sociedade, também conhecida 

como Teoria Crítica da Escola de Frankfurt ou Escola de Frankfurt.  

Neste capítulo, será discutida a formação em um sentido amplo e, ainda, relacionando 

o conceito de formação com a formação no Jornalismo. O intuito é perceber como acontece a 
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formação do jornalista em sua relação com o esclarecimento, a emancipação, a experiência e a 

autonomia. Para isso, além de discutir os conceitos relacionados diretamente ao 

esclarecimento, também se discutirá a lógica da indústria cultural, o empobrecimento das 

narrações e das experiências e sua influência na formação do jornalista.  

 

1.1  A FORMAÇÃO NO COMBATE À BARBÁRIE 

  

Para os frankfurtianos, o objetivo da educação é combater a barbárie constituindo 

sujeitos humanizados, autônomos e esclarecidos: “A tese que gostaria de discutir é a de que 

desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje em dia” (ADORNO, 2006, 

p. 155). Desbarbarizar é questão essencial para a sociedade via educação na perspectiva da 

Teoria Crítica da Sociedade. Essa tentativa de combater a barbárie, compreendendo sua 

motivação e seus desdobramentos, fundamental na concepção desta tese, não tem sido o 

objetivo da educação predominante na sociedade atual, incluindo o Jornalismo, que com sua 

suposta objetividade e imparcialidade tem como meta a descrição dos fatos para noticiá-los, 

sem compreender suas causas, tanto sociais e históricas quanto individuais, mas o que se vê 

nas notícias é uma falsa tentativa de imparcialidade que termina em uma espetacularização 

dos fatos, muitas vezes noticiados com sensacionalismo.  

Antes de aprofundar nessa discussão específica a respeito da formação no Jornalismo, 

que acontecerá no próximo capítulo, será estudado o conceito de formação em um sentido 

amplo. Assim, formar implica humanizar, ou seja, combater a barbárie. A não reflexão da 

barbárie leva à sua repetição. Compreender a história tanto social quanto individual e os 

mecanismos que levam à violência fazem parte do processo formativo. É preciso compreender 

a violência extrema em suas causas sociais e psíquicas para que, assim, possam ser criadas 

estratégias de ação contra a barbárie. 

Os autores da Teoria Crítica da Sociedade, que fundamentam este trabalho, 

aprofundam o debate da necessidade de uma discussão da história do objeto para que o 

próprio objeto possa se revelar, permitindo que seja conhecido. Desta maneira, pode-se 

perceber, nos apontamentos de Benjamin (2012), a íntima relação entre passado, presente e 

futuro, em que o autor relata como esses momentos diferentes da existência do objeto 

relacionam-se:  
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O passado traz consigo um índice secreto, que o impele à redenção. Pois não 

somos tocados por um sopro do ar que envolveu nossos antepassados? Não 

existem, nas vozes a que agora damos ouvidos, ecos de vozes que 

emudeceram? Não têm as mulheres que cortejamos irmãs que elas não 

chegaram a conhecer? Se assim é, então existe um encontro secreto marcado 

entre as gerações precedentes e a nossa. Então, alguém na terra esteve à 

nossa espera (BENJAMIN, 2012, p. 242). 

 

É justamente essa tentativa de recuperar a tradição, o passado que já esperava por 

aqueles que aqui estão, a continuidade histórica, que se faz necessária para o entendimento do 

presente. Compreender o passado é fundamental para recuperar o que Benjamin (2012) chama 

de aura, quando se refere à obra de arte. Esse conceito pode também ser atribuído aos outros 

elementos materiais ou não, que fazem parte da história humana, até o próprio processo de 

formação.  

A aura é tudo que se refere aos elementos temporais e espaciais, o aqui e agora, a 

existência única em um lugar específico: “É nessa existência única, e somente nela, que se 

desdobra a história à qual ela estava submetida no curso de sua existência” (BENJAMIN, 

2012, p. 181). A aura estabelece laços com o passado, com a tradição, sendo, como definiu 

Benjamin (1989), o que retribui o olhar: “Perceber a aura de uma coisa significa investi-la do 

poder de revidar o olhar” (BENJAMIN, 1989, p. 140). Assim, a aura é aquilo que faz algo 

revidar o olhar no momento em que é visto, trazendo autenticidade: “A autenticidade de uma 

coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, 

desde sua duração material até o seu testemunho histórico” (BENJAMIN, 2012, p. 182). A 

aura compreende o conhecimento do objeto por meio de sua história, dos elementos temporais 

e espaciais que o fizeram ser ele. 

Assim, apreender a história é necessário para olhar de maneira mais aprofundada para 

um objeto. No entanto, para compreender a história de um objeto de estudo, é preciso 

entender não só a descrição dos fatos, mas as contradições da própria compreensão da 

história:  

 

A verdadeira imagem do passado passa voando. O passado só se deixa 

capturar como imagem que relampeja irreversivelmente no momento de sua 

conhecibilidade [...]. Pois é uma imagem irrecuperável do passado que 

ameaça desaparecer com cada presente que não se sinta visado por ela 

(BENJAMIN, 2012, p. 243, itálicos do autor). 
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Perceber os processos de dominação deste momento histórico mostra uma sociedade 

fragilizada, dominação esta que se torna possível, entre outros fatores, pelo modo de produção 

que incentiva o consumo e, ainda, por uma perda em relação ao próprio estudo de uma 

história em movimento. A sociedade constitui-se de maneira totalitária, mesmo que o 

processo não seja de simples passividade, mas de uma ideologia que tenta romper com as 

possibilidades de formação de sujeitos autônomos.  

Estudar história, por si só, não é suficiente: “O historicismo contenta-se em estabelecer 

um nexo causal entre vários momentos da história. Mas nenhum fato, meramente por ser 

causa, é só por si um fato histórico” (BENJAMIN, 2012, p. 252). A história tem sua razão de 

ser no entendimento do presente, para que, por meio da percepção de estados anteriores de 

dominação, se possa combater o totalitarismo atual: “O sujeito do conhecimento histórico é a 

própria classe combatente e oprimida” (BENJAMIN, 2012, p. 248). Para o autor, ainda é 

importante perceber que: “a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo 

homogêneo e vazio, mas o preenchimento de ‘tempo de agora’” (BENJAMIN, 2012, p. 249). 

Dessa maneira, neste trabalho, busca-se a compreensão das contradições que 

envolvem o estudo da história e a necessidade desse entendimento para uma análise 

aprofundada que leva em conta a complexidade e as contradições do próprio objeto e permite 

que de maneira dialética o objeto se revele para ser compreendido. 

Compreender a formação do jornalista envolve deixar que a história revide o olhar, 

percebendo a aura, ou seja, os processos temporais e espaciais dessa formação, a tradição, o 

processo histórico que permite se chegar às discussões atuais: “Se assim é, foi-nos concedida, 

como a cada geração anterior à nossa, uma frágil força messiânica para a qual o passado 

dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. O materialismo histórico 

sabe disso” (BENJAMIN, 2012, p. 242). Compreender o passado e elaborá-lo é fundamental 

não só para entender o presente, mas para constituir um mundo melhor, evitando que a 

barbárie de outrora se repita.  

Segundo Adorno (2006), compreender história e elaborar o passado é fundamental 

para que a memória do horror não se apague. No entanto, mesmo que se fale da importância 

da elaboração do passado, não é isso que de fato ocorre, fundamentalmente, no Jornalismo, 

com a informação que tenta narrar o fato em sua temporalidade, pois em muitos momentos o 

que se vê é um afastamento da compreensão do passado: “Mas o que se pretende, ao 

contrário, é 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 
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que praticaram a injustiça” (ADORNO, 2006, p. 29). Esse descompromisso com a 

compreensão do passado no Jornalismo ficará muito evidente nas análises realizadas no 

quarto capítulo, em que se percebe que os profissionais jornalistas professores desconhecem 

sua própria história. 

Ainda sobre a história, Adorno (2006) explica que elaborar o passado não é 

simplesmente ficar rememorando a dor, mas compreender os mecanismos que levaram a tal 

situação para evitar que a barbárie se repita, pois, ainda, podem estar presentes, visto que o 

passado traz sofrimento e por isso se justifica a tentativa de esquecê-lo: “O desejo de libertar-

se do passado justifica-se: não é possível viver à sua sombra e o terror não tem fim quando 

culpa e violência precisam ser pagas com culpa e violência; e não se justifica porque o 

passado de que se quer escapar ainda permanece vivo” (ADORNO, 2006, p. 29).  

Há um processo de banalização dos bens culturais e rompimento com o estudo do 

passado que marca o século XX e intensifica a perda da tradição:  

 

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam 

nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos 

mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens 

de hoje crescem numa espécie de ponto contínuo, sem qualquer relação com 

o passado público da época em que vivem (HOBSBAWM, 1995, p. 13). 

 

A perda das tradições não se deu por um fim da história, mas pela não relação com o 

estudo e a percepção do passado e, consequentemente, a não reflexão da construção do 

pensamento da sociedade, pois esta precisa consumir para manter a ordem dominante:  

 

Sem testamento ou, resolvendo a metáfora, sem tradição – que selecione e 

nomeie, que transmita e preserve, que indique onde se encontram os tesouros 

e qual o seu valor – parece não haver nenhuma continuidade consciente no 

tempo, e portanto, humanamente falando, nem passado nem futuro, mas tão 

somente a sempiterna mudança do mundo e do ciclo biológico das criaturas 

que nele vivem (ARENDT, 2011, p. 31). 

 

O rompimento com o estudo aprofundado e em movimento desses laços históricos 

levou a sociedade a romper com o próprio pensamento, característica da sociedade como um 

todo, que também pode ser percebida na formação do jornalista. Assim, desvencilhados da 

relação com o passado e com a reflexão sobre ele, perde-se a capacidade de pensar: “O 

problema, contudo, é que, ao que parece, não parecemos estar nem equipados nem preparados 
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para esta atividade de pensar, de instalar-se na lacuna entre o passado e o futuro” (ARENDT, 

2011, p. 40).  

Mesmo que haja uma tentativa de sufocar o passado e se esquecer dele, a dor e o 

sofrimento de outrora permanecem vivos, pois a lógica que constituiu uma sociedade fria e, 

como explica Benjamin (2012), perdendo a relação com a experiência e com a tradição 

continua a marcar a formação dos sujeitos neste início de século XXI, pois um grupo humano 

que se torna cada vez mais frio e distante de uma humanização perde a capacidade de citar e 

refletir o passado: “Sem dúvida, somente a humanidade redimida obterá o seu passado 

completo. Isso quer dizer: somente para a humanidade redimida o seu passado tornou-se 

citável, em cada um dos seus momentos” (BENJAMIN, 2012, p. 242). 

Assim, a história da formação no Jornalismo será compreendida no capítulo dois desta 

tese, depois de discutida a concepção de formação neste primeiro capítulo. Entender o 

passado é componente essencial para uma formação autônoma e que privilegie o 

esclarecimento, o que não acontece na educação e no Jornalismo que são pautados na 

indústria cultural, conceito criado por Horkheimer e Adorno (1985) para explicar o 

funcionamento desta sociedade em que todos os bens culturais se tornam possibilidade de 

venda e lucro, inclusive, a educação e, consequentemente, a formação humana. Esse conceito 

de indústria cultural será melhor discutido mais adiante.  

Compreender que o Jornalismo se desenvolve em um momento histórico e social com 

características específicas é fundamental para as discussões atuais da formação do jornalista. 

Momento histórico este que pode trazer essa característica deformativa para as diversas áreas 

do conhecimento, inclusive o Jornalismo. Essas características envolvem o declínio do saber e 

um rompimento com compreensões históricas aprofundadas que levariam a um melhor 

entendimento do presente, característica não só da formação do jornalista, mas que marca já a 

relação do próprio homem com o esclarecimento durante a Modernidade: “o esclarecimento 

se converte, a serviço do presente, na total mistificação das massas” (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1985, p. 52).   

 Para Adorno (2006), o objetivo da educação é formar de maneira ampla, envolvendo 

os aspectos da cultura no combate à barbárie para constituição de uma consciência verdadeira. 

No mundo moderno, a formação torna-se cada vez mais adaptada, sendo um problema de toda 

a sociedade: “Lo que hoy está patente como crisis de la formación cultural ni es mero objeto 

de la disciplina pedagógica, que tendría que ocuparse directamente de ello, ni puede superarse 
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con una sociología de yuxtaposiciones - precisamente de la formación misma” (ADORNO, 

1986, p. 175).  

Para esse autor, que cunha o conceito de pseudoformação para explicar o resultado da 

educação atual, o que ocorre é que os conteúdos críticos e a construção de pensamento não 

são o foco da educação, o que não é, para ele, apenas um problema de áreas específicas de 

compreensão e formação humana, como a Pedagogia ou a Sociologia, mas da sociedade como 

um todo, devendo ser prioridade da educação a construção de uma consciência verdadeira, 

que possibilite a compreensão das contradições do objeto estudado e, ainda, uma formação 

para a autonomia e o esclarecimento. 

Assim, também não é exclusividade do Jornalismo estar inserido nessa lógica de 

alienação. A maneira como são produzidas as notícias reflete um funcionamento social, em 

que a pseudoformação se inscreve como modelo de educação deste momento histórico, 

inclusive no Jornalismo, que contribui com a formação atual, (re)produzindo uma ideologia 

que tudo justifica e não atua para formar uma consciência verdadeira. 

A pseudoformação trata de conteúdos adquiridos de forma precária e não incorporados 

à formação cultural, mas revestidos de uma falsa formação, como se os sujeitos bem 

informados pela mídia ou pelo acesso rápido aos conteúdos fossem, também, formados 

amplamente. Diversas reformas educacionais são realizadas tentando sanar os problemas na 

formação, no entanto, isoladas de um pensamento mais amplo, podem reforçar a crise da 

educação:  

 

Los síntomas de colapso de la formación cultural que se advierten por todas 

partes, aun en el estrato de las personas cultas, no se agotan con las 

insuficiencias del sistema educativo y de los métodos de educación 

criticadas desde hace generaciones; las reformas pedagógicas aisladas, por 

indispensables que sean, no nos valen, y al aflojar las reclamaciones 

espirituales dirigidas a los que han de ser educados, así como por una 

cándida despreocupación frente al poderío de la realidad extrapedagógica 

sobre éstos, podrían más bien, en ocasiones, reforzar la crisis (ADORNO, 

1986, p. 175). 

 

Para o autor, a crise na formação se generaliza. Há uma pseudoformação que se 

pretende conhecedora de todas as informações, contudo não se propõe a refletir, criticamente, 

sobre a sociedade. Reformas pedagógicas isoladas, como se vê nas mais diversas áreas e, 

recentemente, no Jornalismo, não são suficientes para dar conta do que os autores chamam de 
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colapso da formação. Por mais que reformas sejam necessárias para modificar estruturas 

muito comprometidas, elas não são suficientes e servem de disfarce em relação às reais 

necessidades de mudanças. Ao modificar o modelo, as reformas, na verdade, dão uma falsa 

sensação de mudança, pois mantém a padronização. Muda-se para continuar igual. 

Essa pseudoformação leva à pseudoindividuação: “Por pseudo-individuação, 

entendemos o envolvimento da produção cultural de massa com a auréola da livre-escolha ou 

do mercado aberto, na base da própria estandardização” (ADORNO, 1994, p. 123). 

Referindo-se à música, Adorno (1994) explica que a estandardização mantém a padronização: 

“A pseudo-individuação, por sua vez, os mantém enquadrados, fazendo-os esquecer que o que 

eles escutam já é sempre escutado por eles, ‘pré-digerido’” (ADORNO, 1994, p. 123, aspas 

do autor). 

O Jornalismo acompanha a lógica desta sociedade que forma sujeitos 

pseudoindividuados seguindo um modelo estandardizado. Não se pretende, no Jornalismo, 

assim como na educação de uma maneira geral, chegar às raízes sociais e históricas da 

sociedade atual, privilegiando o pensamento crítico, mas há, muitas vezes, uma banalização e 

espetacularização de temas relevantes, tratados como assuntos a serem debatidos, mas 

valendo-se de opiniões mal fundamentadas, algumas delas até mesmo baseadas em ódios e 

preconceitos.  

Essa defesa do direito a opinar, independente do conhecimento do assunto, 

fundamenta-se em uma falsa ideia de direito à participação que, supostamente, se assentaria 

na democracia, sem um verdadeiro conhecimento crítico em que os cidadãos poderiam 

participar depois de terem pensado tal assunto. O que há é uma reprodução das ideias de 

dominação, ou uma conformidade em relação a elas, como se nada mais pudesse ser feito, 

mesmo onde se percebe muito bem suas contradições. A opinião dominante está alinhada com 

a realidade, o que dificulta sua contraposição com a verdade: “Es hoy enteramente 

problemático oponerse a la mera opinión invocando el nombre de la verdad, puesto que entre 

la opinión y la realidad se configura una afinidad electiva fatal, que luego se cumple en la 

rigidez obstinada de la opinión” (ADORNO, 1969, p. 155). 

Para Adorno (1969), o conceito de opinião é tratado, em geral, pela Filosofia desde 

Platão. No entanto, por mais que se pense que a opinião normal é a opinião da maioria, em 

razão de o conceito de opinião pública ser aceito, positivamente, no senso comum, para o 

autor, há que se duvidar de que a opinião da maioria é, certamente, a verdadeira: “No solo é 

por demás dudosa la suposición de que la opinión normal sea la verdadera, y la divergente, 



23 

 

falsa, sino que corresponde examinar la glorificación que se practica con la mera opinión, a 

saber, la dominante, que es incapaz de pensar la verdad salvo como aquello que todos 

piensan” (ADORNO, 1969, p. 138). 

Para ele, as opiniões supersticiosas, a loucura coletiva, como se tem apresentado na 

história, não podem ser separadas do conceito de opinião. Para Adorno (1969, p. 138): “la 

opinión es la formulación, siempre limitada, de una conciencia subjetiva también limitada en 

su contenido de verdad como válida”. 

O conceito de opinião passa por fatores objetivos, que podem ser observados, mas, 

também, por questões subjetivas, relacionadas às experiências daquele que emite a opinião: 

 

Cuando alguien proclama una opinión, por trivial que sea, ajena a toda 

experiencia, extraña a toda reflexión como la suya, le otorga, aunque 

aparentemente la formule como una limitación, la autoridad de un 

reconocimiento, por su relación, que la apoya con él mismo como sujeto. Se 

percibe, en tal afirmación, que la apoya con cuerpo y alma; exhibe su 

valentía en sostener como increíble lo que en verdad, sin embargo, es 

demasiado creído. A la inversa, también es muy común la tendencia a 

descalificar un juicio, al nivel de una mera opinión, cuando nos topamos con 

un enunciado justo y fundado, que puede ser incómodo para uno e que no 

estamos en condiciones de refutar (ADORNO, 1969, p. 139). 

 

No Jornalismo, isso se agrava pela pretensa ideia de democracia na expressão da 

opinião, pelo espaço curto do jornal impresso ou pelo tempo conciso do tele ou rádio jornal e 

pela maneira resumida dos textos para web. Há, ainda, uma facilidade em acessar esses 

veículos de comunicação e grande parte da população informa-se por meio deles. 

A maneira de se comunicar pela internet, no Jornalismo, também tem seguido o 

modelo das notícias já estabelecido anteriormente e tem se constituído por intermédio de 

relatos breves e textos curtos, pois materiais extensos e aprofundados não são apropriados 

pelo público e por isso são descartados sem serem lidos. Mesmo que não se possa 

desconsiderar que haja, no Jornalismo, possibilidades de resistência em textos mais bem 

elaborados e próximos ao que seriam as narrativas. No entanto, o que se vê, prioritariamente, 

é um esvaziamento de sentidos em meio a várias opiniões infundadas ou à desqualificação de 

conhecimentos bem fundamentados porque eles incomodam. Diversos temas são tratados 

desta mesma maneira, reforçando a dependência em relação a este tipo de comunicação, 

transformando os sujeitos em seres genéricos: 
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Pela mediação da sociedade total, que engloba todas as relações e emoções, 

os homens se reconvertem exatamente naquilo contra o que se voltara a lei 

evolutiva da sociedade, o princípio do eu: meros seres genéricos, iguais uns 

aos outros pelo isolamento na coletividade governada pela força. 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 47). 

 

Ao se transformarem em seres genéricos, enfraquecidos em sua individualidade, caso 

fortalecida, seria capaz de favorecer o respeito à diferença e à autonomia, o que se vê é um 

individualismo acentuado baseado em uma pseudoformação que privilegia a informação e não 

uma educação que se assente na visão crítica e aprofundada da cultura, que poderia combater 

a barbárie. 

No Jornalismo, o que ocorre é que os fatos são noticiados como naturais, sem 

compreender sua história e os elementos que o envolvem: “a elaboração do passado como 

esclarecimento é essencialmente uma tal inflexão em direção ao sujeito, reforçando a sua 

auto-consciência e, por essa via, também o seu eu” (ADORNO, 2006, p. 48). Sem 

compreender a história e elaborar o passado, há um enfraquecimento do sujeito que reproduz 

a dominação, inclusive o que há de mais bárbaro nela. Os indivíduos tornam-se seres 

genéricos, perdidos em meio a uma coletividade que não consegue pensar criticamente, mas 

reproduzem a dominação como fato dado e contra o qual supostamente não há o que fazer. 

 A imprensa, muitas vezes, torna naturais alguns comportamentos humanos, como se a 

barbárie fosse inerente a alguns sujeitos que seriam ruins por natureza, tornando os seres 

humanos animais naturais, desconsiderando a constituição histórica. Não que o homem esteja 

à parte da natureza, mas: “embora natureza, é mais do que simples natureza, na medida em 

que se apercebe de sua própria imagem” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 186).  

Ao tornar-se um animal político, diferenciando-se do natural, o ser humano é capaz de 

ter consciência de si e, por esse motivo, perceber suas atitudes e modificá-las. A naturalização 

da maldade de alguns e da bondade de outros poderia dividir o mundo em mocinhos e 

bandidos, reforçando o preconceito:  

 

A divisão do mundo em ‘mocinhos’ e ‘bandidos’ atua sobre a vaidade do 

ouvinte. Os bons são definidos de tal modo que, por parte do ouvinte, o 

sentimento é de que é igual a eles e pode até considerar-se um deles; assim, 

o esquema economiza a necessidade de provar que se é bom. Depois, a 

existência dos malvados absolutos oferece uma aparência de legitimidade à 

descarga dos impulsos sádicos do ouvinte sobre a vítima escolhida. 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1956, p. 175-176, aspas dos autores). 
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 A divisão do mundo em bons e maus espia a culpa daqueles que se identificam com os 

bons e, genuinamente, em sua concepção podem descarregar todo seu ódio e agressividade 

contra aqueles considerados por eles e, muitas vezes, legitimados pela imprensa como maus. 

Não é raro ouvir em uma reportagem que em um assassinato a vítima tinha algum 

envolvimento com o tráfico de drogas ou prostituição, por exemplo. Essa correlação soa, aos 

ouvidos dos espectadores, como uma explicação para a barbárie cometida contra tal sujeito, 

que passa da condição de vítima à responsável pela violência sofrida. 

Para os frankfurtianos, esse entendimento da motivação que leva à barbárie e o seu 

combate via educação é um ponto central e em relação ao qual eles se debruçam em sua 

teoria: “O que nos propusemos era, de fato, nada menos do que descobrir por que a 

humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em 

uma nova espécie de barbárie” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 11).  

A barbárie intensifica-se no caminho para a sociedade moderna, pois a mecanização da 

morte e sua produção em escala industrial tornam o ser humano cada vez mais frio e incapaz 

de experimentar, como explica Benjamin (2012). 

Assim, a formação para a emancipação, que possa tornar o sujeito humanizado e capaz 

de combater a barbárie, a começar por aquela suscitada por seus próprios desejos, deve ser o 

objetivo da educação, onde quer que ela se dê, desde a escola e a família aos meios de 

comunicação. No processo de socialização, os indivíduos precisam refletir sobre si mesmos 

para não recair em barbárie: 

 

De este modo, todo queda apresado en las mallas de la socialización y nada 

es ya naturaleza a la que no se haya dado forma; pero su tosquedad - la vieja 

ficción - consigue salvarse la vida tenazmente y se reproduce ampliada: cifra 

de una conciencia que ha renunciado a la autodeterminación, se prende 

inalienablemente a elementos culturales aprobados, si bien éstos gravitan 

bajo su maleficio, como algo descompuesto, hacia la barbarie (ADORNO, 

1986, p. 176). 

 

 Compreender o processo de socialização em uma relação histórica e não naturalizar os 

processos sociais é ponto fundamental para a humanização, uma vez que o sujeito precisa 

pensar e ter consciência de si.  

A mídia disfarça-se de educadora e transformadora da sociedade. O que ocorre, 

entretanto, é a reprodução, em seus mais diversos programas, da lógica social vigente, ou seja, 
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da dominação. Nesse sentido, a ideologia exerce, de tal maneira, uma pressão na sociedade, 

desde a educação escolar ao próprio funcionamento da mídia, em que esses meios passam a 

propagá-la como algo natural, justificando a dominação: 

 

Em primeiro lugar, a própria organização do mundo em que vivemos e a 

ideologia dominante – hoje muito pouco parecida com uma determinada 

visão de mundo ou teoria –, ou seja, a organização do mundo converteu-se a 

si mesma imediatamente em sua própria ideologia. Ela exerce uma pressão 

tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a educação. [...] De um certo 

modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade. 

Mas a realidade sempre é simultaneamente uma comprovação da realidade, e 

esta envolve continuamente um movimento de adaptação (ADORNO, 2006, 

p. 143). 

 

 Para o autor, não há como discutir emancipação sem levar em conta o peso da 

realidade na constituição da consciência. Uma realidade comprometida pela dominação não 

pode ser emancipatória, por isso é necessário perceber os desdobramentos dessa ideologia.  

O próprio conceito de ideologia precisa ser compreendido levando em conta sua 

complexidade e contradições. Para Horkheimer e Adorno (1956), as teorias sobre ideologia e 

o seu conceito devem ser entendidos historicamente: “Assim, o significado de ideologia e do 

que são ideologias só pode ser compreendido se reconhecermos o movimento histórico desse 

conceito” (HORKHEIMER; ADORNO, 1956, p. 185). Para os autores, a ideologia na 

sociedade industrial desenvolvida, diferente do que se teorizou em momentos anteriores, não 

é somente falsa consciência, mas: “com efeito, a Ideologia é justificação” (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1956, p. 191). Para eles, a sociedade atual não possui a complexidade a ela 

atribuída, mas é essa justificativa, proposta ideologicamente e reforçada pela educação e pela 

mídia, que a constitui demasiadamente transparente:  

 

Com a crise da sociedade burguesa, também o conceito tradicional de 

ideologia parece ter perdido o seu objeto. [...] A falsa consciência de hoje, 

socialmente condicionada, já não é espírito objetivo, nem mesmo no sentido 

de uma cega e anônima cristalização, com base no processo social; pelo 

contrário, trata-se de algo cientificamente adaptado à sociedade. Essa 

adaptação realiza-se mediante os produtos da indústria cultural, como o 

cinema, as revistas, os jornais ilustrados, rádio, televisão, literatura de best-

seller dos mais variados tipos, dentro da qual desempenham um papel 

especial as biografias romanceadas (HORKHEIMER; ADORNO, 1956, p. 

200 e 201).  
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A educação não deve reproduzir a ideologia, mas, combater a dominação. No entanto, 

não pode ignorar a necessidade da adaptação, mesmo que precise levar em conta que não 

consegue, simplesmente, produzir pessoas bem ajustadas, condicionadas adequadamente, 

entretanto, mais do que assegurar a adaptação, a educação, tanto na escola quanto na família e 

na mídia, deve fortalecer a resistência. Não obstante, na dominação que ocorre neste contexto 

histórico, pode haver uma adaptação forçada e dolorida, pois, ao justificar esse funcionamento 

do sistema, a ideologia exagera o realismo, mantendo a dominação como algo normal:  

 

Pelo fato de o processo de adaptação ser tão desmesuradamente forçado por 

todo o contexto em que os homens vivem, eles precisam impor a adaptação a 

si mesmos de um modo dolorido, exagerando o realismo em relação a si 

mesmo, e, nos termos de Freud, identificando-se ao agressor. A crítica deste 

realismo supervalorizado parece-me ser uma das tarefas educacionais mais 

decisivas, a ser implementada, entretanto, já na primeira infância 

(ADORNO, 2006, p. 145). 

 

A educação precisa formar para a resistência e para a autonomia, mas isso não ocorre 

se esta não for sua intenção. Adorno (2006) explica que a educação apenas forma para a 

emancipação se esse for o seu objetivo, pois a educação por si só não é emancipatória, 

necessariamente, mesmo que emancipar devesse ser inerente à educação. Não é isso que 

ocorre, nem no campo escolar, nem na formação em seu sentido amplo, como na mídia.  

Para ser emancipatória, a educação precisa ser organizada e realizada com o propósito 

de formar sujeitos autônomos fundamentados no objetivo de combater a barbárie e, ainda, 

possibilitar escolhas livres a partir do assumir suas próprias decisões, o que não acontece na 

atualidade: “O inimigo que se combate é o inimigo que já está derrotado, o sujeito pensante” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 140). Assim, o fato de ler ou assistir a jornais e estar 

informado de tudo o que ocorre local, nacional e mundialmente não faz do sujeito, 

necessariamente, alguém esclarecido. 

Além do esvaziamento de conteúdos, que possibilitem reflexão e crítica na própria 

produção jornalística, é possível percebê-la também na epistemologia da área, como será 

aprofundado no segundo capítulo e, ainda, nas análises das entrevistas no quarto capítulo. A 

construção das Teorias da Comunicação, desde o início do século XX, são superficiais e 

descritivas e não críticas e reflexivas. É possível perceber essas características já desde a 

maneira como se tenta apreender na Comunicação Social, a começar por suas primeiras 

teorias, o conceito de massa, por exemplo, como se os sujeitos fossem seres genéricos, pois o 
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que se pretende é produzir para as massas que devem consumir prontamente, mesmo que para 

isso se chegue, num momento posterior, à ideia de setores específicos, como mulheres, 

crianças, idosos etc. A finalidade é que toda a sociedade consuma e, para isso, segue o 

caminho que for necessário, sem questionar esse aspecto do consumo em si. O que se 

questiona é o conceito de massa, o funcionamento da relação entre meios de comunicação e 

massa, mas não a ideia de um consumo imposto e opressor. 

Em um diálogo com essas teorias que explicam a cultura de massas, Eco (2001) divide 

as explicações entre as que ele considera “apocalípticas” e as “integradas”, como descrito no 

próprio título da obra Apocalípticos e Integrados. No entanto, ele mesmo fala da dificuldade 

dessa definição: “É profundamente injusto subsumir atitudes humanas – com toda a sua 

variedade, com todos os seus matizes – sob dois conceitos genéricos e polêmicos como 

‘apocalípticos’ e ‘integrados’” (ECO, 2001, p. 7, aspas do autor). Ele justifica tal escolha por 

se tratar de um título de livro que tem suas exigências, atribuindo-as à indústria cultural. 

Assim, mesmo criticando a lógica de adaptação ao consumo da indústria cultural, o autor 

elabora o título de sua obra para se inserir nele. Na obra de Eco (2001), mesmo que ele 

critique a simplificação, já desde o título do livro ele faz essa distinção mais simplificada para 

poder inserir a obra na lógica do consumo e vendê-la. 

Para Eco (2001), há dois tipos de pensamentos quando se refere ao sentido da cultura 

de massas, um integrado e adaptado, que se encanta com as invenções modernas que 

possibilitam a produção de uma cultura própria pelas massas; outro apocalíptico e pessimista, 

que considera tudo o que faz uma crítica aos meios de comunicação de massa e à mídia em si 

como contrários a ele. Para Eco (2001), os autores que fundamentam esta tese, os 

frankfurtianos, enquadram-se nos apocalíticos e os autores da comunicação aos quais aqui se 

faz a crítica seguindo a linha de McLuhan com seu conceito de Aldeia Global são os 

integrados. Para o autor, há uma diferença entre a percepção que esses autores possuem em 

relação à cultura de massas: 

 

Se a cultura é um fato aristocrático, ocioso cultivo, assíduo e solitário, de 

uma interioridade que se apura e se opõe à vulgaridade da multidão 

(Herácrito: ‘Por que quereis levar-me a toda parte, ó iletrados? não escrevi 

para vós, mas para quem me pode compreender. Um, para mim, vale cem 

mil, e a multidão nada’), então só o pensar numa cultura partilhada por 

todos, produzida de maneira que a todos se adaptem, e elaborada na medida 

de todos, já será um monstruoso contra-senso. A cultura de massa é a 

anticultura. Mas, como nasce no momento em que a presença das massas, na 

vida associada, se torna o fenômeno mais evidente de um contexto histórico, 
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a ‘cultura de massa’ não indica uma aberração transitória e limitada: torna-se 

o sinal de uma queda irrecuperável, ante a qual o homem de cultura (último 

supérstite da pré-história, destinado a extinguir-se) pode dar apenas um 

testemunho extremo, em termos de Apocalipse. 

Em contraposição, a resposta otimista do integrado: já que a televisão, o 

jornal, o rádio, o cinema e a estória em quadrinhos, o romance popular e o 

Reader’s Digest agora colocam os bens culturais à disposição de todos, 

tornando leve e agradável a absorção das noções e a recepção de 

informações, estamos vivendo numa época de alargamento da área cultural, 

onde finalmente se realiza, a nível amplo, com o concurso dos melhores, a 

circulação de uma arte e de uma cultura ‘popular’. Para o integrado, não 

existe o problema de essa cultura sair de baixo ou vir confeccionada de cima 

para consumidores indefesos (ECO, 2001, p. 8-9, aspas do autor). 

 

Nesta tese, compreende-se que há contradições e mais elementos do que os apontados 

na citação anterior nas duas visões teóricas. Ao contrário do que analisam as Teorias da 

Comunicação que concordam com Eco (2001), os frankfurtianos não se enquadram no 

conceito de apocalíptico, pois dizer que possuem uma visão pessimista é deixar de apreender 

pontos importantes da teoria que preveem entender as contradições do objeto, como proposto 

nesta pesquisa. 

Assim como as teorias integradas também apresentam elementos que podem ser 

considerados críticos. Afinal, são teorias com certo sentido na leitura de realidade, caso 

contrário, não seriam tão apropriadas e lidas pela área. As teorias aqui analisadas e criticadas 

no capítulo dois, tais como as de Thompson (1998), Wolf (2009), Traquina (2005) e outros, 

aproximam-se daquelas que Eco (2001) considera como integradas.  

É possível, perceber, por exemplo, em Wolf (2009), explicando a primeira Teoria da 

Comunicação, a Teoria Hipodérmica, formulada pelo americano John B. Watson, também 

fundador, na Psicologia, do Behaviorismo, um tópico chamado “A Sociedade de Massa”, em 

que explica o seguinte:  

 

As ações da massa apontam diretamente para o objetivo e procuram alcançá-

lo pelo caminho mais rápido: este faz com que elas sejam sempre dominadas 

por uma única idéia, a mais simples possível. [...] Por fim, a massa não 

dispõe de tradições, regras de comportamento, liderança e estrutura 

organizacional. [...] O isolamento de cada indivíduo na massa anônima é, 

portanto, o pré-requisito da primeira teoria sobre a mídia (WOLF, 2009, p. 7 

e 8, itálicos do autor). 
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 Essa ideia inicial, na lógica das teorias integradas (mesmo que essas tragam elementos 

mais complexos do que a Teoria Hipodérmica do início do século), produzida pela primeira 

Teoria da Comunicação ainda no início do século XX, referente à massa, já foi bastante 

criticada e superada por outras teorias posteriores na própria Comunicação. No entanto, 

muitas Teorias da Comunicação e do Jornalismo permanecem, ainda, ingenuamente, não 

compreendendo a sociedade, ou mesmo com pesquisas e discursos bastante deterministas.  

Além dessas teorias pragmáticas e superficiais, há, ainda, teorias que se propõem 

críticas, mas as críticas são superficiais, colocando os meios de comunicação como 

possibilidade de transformação social no sentido da criação de uma sociedade livre e 

emancipada com base na responsabilidade social dos produtores da mídia, como é possível 

perceber em Thompson (1998), um autor bastante estudado nos programas de graduação e 

pós-graduação em Comunicação. 

 Expressando seu otimismo com a possibilidade de transformação e emancipação pelos 

meios de comunicação, Thompson (1998, p. 15) explica, na introdução de sua obra, que: “o 

capítulo final alinha questões de caráter mais normativo sobre o papel que as instituições da 

mídia podem ter, e devem ter, na formação de um modo de vida autônomo e responsável”.  

O autor acredita nas possibilidades transformadoras que ele atribui à mídia e passa a 

reproduzir a ideologia reforçada pela dominação sem compreender o processo de formação e 

as (im)possibilidades de mudanças sociais. A dominação não pode ser subvertida de uma 

maneira simples, com base apenas no compromisso social do profissional da mídia, mas há 

uma maneira de se produzir esta sociedade que necessitaria ser modificada, a começar pela 

própria percepção e reprodução de algumas ideias e práticas sociais.  

No sentido proposto por Thompson (1998), o problema estaria na percepção e no 

pensamento, isto é, na incapacidade de entendimento dos indivíduos e não nas questões que 

envolvem o funcionamento social. Maneira esta que precisa ser (re)pensada no processo 

educativo, pois não há receitas do que fazer, mas é necessário refletir e iniciar a construção de 

um caminho com base nas análises que não contarão com sínteses fáceis ou simples.   

 Essa visão de Thompson (1998) segue o pensamento que Eco (2001) define como dos 

integrados. No entanto, o próprio Eco (2001) não se difere desse tipo de pensamento que ele 

vai criticar. Ele explica que a sociedade deve operar com o intuito de compreender um mundo 

construído pelo que ele chama de “medida humana”: “essa medida deverá ser individuada não 

adaptando o homem a essas condições de fato, mas a partir dessas condições de fato” (ECO, 
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2001, p. 11). Para o autor, não se deve adaptar o sujeito às condições criadas pela indústria 

cultural, mas sim a partir dessas condições. Fica difícil estabelecer a diferença entre o que ele 

chama de adaptar a, ou adaptar a partir de, pois ele não define essa diferença. Ele completa a 

frase explicando o mundo da Comunicação:  

 

O universo das comunicações de massa é – reconheçamo-lo ou não – o nosso 

universo; e se quisermos falar de valores, as condições objetivas das 

comunicações são aquelas fornecidas pela existência dos jornais, do rádio, 

da televisão, da música reproduzida e reproduzível, das novas formas de 

comunicação visual e auditiva. Ninguém foge a essas condições, nem 

mesmo o virtuoso, que, indignado com a natureza inumana desse universo da 

informação, transmite o seu protesto através dos canais de comunicação de 

massa, pelas colunas do grande diário, ou nas páginas do volume em 

paperback, impresso em linotipo e difundido nos quiosques das estações 

(ECO, 2001, p. 11). 

 

Para Eco (2001), o apocalíptico instaura-se como um super-homem que está acima da 

cultura de massas. Para ele: “ao virtuoso apocalíptico devemos alguns conceitos-fetiches. E 

um conceito-fetiche tem a particularidade de bloquear o discurso, enrijecendo o colóquio num 

ato de reação emotiva. Consideremos o conceito-fetiche de ‘indústria cultural’” (ECO, 2001, 

p. 11-12, aspas do autor).  

De fato, este conceito de Horkheimer e Adorno (1985), se não tratado com todo o 

rigor proposto pelos autores, corre o risco de ser fetichizado. No entanto, uma leitura 

cuidadosa do texto de Horkheimer e Adorno (1985) pode levar à compreensão da 

complexidade da ideia ali apresentada e ao entendimento não fetichizado do conceito de 

indústria cultural. 

A indústria cultural é um conceito teórico desenvolvido por Horkheimer e Adorno 

(1985) em que se tem como objetivo compreender o funcionamento social em que tudo se 

torna uma mercadoria, desde a educação, a arte e a cultura em um sentido amplo, ao 

entretenimento, ao lazer e à mídia em si. Assim, a mídia é, sim, um dos elementos dessa 

sociedade que segue a forma de funcionamento da indústria cultural, mas ela não é um fato 

isolado e a parte capaz de mudar todo o resto. Ela integra os processos sociais e está inserida 

neles, sendo produto e produtora de realidades. Para os autores, todos estão inseridos no 

universo da indústria cultural, mesmo aqueles que não se percebem ou se sentem fora dele: 

“Os produtos da indústria cultural podem ter certeza de que até os mais distraídos vão 

consumi-los atentamente” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 119).   
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Para eles, a indústria cultural é uma maneira de a sociedade capitalista funcionar 

transformando a cultura em bens culturais/mercadorias. Esse funcionamento é compreendido 

e explicado pela lógica da dominação como necessário ou mesmo natural: “Os interessados 

inclinam-se a dar uma explicação tecnológica da indústria cultural” (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1985, p. 114).  

No Jornalismo, a notícia tem características específicas, vinculadas à sua difusão em 

larga escala, aos moldes dos produtos da Revolução Industrial, além de uma intensificação na 

velocidade da transmissão, pois a informação precisa ser nova e vendida: “A informação só 

tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se 

inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele” (BENJAMIN, 2012, p. 

220). Portanto, a informação não tem, necessariamente, um objetivo formativo, mas, ao 

contrário, ela pode impedir o pensamento mantendo a dominação quando atende à lógica da 

indústria cultural, sendo, também, uma mercadoria. 

Nesse contexto social pautado pela indústria cultural, é preciso considerar que a mídia 

não é um processo social isolado, assim como a educação, tanto institucional quanto informal, 

que sozinha não consegue mudar a realidade ou dar conta de todo o seu processo. No entanto, 

esses são processos sociais importantes para o fortalecimento da resistência, mesmo que todos 

estejam inseridos na lógica da indústria cultural.  

Educar para a emancipação contra a pseudoformação não pode se tornar um conceito 

fetiche e estandardizado, mas é, fundamentalmente, pensar os processos para que, apesar de 

todas as contradições desta sociedade, se possa tornar o sujeito humanizado e formado em um 

sentido cultural mais amplo e profundo, capaz de reconhecer esta humanidade no outro 

combatendo a barbárie. Todavia, educar não é modelar ou adestrar pessoas, mas produzir o 

que Adorno (2006) chama de consciência verdadeira: 

 

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 de 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, 2006, p. 141, itálicos do autor). 

  

A produção de uma consciência verdadeira precisa de um empenho formativo, que 

poderia possibilitar a constituição da emancipação, o que não se vê no Jornalismo nem na 
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educação de um modo geral nesta sociedade. Liberdade implica esclarecimento que demanda 

tempo, investimento de energia e apreensão do objeto. Para Adorno (2006), fundamentado na 

ideia de Kant (2006), esclarecimento pressupõe a passagem da minoridade para a maioridade: 

 

Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, da qual é o 

próprio culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 

entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio 

culpado dessa minoridade se a sua causa não estiver na ausência de 

entendimento, mas na ausência de decisão e coragem de servir-se de si 

mesmo sem a direção de outrem (KANT, 2006, p. 115). 

 

Assim, o esclarecimento tem como fundamento a capacidade de tomar suas próprias 

decisões, valendo-se de uma formação aprofundada, com uma consciência verdadeira. Nesse 

sentido, o ser humano, se não for por impossibilidade ou ignorância, é responsável por buscar 

o esclarecimento e a emancipação, sendo responsável pelo processo que o constitui 

autonomamente:  

 

A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma grande parte dos 

homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma direção 

estranha (naturalier maiorennes), continuem, não obstante, de bom grado 

menores durante toda a vida. São também as causas que se explicam porque 

é fácil que os outros se constituam como tutores. É tão cômodo ser menor! 

(KANT, 2006, p. 115).  

 

A sociedade administrada, cuja informação é a maneira de se comunicar, com um 

certo número de notícias chegando prontamente aos sujeitos, seja por meio da internet, da TV, 

dos impressos ou do rádio, leva o sujeito a se sentir esclarecido, pois conhece vários assuntos, 

está informado de muitos acontecimentos. No entanto, não se trata de uma formação em seu 

sentido amplo e aprofundado, mas de uma grande quantidade de informações que impedem a 

emancipação, tornando os sujeitos dependentes e propagadores da ideologia.  

Para combater a ideologia e formar sujeitos autônomos, é necessário o fortalecimento 

desse sujeito: “a emancipação precisa ser acompanhada de uma certa firmeza do eu, da 

unidade combinada do eu, tal como formada no modelo do indivíduo burguês” (ADORNO, 

2006, p. 180). O sujeito precisa ter coragem, nos termos kantianos, de assumir suas próprias 

decisões e se empenhar no processo formativo, ele necessita estar fortalecido para 

compreender e combater o que o aliena. 
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Indivíduos fortalecidos e formados em um sentido cultural amplo poderiam alcançar a 

maioridade. Adorno (2006) explica que Kant definiu a emancipação como uma categoria 

dinâmica, consequente e não como algo estático que se dará de toda maneira. Ao explicar a 

resposta de Kant, que disse que vivemos numa época de esclarecimento, quando perguntado 

se vivíamos numa época esclarecida, Adorno (2006, p. 181) diz que, 

 

[...] se atualmente ainda podemos afirmar que vivemos numa época de 

esclarecimento, isto tornou-se muito questionável em face da pressão 

inimaginável exercida sobre as pessoas, seja simplesmente pela própria 

organização do mundo, seja num sentido mais amplo, pelo controle 

planificado até mesmo de toda realidade interior pela indústria cultural. 

 

  Assim, para se tornar esclarecido, é fundamental que o sujeito constitua uma 

consciência verdadeira e esteja empenhado no objetivo de combater a barbárie e se dedicar a 

uma formação cultural ampla, capaz de desconstruir o que ele é, sendo capaz de olhar para si 

e rever valores e ideias, mesmo que isso traga bastante sofrimento, pois pode agredir tudo 

aquilo que se constitui por toda uma vida como verdade: “só o pensamento que faz violência a 

si mesmo é suficientemente duro para destruir os mitos” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, 

p. 20). Para se formar, é preciso ter a coragem de rever seus próprios valores e ideais 

constituídos socialmente. 

Estar empenhado em um projeto formativo demanda capacidade de investimento 

libidinal. Dessa maneira, Adorno (2006) menciona Freud para explicar alguns fatores 

subjetivos que fundamentam a existência da barbárie. Segundo Freud (1997), esses fatores 

relacionados aos desejos do id são interditados no processo civilizatório, causando, na 

Modernidade, o que ele chama de Mal-Estar na Civilização. No entanto, há questões 

objetivas, na própria cultura, que levam à barbárie: “Penso que, além desses fatores 

subjetivos, existe uma razão objetiva da barbárie, que designarei bem simplesmente como a 

falência da cultura. A cultura, que conforme sua própria natureza promete tantas coisas, não 

cumpriu a sua promessa” (ADORNO, 2006, p. 164). 

A subjetividade humana, já modificada pelo individualismo moderno desde a 

derrocada do feudalismo, é cada vez mais pautada na incapacidade de experimentar e, 

consequentemente, de despender o amor necessário à construção de civilização, teorizado por 

Freud (1976) como investimento libidinal: “Libido é a expressão extraída da teoria das 

emoções. Damos esse nome à energia, considerada como uma magnitude quantitativa [...], 
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daqueles instintos que tem a ver com tudo o que pode ser abrangido sob a palavra amor” 

(FREUD, 1976, p. 37 e 38). Este investimento de amor, ou seja, da energia necessária ao 

envolvimento com algo, é postulado por Adorno (2006) como necessário ao combate à 

barbárie e, por conseguinte, à educação: "se não fosse pelo meu temor em ser interpretado 

equivocadamente como sentimental, eu diria que para haver formação cultural se requer amor; 

e o defeito certamente se refere à capacidade de amar" (ADORNO, 2006, p. 64).  

Para o autor, não há como instruir sobre a capacidade de amar, esse ensinamento seria 

precário, mas sua definição acontece, ainda, em uma fase precoce do desenvolvimento. 

Aqueles com dificuldades nessa capacidade não deveriam se dedicar a educar, segundo o 

autor, pois se há esperança para a construção de um futuro humanizado, ela está justamente na 

educação das crianças, que, por sua vez, são educadas por esses adultos incapazes de amar:  

 

Não quero pregar o amor. Penso que sua pregação é vã: ninguém teria 

inclusive o direito de pregá-lo, porque a deficiência de amor, repito, é uma 

deficiência de todas as pessoas, sem exceção, nos termos em que existem 

hoje. Pregar o amor pressupõe naqueles a quem nos dirigimos uma outra 

estrutura de caráter, diferente da que pretendemos transformar. Pois as 

pessoas que devemos amar são elas próprias incapazes de amar e por isso 

nem são tão amáveis assim (ADORNO, 2006, p. 134 e 135, itálico do autor).  

 

A perda da capacidade de fazer experiências e, consequentemente, de amar 

intensificou-se com o horror que constituiu a história do século XX, com suas guerras 

mundiais, bombas e assassinatos em série. O papel da imprensa, que noticia em tempo real o 

horror, foi fundamental para a construção dessa frieza, pois, na mídia, os assassinatos viram 

números e a barbárie fato comum, vistos em situações reais que se confundem com as cenas 

do filme ou da novela ou, ainda, espetacularizados, mostrando o horror da situação e 

transformando-a em um programa para ser assistido. 

Esse horror também tem suas raízes nas transformações ocorridas no século XX, que 

possibilitaram um avanço econômico e uma desigualdade social nunca antes experimentados, 

apesar de mais rico do que em qualquer outro momento da história: “O mundo estava 

incomparavelmente mais rico que jamais em sua capacidade de produzir bens e serviços e na 

interminável variedade destes” (HOBSBAWN, 1995, p. 22).  

Entretanto, essa intensa produção de bens não significou distribuição e acesso a eles. 

Mesmo a popularização de alguns deles, como a própria arte e o entretenimento, não os 

tornaram acessíveis para serem experimentados, pois a humanidade já não era mais capaz de 



36 

 

realizar essas experiências. Bens culturais, como a arte ou a educação, ficaram acessíveis 

como produtos e, também, fontes de alienação. Em vez de experimentados, passaram a ser 

consumidos como se fossem mercadorias perecíveis. 

A popularização da arte, do conhecimento, da informação, enfim, de diversos bens 

culturais e formativos não significou mais pensamento, mas o acúmulo de mais conhecimento 

passou a se configurar apenas como acesso a uma variedade de informações desconexas e, 

muitas vezes, inúteis e não como formação aprofundada, mesmo que não se possa 

desconsiderar a importância de estar informado a respeito de diversos assuntos. A questão é 

que, para além da informação, há a necessidade de uma formação ampla.  

Nessa ampliação do acesso às informações, a sociedade acredita ser mais pensante, no 

entanto, o acúmulo de informação não significa formação e esclarecimento, em especial 

porque essas informações não se dão a fim de formar, mas de fazer saber rapidamente o que 

deve ser, logo em seguida, esquecido. A técnica substitui o esclarecimento e o objetivo 

humano de conquistar e dominar a natureza leva à dominação do próprio homem pelo 

homem: 

 

O fato de a grande maioria da população aceitar e ser levada a aceitar essa 

sociedade não a torna menos irracional e menos repreensível. A distinção 

entre consciência verdadeira e falsa, entre interêsse real e imediato, ainda 

tem significado. Mas a própria distinção tem de ser validada. O homem tem 

de vê-la e passar da consciência falsa para a verdadeira, do interêsse 

imediato para o real. Só poderia fazê-lo se viver com a necessidade de 

modificar o seu estilo de vida, de negar o positivo, de recusar. É 

precisamente essa necessidade que a sociedade estabelecida consegue 

reprimir com intensidade com que é capaz de ‘entregar as mercadorias’ em 

escala cada vez maior, usando a conquista científica da natureza para 

conquistar o homem cientificamente (MARCUSE, 1979, p. 17, aspas do 

autor). 

 

Encantados com as descobertas e os avanços científicos, os seres humanos terminam 

vítimas e presos a essa dominação econômica pautada no consumismo. A tecnologia, que 

deveria estar a serviço da vida humana, tem uma finalidade em si mesma, pois se torna 

diretamente relacionada ao uso que lhe é dado, neste caso, a manutenção da dominação: 

 

Em face das particularidades totalitárias dessa sociedade, a noção tradicional 

de ‘neutralidade’ da tecnologia não mais pode ser sustentada. A tecnologia 

não pode, como tal, ser isolada do uso que lhe é dado; a sociedade 
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tecnológica é um sistema de dominação que já opera no conceito e na 

elaboração das técnicas (MARCUSE, 1979, p. 19, aspas do autor). 

 

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 de sua finalidade. Escolher uma maneira específica de 

noticiar mostra a padronização e o objetivo de facilitar para o leitor, reproduzindo a ideologia.  

Diversos fatos são noticiados como naturais e a mídia apresenta-se, muitas vezes, 

como defensora e transformadora da sociedade, demonstrando uma suposta neutralidade. 

Entre esses fatos, é possível perceber constantemente o anúncio, pela mídia, de catástrofes, 

tanto naturais quanto sociais. Marcuse (1979) explica que as constantes ameaças de destruição 

da humanidade são formas de controle, exemplificadas por ele como, em seu momento 

histórico, guerras nucleares potenciais e percebidas, hoje, nas constantes notícias de ameaças 

de terrorismo e doenças sem cura.  

Assim, a população vive no que ele define como beira de um abismo, submetendo-se à 

produção pacífica dos meios de destruição. Essas notícias assustam porque se assentam em 

situações reais, como as doenças sem cura, mas vêm a ser transformadas em informações que 

promovem o controle da população alicerçado no medo.  

Para o autor, no capitalismo, de fato, a dominação da natureza expande-se e um maior 

número de pessoas tem acesso aos bens da sociedade industrial: “em tais circunstâncias, os 

nossos meios de informação em massa encontram pouca dificuldade em fazer aceitar 

interêsses particulares como sendo de todos os homens sensatos” (MARCUSE, 1979, p. 13). 

Assim, a manutenção da desigualdade e da dominação é assumida por todos, via 

ideologia intensificada e propagada pelos meios de comunicação: “as necessidades políticas 

da sociedade se tornam necessidades e aspirações individuais, sua satisfação promove os 

negócios e a comunidade, e o conjunto parece constituir a própria personificação da Razão. 

Não obstante, essa sociedade é irracional como um todo” (MARCUSE, 1979, p. 13-14).  

A justificativa de uma paz mantida por uma constante ameaça de guerra ou mesmo de 

uma produtividade que destrói o que seria um livre desenvolvimento das necessidades e 

faculdades humanas, segundo Marcuse (1979), mostra o quanto a racionalidade se converteu 
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em irrazão e dominação: “as aptidões (intelectuais e materiais) da sociedade contemporânea 

são incomensuravelmente maiores do que nunca dantes – o que significa que o alcance da 

dominação da sociedade sobre o indivíduo é maior do que nunca dantes” (MARCUSE, 1979, 

p. 14). Percebe-se um avanço intelectual e material, nunca antes obtido, o que indicaria uma 

melhora na vida humana, mas esse avanço vem acompanhado de um maior alcance da 

dominação, nunca antes praticada em escala mundial como agora. 

Há uma contradição que envolve este momento histórico. A própria possibilidade de 

discussão a respeito de tal assunto já indica que, por mais comprometida que esteja a 

sociedade: “essa necessidade lógica, porém, não é definitiva. Ela permanece presa à 

dominação, como seu reflexo e seu instrumento ao mesmo tempo. Por isso, sua verdade é tão 

questionável quanto sua evidência inevitável” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 47-48).  

A ideologia utilizada para justificar a dominação põe o indivíduo em uma condição de 

não liberdade, mas a própria justificativa de normalidade nessa situação o deixa confortável: 

“Uma falta de liberdade confortável, suave, razoável e democrática prevalece na civilização 

industrial desenvolvida, um testemunho do progresso técnico” (MARCUSE, 1979, p. 23). 

A necessidade de uma produtividade, a: “concentração de empreendimentos 

individuais em organizações mais eficazes e produtivas” (MARCUSE, 1979, p. 23), 

explicados de maneira racional, escamoteiam a irracionalidade de tais situações. A liberdade e 

os direitos individuais, fatores fundamentais no início da sociedade industrial, a partir das 

revoluções burguesas: “renderam-se a uma etapa mais avançada dessa sociedade: estão 

perdendo o seu sentido lógico e conteúdo tradicionais” (MARCUSE, 1979, p. 23). A 

liberdade de pensamento e de consciência, fundantes deste tipo de sociedade, compartilharam, 

segundo o autor, do mesmo caminho dessa sociedade que ajudaram a fundar e a: 

“Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição estão perdendo sua função 

crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais capaz de atender às necessidades dos 

indivíduos através da forma pela qual é organizada” (MARCUSE, 1979, p. 24).  

Vê-se, no Jornalismo, essa padronização da informação que derrota qualquer 

possibilidade de compreender o objeto e criticá-lo. Há uma redução da oposição e da crítica 

ao sistema, pois, ao justificar a dominação, a sociedade força que ela seja aceita, segundo o 

autor. Não há uma oposição, visto que o sistema se organiza de tal maneira a se justificar e 

anular a crítica, tornando-a inútil: “Nas condições de um padrão de vida crescente, o não-

conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando 
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acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis e ameaça o funcionamento suave do 

todo” (MARCUSE, 1979, p. 24). 

Assim, a suposta liberdade econômica é, na verdade, um processo de dominação muito 

bem justificado: “Sob o jogo de um todo repressivo, a liberdade pode ser transformada em 

poderoso instrumento de dominação” (MARCUSE, 1979, p. 28). Suposta liberdade não 

significa liberdade, pois a escolha deve envolver sempre as mercadorias pré-programadas: “A 

eleição livre dos senhores não abole os senhores ou escravos. A livre escolha entre ampla 

variedade de mercadorias e serviços não significa liberdade se esses serviços e mercadorias 

sustêm os controles sociais sobre uma vida de labuta e temor – isto é, se sustenta a alienação” 

(MARCUSE, 1979, p. 28). 

Esse modo de dominação diz do funcionamento dessa sociedade em seus diversos 

aspectos. As pessoas tornam-se pré-condicionadas a ele. O Jornalismo (e a Comunicação de 

uma forma geral, publicidade, cinema etc.), assim como a arte, a educação e outros são 

elementos sociais que se enquadram nessa lógica de dominação: 

 

A nossa insistência na profundidade e eficácia desses controles é passível da 

objecção de que superestimamos grandemente o poder de dominação dos 

‘meios de informação’ e de que as pessoas sentiriam e satisfariam por si as 

necessidades que agora lhes são impostas. A objeção foge ao âmago da 

questão. O precondicionamento não começa com a produção em massa de 

rádio e televisão e com a centralização de seu controle. As criaturas entram 

nessa fase já sendo de há muito receptáculos precondicionados; a diferença 

decisiva está no aplanamento do contraste (conflito) entre as necessidades 

dadas e as possíveis, entre as satisfeitas e as insatisfeitas (MARCUSE, 1979, 

p. 29, aspas do autor). 

 

 Assim, há uma justificativa da dominação em todas as instâncias sociais, não são 

puramente os meios de informação, como o Jornalismo, a fonte de alienação. Mesmo o 

próprio conceito de alienação é questionável: “Acabo de sugerir que o conceito de alienação 

parece tornar-se questionável quando os indivíduos se identificam com a existência que lhes é 

imposta e têm nela seu próprio desenvolvimento e satisfação” (MARCUSE, 1979, p. 31). 

 Compreender, portanto, essa lógica de dominação e percebê-la nas diversas esferas 

sociais é o objetivo da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Na tese, com base nesse 

referencial, percebe-se como funciona uma das esferas de manutenção da ideologia, o 

Jornalismo. Assim, compreender as raízes dos fatos e realizar um exame histórico do 

momento atual: “são parte do objetivo de uma teoria crítica da sociedade contemporânea, uma 
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teoria que analisa a sociedade a luz de suas aptidões utilizadas e não-utilizadas ou 

malbaratadas para aprimorar a condição humana” (MARCUSE, 1979, p. 14).  

Os frankfurtianos são julgados por muitos como pessimistas, especialmente nas 

discussões teóricas da área da Comunicação Social, pois, ao fazer uma leitura profunda do 

que ocorre na sociedade atual, essa teoria faz uma crítica das diversas esferas que a compõe, 

entre elas a própria Comunicação. Essa leitura incorreta e superficial em relação à Teoria 

Crítica da Sociedade pode ser percebida na Comunicação em discussões de escritores 

respeitáveis para a área, como na citação a seguir, em que um dos autores, Thompson, 

descreve sua opinião a respeito dos frankfurtianos em uma de suas obras:  

 

Duvido que alguma coisa se possa ainda resgatar hoje dos escritos mais 

antigos dos teóricos da Escola de Frankfurt, como Horkheimer, Adorno e 

Marcuse; sua crítica do que eles chamam ‘a indústria da cultura’ era muito 

negativa e se baseava em conceitos questionáveis sobre as sociedades 

modernas e suas tendências de desenvolvimento (THOMPSON, 1998, p. 16, 

aspas do autor). 

 

Para Thompson (1998), uma leitura aprofundada como feita pelos frankfurtianos está 

ultrapassada e a mídia é o novo instrumento que deve ser usado para melhorar a sociedade. 

Seguindo justamente a linha criticada pelos frankfurtianos, ele se encanta com as invenções 

modernas e reproduz a dominação, pois, ao se posicionar com o que para ele é uma crítica, ele 

se adapta à lógica de funcionamento reproduzindo-a.  

No entanto, o objetivo dos frankfurtianos não é simplesmente escancarar as 

impossibilidades desta sociedade, mas, ao contrário, por meio do caminho que mostra essas 

impossibilidades eles revelam que, apesar de todo progresso intelectual e material, de todo 

avanço em condições humanas e no respeito à diversidade, ainda, há amarras em relação à 

dominação que trazem sofrimento e precisam ser rompidas. É preciso compreender os 

avanços e retrocessos desta sociedade. Por melhores que estejam as condições desta sociedade 

em relação a uma série de acessos a bens, tanto culturais quanto materiais, ela poderia estar 

melhor, pois não se deve comparar a sociedade simplesmente com o que ela já foi, para além 

das análises históricas, há que se analisar o que ela pode ser: 

 

Sem dúvida, os julgamentos com base em valôres têm um papel. A maneira 

estabelecida de organizar a sociedade é comparada com outras maneiras 

possíveis, maneiras que se consideram oferecer melhores possibilidades de 
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suavizar a luta do homem pela existência; uma prática histórica específica é 

comparada com as suas próprias alternativas históricas (MARCUSE, 1979, 

p. 14). 

 

Para Marcuse (1979), uma teoria que se pretende crítica da sociedade precisa julgar 

pontos fundamentais relacionados ao fato de que a vida humana deve ser tornada cada vez 

mais digna de se viver e que é possível, até, melhorar a vida humana. Em última instância, o 

que esses autores propõem é pensar como seria possível uma vida humana desenvolvida em 

suas necessidades e em suas faculdades eliminando e combatendo, o máximo possível, 

condições que levam à barbárie. 

Alicerçados nesse pensamento de tornar a vida humana digna de ser vivida, a Teoria 

Crítica da Sociedade reforça a necessidade intelectual e filosófica do pensamento. O 

pensamento crítico é fundamental para compreender o mundo e transformá-lo. Assim, a 

relação entre informação e formação é fundamental para se discutir a construção de 

pensamento. A maneira de se comunicar pelo Jornalismo não tem visado, em geral, à 

formação que levaria ao pensamento, mas, antes, informar. A informação, quando desconexa 

de um processo formativo amplo, pode ser fragmentada e não relacionada entre si e com o 

momento histórico em que ela se insere, sendo apenas mais uma mercadoria a ser consumida 

e não fonte de esclarecimento. 

O próprio conceito de esclarecimento precisa ser compreendido para se estabelecer 

essa relação com a informação e a formação. A tradição filosófica ocidental é marcada por 

contradições que pareciam buscar o esclarecimento. Desde a mitologia grega, procurou-se 

explicar o mundo com o objetivo de alcançar o esclarecimento: “Portanto, a superioridade do 

homem está no saber, disso não há dúvida” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 19). O que 

diferencia o homem dos outros animais, biologicamente, é sua capacidade de conhecer e 

transmitir este conhecimento, ou seja, a racionalidade, a capacidade de pensar. No entanto, a 

ciência moderna parece levar o homem para a construção de uma irrazão em que o 

pensamento é derrotado e a técnica tem uma finalidade em si mesma. 

Segundo a Psicanálise freudiana, algumas renúncias são decisivas para o 

desenvolvimento da civilização, pois para viver em coletividade o ser humano precisa abdicar 

de alguns desejos em nome do amor pelo objeto e de sua sobrevivência em sociedade, ao 

mesmo tempo que se deve investir energia (libido) nos objetos para possibilitar a construção 

de uma civilização. Para o autor: “um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas, no 
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final, precisamos aprender a amar para não adoecer, e iremos adoecer se, em consequência de 

impedimentos, não pudermos amar” (FREUD, 2004, p. 106).  

Para construir cultura, é preciso abdicar de seus desejos primários colocando-os a 

serviço da socialização por meio da sublimação, no entanto, ao renunciar a seus desejos, os 

impulsos destrutivos são liberados, em um processo contraditório de renúncia para construir e 

desejo de destruir: “A cultura exige sublimação contínua; por conseguinte, desabilita Eros, o 

construtor de cultura. E a dessexualização, ao enfraquecer Eros, liberta os impulsos 

destrutivos” (MARCUSE, 1969, p. 87).  

A construção de cultura exige renúncia, que é ameaçada pelos desejos narcísicos de 

satisfação: “originada na renúncia e desenvolvendo-se sob uma progressiva renúncia, a 

civilização tende para a auto-destruição” (MARCUSE, 1969, p. 87). Partindo do pressuposto 

de que todo trabalho envolve renúncia e que esse abdicar libera impulsos destrutivos, a 

civilização tenderia a se destruir. No entanto, Marcuse (1969) explica que esse argumento é 

questionável: “Este argumento discorre com demasiada falsidade para ser verdadeiro. 

Levantam-se várias objeções. Em primeiro lugar, nem todo trabalho envolve dessexualização” 

(MARCUSE, 1969, p. 87). O trabalho também é fonte de investimento libidinal.  

Em consonância com o pensamento de Marcuse, Adorno (2006) explica que a 

formação exige investimento libidinal, ou seja, amor, envolvendo, portanto, Eros. Além disso, 

os desejos inibidos referem-se tanto aos de destruição quanto aos de edificação: “segundo, as 

inibições impostas pela cultura também afetam – e, talvez, afetem mesmo principalmente – os 

derivativos do instinto de morte: os impulsos de agressividade e destruição. A êste respeito, 

pelo menos, a inibição cultural contribuiria para a fôrça de Eros” (MARCUSE, 1969, p. 87).  

Ele explica que, como utilização dos impulsos agressivos, o trabalho está a serviço de Eros.  

Há uma contradição envolvendo a necessidade de sublimação para a construção de 

cultura, como possibilidade de investimento libidinal nos objetos que edificam o social, como 

uma educação, verdadeiramente, formativa; e a dessublimação, em que a irracionalidade 

moderna converte a barbárie em satisfação transvestida de construção de cultura.  

Para Marcuse (1979), alguns elementos de transcendência de um pensamento crítico 

são sucumbidos e liquidados pelo pensamento tecnológico, como pode ser observada na 

própria informação no Jornalismo: “Eles sucumbem, de fato, ao processo de dessublimação 

que predomina das regiões avançadas da sociedade contemporânea” (MARCUSE, 1979, p. 

69, itálico do autor).  
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Nesse processo, em que a razão se torna irrazão, há um declínio da teoria, que se 

separa da prática, pois o fazer é tomado com uma finalidade em si mesmo. A sublimação que 

leva à construção de cultura é convertida em dessublimação, visto que se atende a Tanatos e 

não a Eros. Diversas notícias sensacionalistas e com foco no espetáculo ilustram essa 

conversão da sublimação em dessublimação, imagens de corpos mutilados, descrições 

detalhadas de assassinatos, em sua maioria sem pensar as causas sociais, históricas e psíquicas 

do fato, atendem a Tanatos e não a Eros, sendo, portanto, dessublimação. 

A separação entre teoria e prática, intensificada pela irracionalidade, compromete a 

relação entre sujeito e objeto, que se tornou reificada, pois: “a distância do sujeito com relação 

ao objeto, que é o pressuposto da abstração, está fundada na distância em relação à coisa, que 

o senhor conquista através do dominado” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 27-28). Na 

sociedade moderna, a relação entre sujeito e objeto já está comprometida pela própria 

mediação, que induz o sujeito a uma simbiose com o objeto e um apaixonamento por ele 

disfarçado em um discurso de imparcialidade, muito difundido e proclamado no Jornalismo. 

Há uma contradição entre sujeito e objeto que é desconsiderada na ciência moderna: 

“A diferença entre sujeito e objeto perpassa tanto o sujeito quanto o objeto. Ela não deve ser 

absolutizada nem apagada do pensamento” (ADORNO, 1995, p. 197). O pensamento 

reflexivo é derrotado por um sujeito que se transforma em um ser tecnológico que, como no 

Jornalismo, prioriza as técnicas de produção, derrotando a própria possibilidade de construção 

de pensamento. 

Uma volta para o sujeito, que Adorno (1995) chama de segundo giro copernicano, 

pode torná-lo capaz de pensar sua tradição histórica para que, ao elaborá-la, não permita a 

repetição do passado e possa combater a barbárie. Elaborar o passado é um dos requisitos para 

a autonomia e para que, como explica Adorno (2006), barbáries não se repitam. A dicotomia 

entre pensar e agir é objeto de estudo de vários autores importantes da tradição filosófica do 

século XX. Assim como Adorno (1995, 2006), Arendt (2011) explica que o século XX marca 

a derrocada do pensamento: 

 

Nossa tradição de pensamento político começou quando Platão descobriu 

que, de alguma forma, é inerente à experiência filosófica repelir o mundo 

ordinário dos negócios humanos; ela terminou quando nada restou dessa 

experiência senão a oposição entre pensar e agir, que, privando o 

pensamento da realidade e a ação de sentido, torna a ambos sem significação 

(ARENDT, 2011, p. 52). 
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Essa perda da relação entre pensar e agir pode ser observada na formação do jornalista 

que reproduz a ordem de dominação social em uma mídia marcada pela lógica da indústria 

cultural. Nesse sentido, a formação do jornalista não visa ao pensamento e à reflexão, mas o 

intuito é a difusão de informações como mercadorias.  

Há uma contradição nesta sociedade, específica da área da Comunicação Social, pois a 

informação que provoca alienação, também, pode levar ao conhecimento de determinados 

aspectos para o processo de humanização, como a prevenção de doenças e outros, mas há que 

se reconhecer e compreender essa contradição: “os que sucumbem à ideologia são exatamente 

os que ocultam a contradição, em vez de acolhê-la na consciência de sua própria produção” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 147). 

Informações são importantes, pois deixam o sujeito informado sobre determinados 

conhecimentos, entretanto, sem um pensamento para compreender o sentido a fim de integrar 

a informação constituindo formação em sentido amplo, a informação se torna apenas um 

monte de frases ou palavras sem uma relação histórica e social. 

Essas características de derrocada do pensamento e da reflexão não são exclusivas 

dessa profissão, mas marca deste momento histórico. A informação sempre idêntica a si 

mesma se insere na ideologia: “mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete a coerção 

econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a 

mesma coisa” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 156). 

O Jornalismo, ao participar desse funcionamento e contribuir para sua manutenção, 

oferece seu produto, a notícia, como algo em relação ao qual não se pode ficar de fora. É 

preciso estar por dentro das últimas informações para não se passar por um desinformado nas 

rodas de amigos, trabalho, família etc. Em muitos casos, as notícias não têm em si uma função 

social, mas trata-se, apenas, de uma necessidade de estar por dentro, mesmo que não se saiba 

de quê: “os consumidores se esforçam por medo de perder alguma coisa. O quê – não está 

claro, de qualquer modo só tem chance quem não se exclui” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 151). Assim, a mídia torna-se voz de comando: “colocar a palavra humana como algo 

de absoluto, como um falso imperativo, é a tendência imanente do rádio. A recomendação 

transforma-se em comando” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 149).  

Compreender os aspectos que levam à alienação por meio da informação é 

fundamental para o processo de esclarecimento, mas também é preciso reconhecer a 
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importância e necessidade de se informar. Para isso, é indispensável diferenciar o conceito de 

informação e o de formação.  

A relação entre os conceitos de informação e formação pode ser percebida por meio 

dos diálogos de Adorno (2006) com Becker, que falam, em uma rádio alemã, sobre a então 

nascente televisão, que no contexto era uma novidade em relação à qual se inferia a respeito 

de seu futuro. Ao se referir à televisão1, um dos veículos que possibilita a atuação do 

jornalista, Adorno (2006, p. 76) diz: “começo destacando que o conceito de formação possui 

um duplo significado em face da televisão”.  

O autor esclarece que um desses sentidos para o conceito de formação seria justamente 

em relação à possibilidade de formação cultural, o outro, que ele chama de deformação e 

impede a formação cultural, torna-se possível pela grande quantidade de telespectadores e 

tempo gasto vendo e ouvindo TV, não sendo, portanto, formativo no sentido frankfurtiano, 

que prevê uma formação aprofundada: cultural e intelectualmente.  

Em seu contexto histórico, o autor explica que o conceito de informação é mais 

apropriado à televisão. Hoje, pode-se, aqui, estendê-lo aos meios de comunicação de uma 

forma geral, inclusive aqueles ligados à internet. Esta maneira de se comunicar, a informação, 

é um produto deste momento histórico e passa a constituí-lo, sendo, segundo Benjamin 

(2012), sua principal forma de comunicação. Adorno (2006) explica que essa reflexão não se 

aplica somente à televisão, mas a TV é apenas um momento da cultura de massa em escala 

industrial.  

Como produto da indústria cultural, o jornalista reproduz, desde sua formação ao seu 

ambiente de trabalho, esta lógica reificada: “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da 

própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada em si mesma” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 114). A indústria cultural não prevê o esclarecimento 

para a emancipação. A formação para a autonomia tem se tornado um processo em extinção. 

Esse processo de alienação em relação aos bens culturais impede a construção da autonomia e 

                                                 

1
Segundo Dourado e Santos (2011), uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2008, mostrou que o rádio e a televisão, ainda, são os meios de comunicação e informação mais 

utilizados nos domicílios brasileiros. Os autores apontam que apenas 34,8% da população brasileira com 10 

anos ou mais de idade já acessaram a internet por pelo menos uma vez na vida por meio de um computador. 

Esses números devem estar bastante diferentes em 2018, mas importa entender que, até bem pouco tempo, a 

TV e o rádio eram a principal maneira de receber informações. A análise que Adorno faz em relação à 

formação pela TV pode ser ampliada e comparada com a formação pela internet, quando se pensa a relação 

entre formação e informação.  



46 

 

do esclarecimento: “A violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez 

por todas” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 119).   

Essa maneira de funcionamento social, que os autores definem com o conceito de 

indústria cultural, está inserida em todas as instâncias sociais. Não há como escapar desta 

lógica, pois ela, com a transformação dos bens culturais e sociais em mercadoria, instaura-se 

em todos os lugares dessa sociedade. Assim, mesmo aqueles que se pensam emancipados, são 

constituídos nessa maneira de funcionar, estando também inseridos na lógica da indústria 

cultural. 

Esse processo de alienação leva à indiferenciação, em que todos se sentem diferentes 

pelas promessas das propagandas e dos programas da mídia, mas tornam-se exatamente 

iguais, especialmente na maneira de pensar e consumir cada vez mais: “A semelhança 

perfeita, é a diferença absoluta. [...] Cada um é tão-somente aquilo mediante o que pode 

substituir todos os outros: ele é fungível, um mero exemplar" (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 136). Essa lógica de repetição é muito bem perceptível nos formatos de programas de 

TV sempre padronizados, os telejornais seguem um mesmo estilo e as notícias são iguais em 

todos eles. No rádio, nos impressos e em muitos canais da internet passa a se reproduzir, 

também, um modelo. Mesmo quando se apresenta alguma novidade, rapidamente, é 

incorporada e reproduzida, tornando-se outra vez um padrão que não consegue fugir à lógica 

do consumismo. 

Na lógica da indústria cultural, é preciso que a mercadoria se apresente como nova, ao 

mesmo tempo que é apenas remodelada, pois algo realmente novo poderia ameaçar o sistema: 

“A máquina gira sem sair do lugar. Ao mesmo tempo que já determina o consumo, ela 

descarta o que ainda não foi experimentado porque é um risco” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 126).  

Assim, pode-se perceber que a formação do jornalista, na atualidade, é fruto de um 

momento histórico fragmentado e cindido, em que se perde a relação com a tradição e, 

consequentemente, com a experiência, momento este definido como Modernidade, que é 

constituída com o modo de produção capitalista que se apresenta com uma lógica consumista. 

As mudanças propiciadas pela Modernidade, como o próprio surgimento da Imprensa, 

somadas às construções históricas em relação ao avanço tecnológico do pós-Revolução 

Industrial, cultuam um progresso com razão de ser em si mesmo.  
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Esse processo permitiu a mecanização e produção em larga escala da barbárie, com o 

assassinato em massa utilizando tecnologia de ponta, a vivência do horror das grandes guerras 

mundiais, a inflação, a quantidade de estímulos em todos os locais com a difusão em grande 

escala das imagens, entre outros. Experiências essas que as tecnologias anteriores à 

Revolução Industrial não permitiam: “Porque nunca houve experiências mais radicalmente 

desmentidas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica 

pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes” 

(BENJAMIN, 2012, p. 124).  

Tudo isso, na atualidade, chega à ‘mesa’ do consumidor da informação quase no exato 

momento ocorrido, tornando cada vez mais distante o experimentar, como será visto no 

próximo item. 

 

1.2 A INFORMAÇÃO, A ATROFIA DA EXPERIÊNCIA E O EMPOBRECIMENTO DAS 

NARRAÇÕES 

 

Para compreender o lugar que a informação ocupa na Modernidade, a partir de sua 

difusão como principal forma de comunicação da sociedade, Benjamin (1989, 2012) faz uma 

relação entre: a capacidade de experimentar, o rompimento com a tradição e o surgimento e 

crescimento da imprensa. 

O processo formativo amplo ocorre por meio da compreensão dos mecanismos que 

levam à barbárie e do seu combate, como foi visto no item anterior, para isso, é necessário 

que o sujeito possa experimentar. As situações traumáticas e afetivamente intensas têm de ser 

experimentadas, o que, para Benjamin (1989), significa que precisam ser sentidas 

inconscientemente em uma relação com a tradição e o passado.  

Para perceber o sentido da experiência na vida moderna, Benjamin (1989) faz a 

distinção entre o conceito de vivência e o de experiência: “Na verdade, a experiência é 

matéria da tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva. Forma-se menos com dados 

isolados e rigorosamente fixados na memória, do que com dados acumulados, e com 

freqüência inconscientes, que afluem à memória” (BENJAMIN, 1989, p. 105). A formação do 

psiquismo dá-se, portanto, fundamentalmente, por esses dados que se constituem de maneira 

inconsciente. O afluir desses dados à memória não decorre de um controle consciente, ou 

vontade deliberada, mas depende de situações que suscitem essa rememoração. Benjamin 
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(1989) cita o exemplo que aparece na obra Em busca do tempo perdido, de Proust, em que o 

personagem tenta recordar sua infância, mas tem uma lembrança que não era tão nítida, até 

que, em uma tarde, ao comer um bolinho de Madeleine, consegue resgatar a memória afetiva 

sendo transportado para o seu passado: 

 

Segundo Proust, fica por conta do acaso, se cada indivíduo adquire ou não 

uma imagem de si mesmo, e se pode ou não se apossar de sua própria 

experiência. Não é de modo algum evidente este depender do acaso. As 

inquietações de nossa vida interior não têm, por natureza, este caráter 

irremediavelmente privado. Elas só o adquirem depois que se reduziram as 

chances dos fatos exteriores se integrarem à nossa experiência (BENJAMIN, 

1989, p. 106). 

 

 Para Benjamin (1989), não é mero acaso esse encontro com a memória, mas, com base 

num estudo da obra freudiana, o autor conclui que depende da capacidade de fazer 

experiências. Para Freud (1996), conseguir trazer à consciência essa memória inconsciente é 

possibilidade de elaboração de conteúdos recalcados. Para ele, esses conteúdos inconscientes 

poderiam suscitar uma repetição de situações em que o sujeito tenta resgatar o instante em que 

o trauma foi instaurado. A esse evento, em que as situações se repetem, Freud (1996) chama 

de compulsão à repetição. O autor explica que para romper com a compulsão à repetição é 

necessário recordar, mesmo que esse trazer à memória não seja uma lembrança propriamente, 

mas a elaboração do afeto reprimido. Há uma defesa contra esses conteúdos, segundo Freud 

(1996), essa defesa acontece em conteúdos psíquicos que formam a própria consciência: 

 

A fim de tornar mais fácil a compreensão dessa ‘compulsão à repetição’ que 

surge durante o tratamento psicanalítico dos neuróticos, temos acima de tudo 

de livrar-nos da noção equivocada de que aquilo com que estamos lidando 

em nossa luta contra as resistências seja uma resistência por parte do 

inconsciente. O inconsciente, ou seja, o ‘reprimido’, não oferece resistência 

alguma aos esforços do tratamento. Na verdade, ele próprio não se esforça 

por outra coisa que não seja irromper através da pressão que sobre ele pesa, e 

abrir seu caminho à consciência ou a uma descarga por meio de alguma ação 

real. A resistência durante o tratamento origina-se dos mesmos estratos e 

sistemas mais elevados da mente que originalmente provocaram a repressão 

(FREUD, 1996, p. 30, aspas do autor). 

  

Para Benjamin (1989), a experiência é inconsciente e não necessita do que ele chama 

de “tutela do intelecto” (BENJAMIN, 1989, p. 106). A consciência atacada pelo excesso de 

estímulo da vida moderna cria uma resistência, ela impede que esses conteúdos possam ser 
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sentidos, o que transforma as experiências em vivências. Portanto, ao contrário da 

experiência, que é inconsciente, o que se apreende em uma relação com a consciência e pode 

ser lembrado Benjamin (1989) define como vivência. 

A vivência é assimilada e assistida pela consciência. A vivência faz parte da maneira 

de o indivíduo moderno solitário e isolado estar no mundo, é sentida como um choque e 

precisa ser rapidamente assimilada, produzindo efeitos imediatos: “a vivência do choque, 

sentida pelo transeunte na multidão, corresponde a ‘vivência’ do operário com a máquina” 

(BENJAMIN, 1989, p. 126, aspas do autor). Há uma alienação que se expressa tanto nas 

vivências do sujeito, em sua vida cotidiana, quanto no trabalho da fábrica: “mas o que de 

modo algum lhe falta é a inutilidade, o vazio, o não poder concluir, inerentes à atividade do 

trabalhador assalariado na fábrica” (BENJAMIN, 1989, p. 127).  

Ao contrário da vivência, que é consciente e imediata, o passado experimentado fica 

como uma memória involuntária, uma experiência sentida inconscientemente. Usando Proust 

para exemplificar o conceito de experiência, Benjamin (1989) explica que o passado não pode 

ser deliberadamente buscado, a inteligência não pode apreendê-lo, pois a experiência é uma 

marca inconsciente. O encontro com o passado dar-se-ia em uma relação com essa marca que 

ele deixa como experiência inconsciente e não como um esforço deliberado para se lembrar 

dele.   

Para o autor, a possibilidade de acessar essa experiência que se fundamenta no passado 

e na tradição ou mesmo experimentá-la no presente é reduzida na Modernidade: “os jornais 

constituem um dos muitos indícios de tal redução” (BENJAMIN, 1989, p. 106). Para ele, a 

imprensa não pretende que o leitor incorpore à própria experiência as informações que lhe 

oferece e, se fosse esse seu objetivo, ela não o alcançaria, mas, ao contrário, o propósito é o 

oposto e ela consegue atingi-lo. Ao ser constituída com a novidade, a imparcialidade e a falta 

de relação entre uma notícia e outra, ela isola os acontecimentos de maneira a não afetar a 

experiência do espectador.  

Há uma grande quantidade de informações sem relação e sem um sentido formativo: 

“A exclusão da informação do âmbito da experiência se explica ainda pelo fato de que a 

primeira não se integra à “tradição”. Os jornais são impressos em grandes tiragens. Nenhum 

leitor dispõe tão facilmente de algo que possa informar a outro” (BENJAMIN, 1989, p. 107, 

aspas do autor). A não relação com a experiência impossibilitada pela informação facilita sua 

circulação e integra-se muito bem a este momento histórico. 
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O autor enfatiza a agilidade e fugacidade da informação, que não atinge 

inconscientemente o leitor, mas, ao contrário, é muito bem selecionada pela consciência que a 

esquece, não passando a constituir o sujeito em sua formação cultural. Para ele: “há uma 

rivalidade histórica entre as diversas formas de comunicação” (BENJAMIN, 1989, p. 107). 

Nessa rivalidade, a informação substitui a narração e a sensação substitui a própria 

informação, cada vez mais efêmera e fugaz. Nesta substituição: “da informação pela sensação 

reflete-se a crescente atrofia da experiência” (BENJAMIN, 1989, p. 107). 

Benjamin (2012) explica que há uma figura na tradição histórica, o narrador, que é 

aquele capaz de rememorar os acontecimentos passados e, em um diálogo com a tradição, 

transmite sua experiência de vida aos mais jovens, por meio da sabedoria:  

 

Ele traz sempre consigo, de forma aberta ou latente, uma utilidade. Essa 

utilidade pode consistir por vezes num ensinamento moral, ou numa 

sugestão prática, ou também num provérbio ou norma de vida – de qualquer 

maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos ao ouvinte. Mas se 

‘dar conselhos’ soa hoje como algo antiquado, isto se deve ao fato de as 

experiências estarem perdendo a sua comunicabilidade (BENJAMIN, 2012, 

p. 216, aspas do autor). 

 

O autor explica que narrar envolve viver experiências, tanto em uma relação com a 

convivência com outros povos, pois o narrador é aquele que vem de longe, que viaja, quanto 

em uma relação com sua própria tradição. O narrador, portanto, é aquele que, capaz de 

experimentar, a utiliza para a transmissão de sabedoria: “Assim definindo, o narrador figura 

entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, 

mas para muitos casos, como o sábio” (BENJAMIN, 2012, p. 240).  

No entanto, com a perda da capacidade de fazer experiências, a figura do narrador 

também se perde e é substituída por aquele que informa:  

 

O narrador – por mais familiar que nos soe esse nome – não está 

absolutamente presente entre nós, em sua eficácia viva. Ele é para nós algo 

de distante, e que se distancia cada vez mais. [...] Essa distância e esse 

ângulo de observação nos são impostos por uma experiência quase cotidiana. 

É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada 

vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. É cada vez mais 

frequente que, quando o desejo de ouvir uma história é manifestado, o 

embaraço se generalize. É como se estivéssemos sendo privados de uma 

faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências (BENJAMIN, 2012, p. 213). 
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Aqueles que, hoje, trazem as histórias ou memórias de terras distantes ou de outros 

povos não o fazem como transmissão de experiências, mas a narrativa foi substituída pela 

informação. O intercâmbio dos saberes não tem como fundamento o esclarecimento, mas a 

necessidade de acumular informações. As notícias de terras distantes chegam por jornalistas 

correspondentes internacionais, organizados em agências de notícias e sites de internet. O 

saber, ou o conhecimento, foi substituído pelo acúmulo de informações, que não faz do sujeito 

mais conhecedor, mas torna-o um banco de dados, com diversas informações sem coerência 

ou conexão, que impedem a construção de pensamento. 

Para haver experiência, é necessário que haja elementos da tradição incorporados 

inconscientemente pelo sujeito: “onde há experiência no sentido estrito do termo, entram em 

conjunção, na memória, certos conteúdos do passado individual com outros do passado 

coletivo” (BENJAMIN, 1989, p. 107). Para ele, as cerimônias, os cultos e as festas 

tradicionais produziam o que ele chama de fusão desses elementos. A rapidez da sociedade 

moderna não deixa espaço para esses elementos da tradição e, mesmo onde eles se 

apresentam, são reconfigurados e tornam-se festas a serem consumidas e não mais 

experimentadas. 

Benjamin (1989) explica que, para deixar mais clara a definição dessa relação entre a 

memória e o inconsciente necessária à experiência, é preciso recorrer a Freud (1996). O autor 

faz uma correlação entre memória e consciência. Para ele, o consciente surge no lugar de um 

traço mnemônico: 

 

Deve-se manter em mente que muito pouco se conhece sobre outras fontes 

de origem da consciência; dessa maneira, quando formulamos a proposição 

de que a consciência surge em vez de um traço de memória, a assertiva 

merece consideração, pelo menos com o fundamento de que é estruturada 

em termos bastante precisos.  

Se isso é assim, então, o sistema Cs. se caracteriza pela peculiaridade de que 

nele (em contraste com o que acontece nos outros sistemas psíquicos) os 

processos excitatórios não deixam atrás de si nenhuma alteração permanente 

em seus elementos, mas exaurem-se, por assim dizer, no fenômeno de se 

tornarem conscientes (FREUD, 1996, p. 36). 

 

 Para o autor, com as impressões deixadas pelo exame que ele faz dos processos 

inconscientes, percebe-se que: “a consciência pode ser, não o atributo mais universal dos 

processos mentais, mas apenas uma função especial deles” (FREUD, 1996, p. 35).  A 

consciência seria, portanto, a função de um sistema específico: 
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O que a consciência produz consiste essencialmente em percepções de 

excitação provindas do mundo externo e de sentimentos de prazer e 

desprazer que só podem surgir do interior do aparelho psíquico; assim, é 

possível atribuir ao sistema Pcpt.-Cs. uma posição no espaço. Ele deve ficar 

na linha fronteiriça entre o exterior e o interior; tem de achar-se voltado para 

o mundo externo e tem de envolver os outros sistemas psíquicos (FREUD, 

1996, p. 35). 

 

 Essa relação com o mundo externo, na Modernidade, modifica-se, já que uma grande 

quantidade de excitações impede que os conteúdos afetivos cheguem ao inconsciente, 

tornando os sujeitos incapazes de experimentar. Vê-se todos os dias nos jornais uma grande 

quantidade de notícias bárbaras, das quais o sujeito precisa se defender para que o horror não 

constitua um trauma e crie marcas inconscientes.  

Esse excesso se intensifica, segundo Benjamin (2012), em razão da barbárie produzida 

em larga escala ao longo do século XX e, posteriormente, é possível perceber a intensificação 

da exposição desse horror com a invenção da TV e da internet. Agora a barbárie é noticiada 

em tempo real. Caso o expectador fosse afetar-se com o trauma desses estímulos, isso se 

tornaria insuportável. Assim, eles deixam de atingir o sujeito a partir da constituição de uma 

defesa psíquica pela consciência, defesa essa que também impede a experiência. A 

consciência inibe o estímulo de penetrar e tenta evitar o trauma, que ocorre quando a segunda 

defesa – a angústia – não está presente. 

A situação do horror, possibilitada pela mecanização da barbárie, foi amplamente 

intensificada no século XX. Agora mediada por imagens que possibilitam assistir à barbárie 

como se fosse um espetáculo, tornando-a cada vez mais seletiva à consciência e incapaz de 

ser sentida como experiência:  

 

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de 

produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o 

que era vivido diretamente tornou-se uma representação. [...] O espetáculo 

não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediada por imagens (DEBORD, 1997, p. 13 e 14, itálico do autor). 

 

As imagens, assim como a tecnologia, não produzem o espetáculo ou são o problema 

em si, até porque não são o sujeito da situação, mas a coisa. A grande questão são os usos que 

se fazem delas, tornando-as com uma finalidade em si mesmas, transformando a coisa, o 

objeto, em sujeito. O objeto, a tecnologia, tem grande importância para o desenvolvimento da 
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vida humana: “O progresso técnico parece ser a pré-condição de todo progresso humano” 

(MARCUSE, 2001, p. 100).  

No entanto, é preciso distinguir o que o autor chama de progresso humanitário, cujo 

objetivo seria justamente: “a humanização progressiva dos homens, no desaparecimento da 

escravidão, do arbítrio, da opressão e do sofrimento” (MARCUSE, 2001, p. 100). A este tipo 

de progresso ele denomina de progresso qualitativo, que estaria em oposição ao progresso 

quantitativo, cujo fim estaria em si mesmo e não no bem-estar da humanidade: “Não é de 

modo algum evidente que o progresso técnico leve automaticamente ao progresso humanitário 

– precisaríamos saber de que modo a riqueza social é repartida e a serviço de quem são 

empregados os crescentes conhecimentos e capacidades dos seres humanos” (MARCUSE, 

2001, p. 100). 

Na sociedade moderna, o progresso torna-se quantitativo, com fim em si mesmo, a 

serviço do acúmulo de riquezas, que intensifica a desigualdade social: “Uma forma 

completamente nova de miséria recaiu sobre os homens com esse monstruoso 

desenvolvimento da técnica” (BENJAMIN, 2012, p. 124). O autor explica que este 

desenvolvimento da técnica, que acentua a sociedade tecnológica, levou a um novo tipo de 

barbárie: “Sim, confessemos: essa pobreza não é apenas pobreza em experiências privadas, 

mas em experiências da humanidade em geral. Surge assim uma nova barbárie” (BENJAMIN, 

2012, p. 124-125). 

Essa barbárie que se intensifica e provoca um excesso de estímulo impede que os 

sujeitos experimentem, dado que o psiquismo se defende desses afetos a partir da própria 

consciência. Para Benjamin (1989), o evento que penetra no inconsciente se torna traumático 

e deixa marcas, a experiência. A consciência é um processo constituído com a intenção de 

proteger o organismo contra estímulos ou excesso de energias vindas do exterior: “A ameaça 

destas energias se faz sentir através de choques. Quanto mais corrente se tornar o registro 

desses choques no consciente, tanto menos se deverá esperar deles um efeito traumático” 

(BENJAMIN, 1989, p. 109).  

Assim, o estímulo que gera trauma e penetra o inconsciente propicia experiência, o 

choque que é aparado pela consciência, não penetrando o inconsciente, acarreta em vivência. 

O excesso de informações e os estímulos constantes constituem um sujeito que se defende e 

não é pego despercebidamente.  
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O Jornalismo e sua maneira de informar em grande quantidade, espetacularizando as 

tragédias e com notícias breves e concisas, resulta em constituir sujeitos incapazes de 

experimentar, mas que vivenciam, conforme o conceito de Benjamin (1989). 

Neste contexto de excesso de informações, não ocorre a experiência, pois, ao contrário 

das narrações, a informação por si só não penetra o inconsciente. Importante realçar que a 

consciência se torna um escudo para evitar o trauma; assim, a insensibilidade é dada, 

inicialmente, por esse escudo e não pelo trauma, que, claro, também não é favorável à 

experiência, mas, ao menos, sinaliza que ela tentou existir. O excesso de estímulo provocado 

pela barbárie moderna impede que os eventos cheguem à consciência e transformem-se em 

experiência, mas o trauma é protegido pela vivência dos choques. O sistema consciente é 

constituído com o objetivo de proteger contra o excesso de estímulos: 

 

Com base em impressões derivadas de nossa experiência psicanalítica, 

supomos que todos os processos excitatórios que ocorrem nos outros 

sistemas deixam atrás de si traços permanentes, os quais formam os 

fundamentos da memória. Tais traços de memória, então, nada têm a ver 

com o fato de se tornarem conscientes; na verdade, com freqüência são mais 

poderosos e permanentes quando o processo que os deixou atrás de si foi um 

processo que nunca penetrou na consciência. Achamos difícil acreditar, 

contudo, que traços permanentes de excitação como esses sejam também 

deixados no sistema Pcpt.-Cs. Se permanecessem constantemente 

conscientes, muito cedo estabeleceriam limites à aptidão do sistema para o 

recebimento de novas excitações (FREUD, 1996, p. 35-36). 

 

 É justamente o choque que permite a essas excitações permanecerem conscientes e por 

isso é o escudo que tenta impedir o estímulo de penetrar e limita o recebimento de novas 

excitações: “A recepção do choque é atenuada por meio de um treinamento no controle dos 

estímulos, para o qual tanto o sonho quanto a lembrança podem ser empregados, em caso de 

necessidade” (BENJAMIN, 1989, p. 110). Para Benjamin (1989), via de regra, isso ocorre 

com a consciência desperta: “o fato de o choque ser assim amortecido e aparado pelo 

consciente empresta ao evento que o provoca o caráter de experiência vivida em sentido 

restrito. E, incorporando este evento ao acervo das lembranças conscientes, o tornaria estéril 

para a experiência poética” (BENJAMIN, 1989, p. 110). 

Assim, incapazes de experimentar, os sujeitos são constituídos por uma lógica 

instrumental, em que a consciência é treinada para evitar os estímulos traumáticos ou as 

experiências que seriam capazes de atingir o sujeito. A informação é oferecida à consciência 
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e, por mais grosseira que seja, apresenta-se como um choque e não como um trauma ou 

experiência, não passando a fazer parte das experiências do sujeito.  

Impedidos de experimentar, os sujeitos defendem-se, cotidianamente, dos choques 

fornecidos pela vida moderna para constituírem-se e formam, portanto, individualidades 

fragilizadas. Indivíduos esses que se tornam solitários e em uma busca insana por uma 

felicidade prometida pelos meios de comunicação de massa, em novelas e programas 

destinados a assegurar qualidade de vida e bem-estar.  

A respeito do postulado freudiano sobre felicidade, Marcuse (2001, p. 106) explica 

que: "segundo Freud, nem a felicidade nem a liberdade são produtos da civilização. [...] O 

desenvolvimento da civilização está fundado na opressão, restrição, recalque das pulsões, 

sendo impensável sem uma transformação repressiva das pulsões".  

O discurso de bem-estar, qualidade de vida e felicidade é, constantemente, fornecido 

pela mídia como se alcançá-lo fosse possível e dependesse, exclusivamente, do sujeito, 

contrapondo a ideia freudiana que Marcuse (2001) explica na citação anterior. Os programas 

voltados para esses temas ensinam receitas facilitadas de como alcançar este estado de vida 

pleno e feliz, que, por sua vez, está sempre apoiado no consumo.  

Justamente ancorados em um desejo de satisfação, os meios de comunicação 

possibilitam criar e reforçar um ideal impossível de felicidade: “O que pedem eles da vida e o 

que desejam nela realizar? A resposta mal pode provocar dúvidas. Esforçam-se para obter 

felicidade: querem ser felizes e assim permanecer” (FREUD, 1997, p. 23). Para o autor, essa 

suposta felicidade seria encontrada na ausência de sofrimento e desprazer e, ainda, em 

intensos sentimentos de prazer: “em seu sentido mais restrito, a palavra “felicidade” só se 

relaciona a esses últimos” (FREUD, 1997, p. 24, aspas do autor). Para Freud (1997), a 

satisfação que traria a felicidade é frustrada pelo mundo externo em que o ser humano está 

inserido, pois, para construir civilização, ele precisa recalcar seus instintos: 

 

O programa de tornar-se feliz, que o princípio do prazer nos impõe, não pode 

ser realizado; contudo, não devemos – na verdade, não podemos – abandonar 

nossos esforços de aproximá-lo da consecução, de uma maneira ou de outra. 

Caminhos muito diferentes podem ser tomados nessa direção, e podemos 

conceder prioridades quer ao aspecto positivo do objetivo, obter prazer, quer 

ao negativo, evitar o desprazer. Nenhum desses caminhos nos leva a tudo o 

que desejamos. A felicidade, no reduzido sentido em que a reconhecemos 

possível, constitui um problema da economia da libido do indivíduo 

(FREUD, 1997, p. 33). 
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Para Freud (1997), há diversas maneiras e caminhos para alcançar o que ele chama de 

felicidade: “não existe uma regra de ouro que se aplique a todos: todo homem tem de 

descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo” (FREUD, 1997, p. 33). 

No entanto, essa libido que deveria ser investida em objetos para trazer satisfação, configura-

se, na Modernidade, de uma maneira narcisista, voltando-se para o sujeito: 

 

Este livro, no entanto, descreve um modo de vida que está moribundo – a 

cultura do individualismo competitivo, o qual, em sua decadência, levou a 

lógica do individualismo ao extremo de uma guerra de tudo contra tudo, à 

busca da felicidade em um beco sem saída de uma preocupação narcisista 

com o eu (LASCH, 1986, p. 14). 

 

 Isolados em uma solidão compartilhada pela multidão das cidades ou da internet, o 

indivíduo moderno vê-se cada vez mais sozinho e sente-se parte de um todo fragmentado 

repleto de informações, que o faz se reconhecer como próximo dos fatos ocorridos por todo o 

mundo, mesmo estando totalmente alheio a eles. Participante, por meio da notícia no jornal, 

de uma revolta no Oriente Médio ou de uma catástrofe na Índia, ele se torna um cidadão do 

mundo, mas alheio à sua própria vida, sempre apressado e ansioso, incapaz de experimentar 

os fatos cotidianos: “o homem da multidão não é nenhum flâneur. Nele o comportamento 

tranquilo cedeu lugar ao maníaco” (BENJAMIN, 1989, p. 121).  

 Acostumado a essa distância em relação a suas experiências e bem informado pelas 

páginas do jornal ou pelos sites atualizados em tempo real, o ser humano moderno não se 

percebe oprimido em meio à multidão, mas ele naturaliza esse tipo de vida como se fosse a 

única possível de viver: “a multidão metropolitana despertava medo, repugnância e horror 

naqueles que a viam pela primeira vez. Em Poe, ela tem algo de bárbaro” (BENJAMIN, 1989, 

p. 124). A barbárie da multidão, que atropela e esmaga o indivíduo, não é percebida pela 

experiência moderna, mas, sentida como um choque, acostumando o sujeito a ela. O sujeito, 

em meio à multidão, é treinado para defender-se da quantidade excessiva de estímulos. 

 A multidão moderna possui diversas contradições. Ao isolar os sujeitos, ela não 

favorece a privacidade e a individualidade, mas o que se vê é um crescente individualismo 

que leva cada vez mais a uma exposição. Câmeras por todos os lados e a constante exibição 

nas redes sociais da internet levam os sujeitos a exporem suas vidas privadas em uma 

espetacularização crescente. Essa contradição também se apresenta na simplificação da 

multidão que, num primeiro momento, parece ser complexa, mas, por meio de uma ideologia 
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como mentira manifesta, pode se tornar simples no entendimento de seu funcionamento, 

mesmo que mudar a ordem das coisas seja complexo.  

Mecanismos tecnológicos da revolução industrial favorecem essas facilidades que 

simplificam a vida moderna: “com a invenção do fósforo, em meados do século passado 

[século XIX], surge uma série de inovações que têm uma coisa em comum: disparar uma série 

de processos complexos com um simples gesto” (BENJAMIN, 1989, p. 124). Essas 

inovações, que são, ainda, aumentadas de meados para o fim do século passado, tais como a 

TV, a internet, o telefone celular e outros, facilitam processos complexos, entre eles, a 

comunicação a distância.  

Os conteúdos de terras distantes eram, segundo Benjamin (2012), narrados e possuíam 

a autoridade que lhes davam a certeza da verdade. Sabia-se, por meio daquele que 

experimentou, o conteúdo da tradição. Seja pelas viagens desse narrador ou por sua relação 

com o passado. Esse conhecimento da experiência daquele que pode narrar a história é 

empobrecido na Modernidade: “O saber que vem de longe encontra hoje menos ouvintes que 

a informação que forneça um ponto de apoio para o que está próximo” (BENJAMIN, 2012, p. 

219). 

O interesse não está mais nos conteúdos a serem experimentados, mas nas 

informações a serem acumuladas e esquecidas, pois a quantidade de notícias não constitui o 

ser humano, deixando-o pobre em histórias e experiências: 

 

A cada manhã recebemos notícias do mundo todo. 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. 

Metade da arte da narrativa está em, ao comunicar uma história, evitar 

explicações (BENJAMIN, 2012, p. 219). 

 

A informação, então, entra nessa lógica de simplificar e descrever de maneira 

imparcial o que poderia ser narrado e experimentado. Acostumado a essas facilidades, o 

homem moderno perde a capacidade de pensar, pois o pensamento também já vem pronto e 

muito bem articulado pelas instâncias de controle. As mudanças nas tecnologias da 

comunicação influenciam a própria constituição da subjetividade, pois diversas 

transformações tecnológicas foram modificando a vida humana: 
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A evolução se produz em muitos setores; fica evidente entre outras coisas, 

no telefone, onde o movimento habitual da manivela do antigo aparelho cede 

lugar à retirada do fone do gancho. Entre os inúmeros gestos de comutar, 

inserir, acionar etc., especialmente o ‘click’ do fotógrafo trouxe consigo 

muitas conseqüências. Uma pressão do dedo bastava para fixar um 

acontecimento por tempo ilimitado. O aparelho como que aplicava ao 

instante um choque póstumo. Paralelamente às experiências ópticas desta 

espécie, surgiram outras táteis, como as ocasionadas pela folha de anúncio 

dos jornais, e mesmo pela circulação na cidade grande (BENJAMIN, 1989, 

p. 124, aspas do autor). 

 

 Da primeira metade do século passado, momento em que Benjamin (1989) escreve 

essa passagem, para cá, muito já se transformou e intensificou. O telefone, que era retirado do 

gancho e não mais rodado pela manivela, perdeu os fios e tornou-se portátil, sendo agora 

individual. A fotografia, que apreendia o instante com um click, foi incorporada a esse 

telefone portátil em que se pode, ainda, fazer filmes e explorar a internet, conectando o 

indivíduo em tempo real com o mundo todo. Esse sujeito precisou aprimorar o seu 

treinamento em relação aos estímulos desta sociedade e o que antes era um choque se torna, 

agora, uma necessidade: “a técnica submeteu, assim, o sistema sensorial a um treinamento de 

natureza complexa. Chegou o dia em que o filme correspondeu a uma nova necessidade 

urgente de estímulos” (BENJAMIN, 1989, p. 125).  

 Essa técnica, em que as necessidades do sistema sensorial foram muito bem treinadas, 

é utilizada desde muito cedo. O mundo tecnológico, cheio de imagens, sons e movimentos em 

que o bebê está inserido, leva à necessidade de estar muito atento para fazer parte de um todo 

veloz e carregado de informações: “o mover-se através do tráfego implicava uma série de 

choques e colisões para cada indivíduo. Nos cruzamentos perigosos, inervações fazem-no 

estremecer em rápidas seqüências, como descarga de uma bateria” (BENJAMIN, 1989, p. 

124). Esse homem, segundo o autor citando Baudelaire, está mergulhado na multidão como se 

essa fosse um tanque de energia elétrica. O pedestre moderno não lança olhares 

despropositados, mas precisa estar atento a todos os sinais de trânsito.  

 Esse excesso de estímulo na vida urbana e no trabalho faz que o sujeito também o 

busque em seu tempo livre: “o tempo livre é acorrentado ao seu oposto [...] o tempo livre 

dependerá da situação geral da sociedade. Mas esta, agora como antes, mantém as pessoas sob 

um fascínio. Nem em seu trabalho, nem em sua consciência dispõem de si mesmas com real 

liberdade” (ADORNO, 1995, p. 70). Para Adorno (1995), tanto o trabalho quanto o tempo 

livre seguem a mesma lógica do lucro e o sujeito é submetido, constantemente, ao 
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funcionamento acelerado e, por muitas vezes, inútil, sendo ele o algoz que reforça sua própria 

prisão.  

O tempo livre, na lógica da dominação, é necessário para que o sujeito possa trabalhar 

melhor, por isso a necessidade de que ambos se assemelhem: “esta é a razão da imbecilidade 

de muitas ocupações do tempo livre. Por baixo dos panos, porém, são introduzidas, de 

contrabando, formas de comportamento próprias do trabalho, o qual não dá folga às pessoas” 

(ADORNO, 1995, p. 73). O sujeito precisa intuir que está livre, mesmo que esta liberdade 

seja uma prisão ao funcionamento da indústria cultural. 

 Assim, o autor explica que este estado leva ao que ele chama de um momento decisivo 

do tempo livre nessas condições: o tédio. “O tédio existe em função da vida sob a coação do 

trabalho e sob a rigorosa divisão do trabalho. Não teria de existir” (ADORNO, 1995, p. 76). 

Para ele, sempre que o tempo livre é gasto com escolhas, verdadeiramente, autônomas, é 

difícil que ali se instale o tédio, mas, ao contrário, um tempo livre determinado pelas 

instâncias de controle encerra o sujeito em uma vida entediante. O tempo livre gasto com os 

programas da mídia ilustra exatamente essa relação com o tédio, uma vez que esses 

programas não acrescentam à experiência do sujeito, mas servem para passar o tempo. 

Esse sentimento de tédio, mesmo que latente, é esquecido nas redes sociais, em que, 

absorto na tecnologia, o sujeito não vê o tempo passar e vai se preparando, eficientemente, 

para a volta ao trabalho alienado. Com a tecnologia da internet e do telefone celular, é 

possível que o sujeito receba e-mails, mensagens e ligações relacionadas ao trabalho em seu 

tempo livre, estando, agora, totalmente a serviço do trabalho, até nos momentos que, 

supostamente, deveriam ser de lazer. A tecnologia, que parece facilitar as relações de 

trabalho, tende a prender o sujeito ainda mais. 

O Jornalismo deixa o sujeito conectado em tempo integral com as informações na 

própria internet em seu telefone celular. Sites e aplicativos informam em tempo real todos os 

acontecimentos mundiais, deixando o sujeito ainda mais distante da possibilidade de 

experimentar pela grande quantidade de informações de tragédias, política, economia, 

entretenimento e outras que se recebe a todo instante.  

Benjamin (1989) exemplifica dizendo que o filme, um dos elementos fundamentais da 

mídia e aqui se pode compará-lo ao vídeo do Jornalismo, atende a essa necessidade de manter 

o sujeito com uma quantidade excessiva de estímulos, assemelhando o tempo livre ao trabalho 

e à agitação da vida urbana. Para além do filme, as novas tecnologias inventadas após a morte 
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do autor atestam de forma bastante evidente o que ele já postulava na primeira metade do 

século XX.  

A internet e suas variadas formas de entretenimento e informação, o telejornal, a 

novela e os mais variados meios de comunicação sobrecarregam os sujeitos com esse excesso 

de estímulo que se assemelha ao andar em uma multidão apressada. Os pequenos vídeos 

caseiros, que chegam, constantemente, ao sujeito por meio das redes sociais, conseguem 

mantê-lo ligado a esses estímulos por todo o tempo. O sujeito está sempre envolvido nesse 

excesso e, dessa maneira, não consegue mais experimentar. Os sujeitos tornam-se meros 

autômatos repetindo a ordem dominante: “o operário não-especializado é o mais 

profundamente degradado pelo condicionamento imposto pela máquina. Seu trabalho se torna 

alheio a qualquer experiência. Nele a prática não serve para nada” (BENJAMIN, 1989, p.  

126). 

 Essa alienação e pobreza de bens culturais se expressa, cada vez mais, não apenas 

entre aqueles que não tiveram acesso a eles, mas é perceptiva uma automação entre os 

próprios intelectuais em todas as áreas: professores, psicólogos, sociólogos etc. e, também, os 

jornalistas. A fugacidade e efemeridade da vida cotidiana não deixa tempo para formação 

aprofundada, pois, além da incapacidade de experimentar, é necessário que se esteja sempre 

bem informado. O sujeito precisa estar atento para participar da ordem e não ficar de fora. 

Incluídos em um mundo tecnológico, os indivíduos não podem mais experimentar: 

 

Não há nenhum consolo para quem não pode mais fazer qualquer 

experiência. Porém não é senão esta incapacidade que constitui a essência da 

ira. O irado ‘não quer ouvir nada’; seu protótipo Tímon de Atenas se 

enfurece contra os homens indistintamente; ele não está mais em condições 

de discernir entre o amigo comprovado e o inimigo mortal (BENJAMIN, 

1989, p. 135, aspas do autor). 

 

 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 

preconceituosos são fortificados no entretenimento e em matérias jornalísticas. A violência é 

exposta e, muitas vezes, justificada, sendo a vítima responsabilizada por ela.  

A ideologia, como justificação, percebe muito bem esse funcionamento e, às vezes, até 

tenta combatê-lo de alguma maneira. Medidas tentam ser tomadas para conter essa regressão 
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à barbárie, como é possível perceber no artigo 5º da Resolução nº 1, de 27 de setembro de 

2013, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Jornalismo, bacharelado, e dá outras providências. Nesse artigo, prevê-se a formação 

humanística, crítica e ética do jornalista como uma diretriz curricular. Mesmo que se tente 

prescrever mudanças por meio de documentos, regulamentos e leis governamentais, em sua 

maioria, são reformas em áreas específicas e isoladas, não estabelecendo relações entre si e 

fragmentando, ainda mais, a lógica social, reforçando a dominação. 

 Assim, este capítulo pretendeu compreender a formação em um sentido amplo e 

também, especificamente, no Jornalismo. Para os frankfurtianos, a formação precisa constituir 

uma consciência verdadeira, combatendo a barbárie e a alienação. No entanto, no capitalismo, 

seguindo a indústria cultural, a formação converte-se em pseudoformação e o Jornalismo é 

um dos instrumentos que corroboram com a manutenção da dominação capitalista.  

Por meio das notícias, a informação toma o lugar da formação que deveria ser ampla e, 

a partir da barbárie que constitui este momento histórico, as pessoas perdem a capacidade de 

experimentar e narrar essas experiências. Munidos de uma série de informações que precisam 

ser novas e atuais, mas aptas a serem esquecidas, a formação perde seu sentido amplo e os 

indivíduos não conseguem experimentar. Esse processo de dominação se fundamenta na 

venda das mercadorias e, assim como os demais setores dessa sociedade, o Jornalismo, com 

as notícias e informações, dispõe também dessas mercadorias, que devem ser consumidas 

rapidamente sem envolver pensamento e reflexão. 
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2 A FORMAÇÃO NO JORNALISMO: HISTÓRIA, PROFISSIONALIZAÇÃO E 

EPISTEMOLOGIA 

 

Como aquele que informa a sociedade a respeito dos diversos acontecimentos locais, 

nacionais e internacionais e por isso traz componentes que podem propiciar conhecimento, o 

jornalista atua em um sentido educativo, quando se pensa a educação ampla, para além da 

instituição escolar. Assim, pensar a função da educação e da formação é fundamental para 

compreender a formação do jornalista, objeto desta tese, mas também o lugar do Jornalismo 

nesta sociedade e a relação entre informação e conhecimento, como foi feito no primeiro 

capítulo. 

Para compreender essa relação entre Jornalismo e formação, valendo-se do conceito de 

formação discutido anteriormente, será lançado o olhar, neste capítulo, sobre a formação no 

próprio Jornalismo compreendendo sua história, profissionalização, surgimento dos cursos, 

diretrizes curriculares e discussão da epistemologia.  

Pensando a relação entre formação e informação, como foi visto no primeiro capítulo, 

é possível estabelecer que a informação por si só não gera conhecimento. Ao informar por 

informar, sem pensar o sentido da informação, o Jornalismo pode perder o significado amplo 

da educação que se relaciona com a formação cultural que constitui uma consciência 

verdadeira, que vai além da informação. No entanto, não se pode desconsiderar a informação 

como elemento importante que pode atuar como um componente da formação. Porém, 

sozinha e desvinculada de um sentido formativo, a informação não atua, necessariamente, 

para a educação.  

Para pensar a formação no Jornalismo não é possível desconsiderar essa contradição 

inerente à própria informação que pode ou não atuar num sentido formativo. Ao se atrelar ao 

mundo do trabalho como mercadoria, a informação como um produto essencial da notícia 

jornalística não tem o objetivo de informar para o conhecimento, mas vinculada à lógica do 

trabalho, ela precisa circular desde que seja vendida e gere lucros. 

O Jornalismo e a mídia, com seus diversos produtos, mantêm a ordem das coisas e 

justificam essa ordem, seguindo a indústria cultural, em que todos os produtos culturais e 

sociais são transformados em mercadorias. A função social de um determinado segmento, seja 

a educação, ou o próprio Jornalismo, é substituída por sua mercantilização, dentro da indústria 

cultural.  
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Seguindo, então, a lógica de tudo necessitar gerar lucro, o Jornalismo torna-se mais 

um dos produtos da indústria cultural que mantém a ideologia legitimando o funcionamento 

social como algo imutável e necessário da maneira como ele se dá. Nessa ideologia, não é 

mais necessária uma falsa consciência, mas a adaptação às condições de dominação acontece 

em nome do realismo, da justificação, da mentira manifesta.  

Para os seres humanos, que se sentem parte de um jogo, as coisas são o que são. 

Decifrar a realidade é importante apenas para manter-se bem adaptado a ela, pois o 

pensamento há muito foi derrotado, como apontam os frankfurtianos. A compreensão da 

realidade não tem como função pensar os processos de humanização, mas a adaptação ao 

existente. 

O que se observa é que o objetivo de buscar a imparcialidade e a objetividade, no 

Jornalismo, que teria como função descrever a realidade, pode impedir uma análise crítica dos 

fatos relatados, mesmo que eles sejam muito bem decifrados e até repetidos e ensinados. Essa 

padronização, que debilita a consciência, retira do sujeito a capacidade de reflexão: 

 

Puesto que la conciencia debilitada y siempre atenta a la realidad, pierde 

entre tanto la capacidad de entregarse al esfuerzo de la reflexión, tal como es 

requerida por un concepto de la verdad, que no se contrapone, 

abstractamente, o como cosa, a la mera subjetividad, sino que se desarrolla 

críticamente, en virtud de la recíproca mediación entre sujeto y objeto. Es así 

que la distinción entre verdad y opinión se hace cada vez más precaria, en 

nombre justamente de la verdad, que elimina a su concepto como el de una 

quimera, un trozo de mitología que se ha conservado (ADORNO, 1969, p. 

148). 

 

É possível perceber essa situação em que os fatos são naturalizados, eliminando a 

reflexão em Wolf (2009), ao explicar o Newsmaking, uma das Teorias da Comunicação. Para 

o autor, sobre o ser jornalista, ele explica o seguinte: “Nesse caso, o ‘faro’ jornalístico seria 

não uma capacidade ‘misteriosa’ de captar notícias, mas uma capacidade-padrão (adquirida 

com base em parâmetros delimitáveis: os valores/notícia) de combinar ‘instantaneamente’, 

num ponto de equilíbrio, fatores muito diferentes” (WOLF, 2009, p. 265, aspas do autor). 

 Ao esclarecer que o jornalista não tem um dom natural, mas uma capacidade padrão, o 

autor se põe a ensinar essa capacidade padrão sem questioná-la, mas colocando-a como o que 

se deve seguir na profissão e passa várias páginas de seu livro-manual explicando como 

selecionar as notícias com base nesse padrão.  
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Não há uma crítica preocupada em desvendar essa padronização e questioná-la, mas, 

ao contrário, ao perceber esse modelo, o que se tenta é copiá-lo e não questionar. Descreve-se 

muito bem o modelo nos manuais da área e aqueles considerados os melhores jornalistas do 

mercado de trabalho são os que conseguem ter essa capacidade do ‘faro’ jornalístico que foi, 

de forma padronizada, ensinado nas faculdades e nas próprias redações. Nesses livros, não há 

uma preocupação em questionar a padronização, mas percebe-se muito bem sua existência e, 

em seguida, põe-se a repeti-la em forma de uma suposta formação. 

Essa padronização existente no Jornalismo diz do funcionamento da própria sociedade 

como um todo. Horkheimer e Adorno (1985) explicam que na sociedade moderna, com base 

em sua ideologia que valoriza o hiper-realismo forçando uma adaptação ao existente, há uma 

padronização que impede a própria reflexão. Sujeitos bem adaptados podem naturalizar o 

social, dando-o como algo contra o qual nada há o que fazer.  

É possível perceber essa padronização na mídia desde as próprias técnicas de 

produção. Por meio da informação, o novo tipo de comunicação da sociedade moderna, 

segundo Benjamin (2012), tende a se criar um modelo de construção das matérias e 

reportagens e ensiná-lo nos cursos de Jornalismo e propagá-lo como a maneira certa de se 

comunicar, facilitando o acesso do leitor e impedindo a crítica e a construção de pensamento.  

Não só os manuais escritos por autores adotados na área apontam as fórmulas de como 

escrever, mas os grandes veículos de comunicação também possuem manuais de estilo e 

redação para normatizar a produção. Manuais esses que, mesmo elaborados para o mercado a 

serviço de grandes empresas, também são adotados na própria Academia e usados por 

jornalistas profissionais e estudantes em suas produções. Neste caso, há uma inversão da 

construção de conhecimento em que não se parte dos estudos e pesquisas da Academia para o 

mercado, mas, no caso desses manuais de estilo e redação, as normatizações instrumentais do 

próprio mercado são adotadas nas instituições de ensino. 

Essa padronização segue o tipo de racionalidade da sociedade industrial, denominada 

pelos frankfurtianos como racionalidade instrumental, que impede o pensamento crítico e 

mantém a dominação e a lógica do consumo: “A regressão das massas, de que hoje se fala, 

nada mais é senão a incapacidade de poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos, de 

poder tocar o intocado com as próprias mãos: a nova forma de ofuscamento que vem 

substituir as formas míticas superadas” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 47). 

Padronização essa adotada e mesmo ensinada nos cursos e manuais de Jornalismo como um 

componente essencial dessa formação. 
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Para pesquisar a formação do jornalista e compreender como a informação 

padronizada torna-se a principal forma de comunicação da sociedade contemporânea, é 

fundamental compreender a história dessa formação e todos os seus desdobramentos, desde a 

profissionalização e criação de cursos às mudanças curriculares e os embates da necessidade 

do diploma, visto que uma percepção do que se apresenta no presente é possível fazendo a 

rememoração histórica de todo o processo de constituição do hoje.  

 

2.1 O SURGIMENTO DA IMPRENSA: DA INVENÇÃO DE GUTENBERG AO 

ESTABELECIMENTO DO JORNALISMO COMO PROFISSÃO 

 

O estudo da história é possibilidade de compreensão das relações de dominação e dos 

elementos que constitui a sociedade, mas não é esta a prática que se faz presente na educação 

do século XX e XXI, inclusive no Jornalismo, como é possível perceber na citação de um 

livro de história do Jornalismo: 

 

Lamentavelmente, o cenário brasileiro mostrou-se desalentador, na última 

década do século passado, com a indigência dos estudos históricos nos 

cursos superiores de Jornalismo. Trata-se de um tipo de conhecimento que 

foi praticamente minimizado e, em alguns casos, suprimido da formação 

curricular dos futuros jornalistas. Não só o estudo histórico da civilização, 

mas até mesmo a valorização da história profissional (MELO, 2012, p. 8). 

 

O autor traz a compreensão, por meio da citação de uma pesquisa de doutorado que 

investigou o tema do estudo da história do Jornalismo na última década do século XX, 

mostrando como esse conteúdo havia desaparecido dos currículos da área, deixando a 

profissão cada vez mais técnica.  

No entanto, atentos a esse abandono com tal tema, a área parece começar a perceber, 

de maneira ainda contraditória e incipiente, a necessidade de estudar este assunto. A História 

da Imprensa foi colocada como um dos temas na comemoração, em 2008, do bicentenário da 

vinda da corte portuguesa ao Brasil, ocorrida em 1808, quando o país deixou de ser colônia e 

se tornou Reino Unido a Portugal, fato que levou à independência do Brasil, em 1822, e ao 

surgimento da Imprensa aqui.  
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Essa inclusão da história como tema da comemoração foi sentida na mudança de 

posicionamento do interesse pelo estudo da história: “Os efeitos dessa ofensiva já se fazem 

sentir. O relatório de pesquisa pós-doutoral de Aline Strelow (2011) comprova que o interesse 

pela História do Jornalismo não só voltou ao campus, mas vem crescendo significativamente” 

(MELO, 2012, p. 9). Em um estudo do estado da arte da pesquisa em Jornalismo no Brasil, a 

autora observou que, no período entre 2000 e 2010, nas publicações em periódicos da área, o 

tema História do Jornalismo estava em primeiro lugar na lista dos campos teóricos e em 

terceiro entre os temas estudados. 

Deixado em segundo plano pela própria área durante muito tempo, mas retomado na 

última década, desvelar o tempo histórico é possibilidade de esclarecimento e deve fazer parte 

da explicação da formação em Jornalismo para que se possa compreender as questões que 

compõem o presente. Essa compreensão poderia trazer uma esperança: “Não é a conservação 

do passado, mas de resgatar a esperança passada que se trata. Hoje, porém, o passado se 

prolonga como destruição do passado” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 15). 

Buscar o esclarecimento em uma relação com o passado histórico é parte do processo 

de compreensão da sociedade como um todo e, como recorte deste trabalho, da formação do 

jornalista, remetendo, mais especificamente, ao momento histórico em que ele surge no século 

XVII (momento este definido como Modernidade) e às invenções nos períodos anteriores que 

culminaram no surgimento do Jornalismo. A invenção desta prática na Modernidade, o 

Jornalismo, ocorre por meio da possibilidade da impressão em larga escala que dará origem 

ao Jornalismo impresso, que constituirá a Imprensa.  

Para compreender a formação do jornalista, na atualidade, é preciso retornar às raízes 

do seu surgimento, que estão relacionadas à invenção de uma prensa gráfica no início da 

Modernidade e às mudanças deste contexto histórico. A possibilidade de impressão em larga 

escala ocasionou o crescimento da leitura e sua expressão individual e extensiva e o 

surgimento dos jornais.  

As transformações mais intensas ocorreram no fim do século XIX e em todo o século 

XX, momento histórico em que o Jornalismo se expandiu comercialmente, surgiu como 

profissão e ganhou autonomia acadêmica, deixando de ser amador: “O divisor de águas é a 

profissionalização. Trata-se do momento em que o exercício da atividade informativa deixa de 

ser amadora, legitimando-se como ofício” (MELO, 2012, p. 11).   
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No século XX, essa prática passou a ter uma organização como categoria profissional, 

atendendo justamente a uma tendência da própria lógica social com o acirramento do 

consumo, com formação acadêmica em que se prevê uma ética profissional e técnicas 

próprias: “Regulado, no plano ético, pela corporação profissional, é ordenado, no plano 

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

Como categoria profissional que regula uma ética própria da profissão, que até tem o 

seu código de ética profissional (FENAJ, 2007), as técnicas e a prática são regulamentadas 

por meio de uma lógica social, que constitui uma perspectiva que prioriza o lucro e tudo 

transforma em mercadoria.  

Para compreender este cenário, o conceito de indústria cultural de Horkheimer e 

Adorno (1985), como foi visto no primeiro capítulo, é fundamental, pois o Jornalismo, assim 

como a educação e os demais elementos culturais desta sociedade, entra na lógica da indústria 

cultural, tendo sua formação e sua prática transformadas em produtos a serem consumidos. 

Nesse contexto, a palavra restringe-se, assim como o pensamento e as informações tornam-se 

um amontoado de palavras sem sentido: 

 

Se, antes de sua racionalização, a palavra permitira não só a nostalgia mas 

também a mentira, a palavra racionalizada transformou-se em uma camisa de 

força para a nostalgia muito mais do que para mentira. A cegueira e o 

mutismo dos fatos a que o positivismo reduziu o mundo estendem-se à 

própria linguagem, que se limita aos registros desses dados 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 154). 

 

Essa influência da cegueira da linguagem é muito bem instrumentalizada pelo 

Jornalismo, que transforma a palavra em notícia nessa lógica em que a própria linguagem está 

reduzida, assim como o pensamento. 

Para Marcuse (1979, p. 95): “a palavra se torna um clichê e, como tal, governa a 

palavra ou a escrita; assim, a comunicação evita o desenvolvimento genuíno do significado”. 

As palavras esvaziam-se do seu sentido e, assim como o pensamento, tornam-se 

empobrecidas, servindo para reforçar a ordem social. O Jornalismo, como aquele que trabalha 

diretamente com as palavras, ganha mais expressão e profissionaliza-se neste momento 

histórico em que há o empobrecimento do significado, pois, como detentor do imperativo da 

palavra, torna-se ainda mais necessário para manter a ideologia dominante: 
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É a palavra que ordena e organiza, que induz as pessoas a fazerem as coisas, 

comprar e aceitar. É transmitida num estilo que é criação linguística 

autêntica; uma sintaxe na qual a estrutura da sentença é abreviada e 

condensada de tal modo que não é deixada tensão alguma, ‘espaço’ algum 

entre as partes da sentença. Essa forma linguística milita contra o 

desenvolvimento do significado (MARCUSE, 1979, p. 94, aspas do autor).  

 

Com a intensificação do consumo e a transformação dos bens culturais em mercadoria, 

o significado perde sentido e a informação torna-se a maneira de os sujeitos comunicarem-se, 

de modo mais progressivo ao longo do século XX e, neste início do XXI, com uma suposta 

pretensão de imparcialidade e objetividade.  

No entanto, antes de se tornar uma profissão regulamentada e adaptada a essa lógica 

do consumo, já existia, desde o século XVII, o Jornalismo como uma prática, não sendo 

sistematizado e instrumentalizado como na atualidade, o que se relaciona também com um 

contexto ainda bastante incerto de mudanças relativas ao início do capitalismo propriamente 

industrial. Uma característica que era, no século XVII, não só do Jornalismo, mas essa não 

sistematização e não profissionalização revela o momento histórico. 

Neste período entre a invenção do Jornalismo no século XVII e sua profissionalização 

no século XX, o Jornalismo era uma prática social não sistematizada: “Portanto, o saber 

estocado sobre fenômenos jornalísticos era fruto da observação episódica e a-sistemática ou 

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

de relatos personalizados” (MELO, 2012, p. 12). O autor explica que essa prática gerou 

demandas que acionaram as universidades, pois o que se discutia em instituições, como 

associações e sindicatos, ou mesmo em disciplinas como História, Direito e Economia, era 

insuficiente às especificidades que o exercício foi adquirindo:  

 

Nesse processo de institucionalização, o Jornalismo é inicialmente um 

problema que suscita observação ou controvérsia, converte-se em objeto de 

reflexão e debate, passando a ser reconhecido como disciplina acadêmica 

para formar agentes produtivos, até que se estrutura uma comunidade 

científica dedicada à sua cognição (MELO, 2012, p. 12, itálicos do autor). 

 

É possível perceber, para além da análise do autor que trata do Jornalismo em si 

mesmo, as características do próprio momento histórico como fator fundamental de influência 

desse processo. Há uma mudança em toda a sociedade neste período que a transformou como 

um todo. Segundo Hobsbawm (2007, p. 59), há uma transformação na economia após a 
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década de 1870 em que: “o que estava em questão não era mais a produção, mas a sua 

lucratividade”. O Jornalismo segue essa lógica da necessidade de gerar lucros. Sua 

profissionalização ocorre em meio a este contexto no século XX, mas seu surgimento remonta 

aos séculos anteriores. 

Não há uma data exata em relação ao surgimento do Jornalismo como área de atuação. 

Tem-se a Alemanha, no século XVII, como provável local em que surgiu o primeiro jornal, 

mas sua expansão é atribuída à Holanda. Há uma ótica dominante que vincula o conhecimento 

histórico do Jornalismo a: Alemanha, Estados Unidos, França e Inglaterra, como afirma Melo 

(2012).  

Além de não se chegar a um consenso da origem do Jornalismo no mundo, estudar 

este início no Brasil também não é tarefa fácil, visto que: “os autores divergem sobre a gênese 

do nosso Jornalismo” (MELO, 2012, p. 12), pois alguns atribuem a origem brasileira às 

invenções europeias e outros à constituição de uma imprensa local e com liberdade de 

expressão.  

De toda maneira, é consenso que apenas com a invenção de uma prensa gráfica por 

Gutenberg, em 1450, é que se pode desencadear o processo que possibilitou o aumento dos 

livros, o surgimento da imprensa e a popularização da leitura ao longo do século XVII e 

XVIII: “O ano de 1450 é a data aproximada para a invenção, na Europa, provavelmente por 

Johann Gutenberg de Mainz, de uma prensa gráfica – talvez inspirada pelas prensas de vinhos 

de sua região natal, banhada pelo rio Reno – que usava tipos móveis de metal” (BRIGGS; 

BURKE, 2004, p. 26).  

Atribuiu-se a Gutenberg, portanto, a invenção da imprensa, mesmo que essa seja uma 

invenção Ocidental: “Na China e no Japão, a impressão já era praticada há muito tempo – 

desde o século VIII, se não antes” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 26). 

Os autores explicam que a invenção de Gutenberg pode ter sido estimulada justamente 

pelo que já ocorria no Oriente. Essa invenção possibilitou o surgimento dos jornais e a 

impressão em larga escala dos livros, permitindo a construção de um processo de leitura 

individual, que contrariava o costume até então baseado em leituras sociais e em grupo: “Já 

desde a metade do século XVIII, viajantes alemães relatavam uma imensa transformação do 

comportamento dos leitores” (WITTMANN, 1998, p. 135).  

Wittmann (1998) define como revolução da leitura esse processo de mudança de 

hábitos de leitores que se deram ao longo da Modernidade, especialmente a partir do século 
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XVIII: “Este desenvolvimento estava inserido no conhecido processo europeu de 

aburguesamento da sociedade, cultura e literatura” (WITTMANN, 1998, p. 138). O 

Jornalismo também se insere nessa lógica de aburguesamento da sociedade. Assim como a 

leitura encaixa-se nos padrões da burguesia, a informação vem atender às demandas dessa 

nova classe social. 

Com o crescimento da burguesia e os processos de mudança na constituição da 

subjetividade que então passava a conhecer a privacidade, as leituras extensiva e individual 

ganharam lugar de destaque, fazendo parte da vida de diversos burgueses que começavam a se 

reconhecer nesse universo de leitores. O autor explica que o status pelo nascimento, 

fundamental no Feudalismo, passou a ser substituído pela identidade individual: “Essa 

identidade burguesa, cuja característica foi a descoberta e desencadeamento da subjetividade, 

ansiava pela constante comunicação para a ampliação de seu limitado mundo empírico. 

Nenhum outro meio pôde captar melhor essa função que a palavra impressa” (WITTMANN, 

1998, p. 138).  

Apesar da expansão da leitura, a maioria da população ainda era analfabeta e a leitura 

passou a fazer parte da esfera privada burguesa. Nesse cenário, tanto os livros quanto os 

jornais cresceram em quantidade e em tiragens: 

 

Além dos romances, a leitura preferida do novo público era a imprensa 

periódica. Desde o fim do século XVII havia reclamações sobre a 

‘inoportuna febre de jornais’, mas esta também ganhou uma nova dimensão. 

Expandiu-se para além das camadas burguesas a ânsia por atualidade, por 

informações jornalísticas sobre acontecimentos recentes, políticos, 

eclesiásticos, literários e econômicos (WITTMANN, 1998, p. 155, aspas do 

autor). 

 

Os jornais surgiram nesse contexto de desenvolvimento capitalista, em que a leitura 

privada, fundamentada na privacidade e na expansão do individualismo, desenvolveu-se e em 

que ocorria, ainda, uma expansão cultural, científica e econômica que culminara nas 

revoluções Industrial e Francesa, possibilitando o progresso e a sistematização das ciências: 

“O progresso da ciência não é um simples avanço linear, cada estágio determinando a solução 

de problemas anteriormente implícitos nele, e por sua vez colocando novos problemas” 

(HOBSBAWM, 2005, p. 384).  



71 

 

O Jornalismo (e a informação) apresenta-se como uma solução para problemas 

suscitados nesta nova organização social. Ele atende a uma possibilidade de comunicação 

com a massa e, ainda, entra na lógica da mecanização, produção em larga escala e 

transformação de tudo em mercadoria. 

Além das mudanças científicas, as transformações sociais, culturais e econômicas 

também não se deram de maneira linear e automática. Uma série de transformações ocorreu 

ao longo dos séculos anteriores para que se pudesse presenciar a ruína do modo de produção 

feudal e a ascensão do capitalismo: como a expansão marítima feudal (que necessitava de 

pesquisas tecnológicas, como a invenção das bússolas e a construção de navios melhores) 

com o intuito de conquistar novas terras e disseminar a fé católica, a criação dos burgos que 

deu origem à classe burguesa e, ainda, a reforma luterana que questionou os dogmas da Igreja, 

entre outras. Essas várias transformações propiciaram mudanças que culminaram na falência 

feudal e no surgimento do mercantilismo, que foi a base para o capitalismo. A esse novo 

modo de produção, que propiciou uma série de invenções e mudanças sociais e culturais, 

convencionou-se chamar de Modernidade: 

 

A imprensa não passou de uma invenção grosseira; o canhão era uma 

invenção que já estava praticamente assegurada; a bússola já era, até certo 

ponto, conhecida. Mas que mudanças essas três invenções produziram – uma 

na ciência, a outra na guerra, a terceira nas finanças no comércio e na 

navegação! E foi apenas por acaso, digo eu, que a gente tropeçou e caiu 

sobre elas (BACON apud HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 20).   

 

Essas invenções e descobertas, que atendiam a necessidades que foram surgindo e ao 

desenvolvimento tecnológico que foi permitindo ou descobri-las ou criá-las, possibilitaram 

mudanças na maneira de os seres humanos colocarem-se no mundo e o compreenderem, 

sendo em diversas esferas da sociedade aceitas com muita resistência.  

Em um primeiro momento, a própria expansão da imprensa foi vista tanto com 

euforia, por parte da burguesia, quanto com apreensão, por parte do clero e da nobreza: “O 

surgimento de jornais no século XVII aumentou a ansiedade sobre os efeitos da nova 

tecnologia” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 28). Ela era a expressão de uma sociedade em 

transformação, adaptando-se às mudanças. 

A própria escrita, base fundamental do Jornalismo em seu surgimento, apenas 

começou a se tornar popular muitos séculos depois de sua invenção: “Foi somente pouco a 
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pouco, a partir do século XI, que a escrita começou a ser empregada por papas e reis para uma 

variedade de propósitos práticos, enquanto a confiabilidade na escrita como registro [...] se 

desenvolveu ainda mais lentamente” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 22).  

Com essa confiança conquistada em relação à escrita e um aumento dos manuscritos e 

da população letrada, uma demanda por material escrito começou a surgir no período anterior 

à invenção de Gutenberg: “Manuscritos – inclusive iluminuras – foram produzidos em 

número cada vez maior nos dois séculos anteriores à invenção da impressão gráfica, nova 

tecnologia introduzida para satisfazer uma demanda crescente por material de leitura” 

(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 22).   

Esse processo de crescimento dos manuscritos e da população letrada envolveu um 

movimento que culminou no aparecimento de uma demanda por leitura que possibilitou a 

invenção da prensa gráfica. Essa invenção, por sua vez, levou à produção em larga escala que 

fez aumentar os leitores e a demanda pela oferta do produto impresso, que oportunizou o 

investimento em tecnologia de impressão mais eficaz e com um custo mais baixo. Um 

processo influencia e viabiliza a expansão do outro. A necessidade de material para leitura 

suscita, por meio de uma demanda aliada às condições técnicas do momento, a invenção de 

tecnologia de impressão, que ao proporcionar a produção de mais livros faz surgir mais 

leitores, quanto mais leitores, maior a necessidade de produção e assim sucessivamente em 

um processo. O material impresso gera o surgimento de mais leitores e mais leitores 

necessitam de mais impressão. 

A produção da prensa e a necessidade de livros levou a prática da impressão gráfica a 

espalhar-se pela Europa: “Por volta de 1500, haviam sido instaladas máquinas de impressão 

em mais de 250 lugares na Europa” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 26). Esse aumento culminou 

na invenção dos jornais no século XVII (cujos primeiros registros, segundo Briggs e Burke 

(2004), são de 1609 na Alemanha), em sua popularização no século XVIII e 

profissionalização nos séculos XIX e XX com a transformação da notícia em mercadoria: 

“deve-se agradecer ao jornal diário do século XVIII, uma amostra do efêmero que se tornaria 

extremamente valioso para os historiadores sociais: o fato de os impressos se tornarem parte 

da vida cotidiana ao menos em algumas regiões da Europa” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 78). 

Segundo os autores, somente na Grã-Bretanha, cerca de 15 milhões de jornais foram vendidos 

em 1792.    

Esse surgimento dos primeiros jornais e a expansão do Jornalismo como uma prática 

que se tornaria uma profissão foi tema de escritores que tentavam compreender as mudanças 
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daquela nova forma de comunicação. O livro Ilusões Perdidas, de Balzac (2007), concluído 

no final da década de 1840, é um bom exemplo de romance para destacar as mudanças 

econômicas, políticas e sociais do momento. Foi escrito por um autor que é contemporâneo à 

própria história do livro.  

Balzac (2007) retrata a saga de Lucien, um jovem do interior que se aventura pela 

então Paris moderna com o objetivo de ser um jornalista. O autor apresenta as dificuldades e o 

encantamento da vida de um poeta que se torna profissional da imprensa, ainda amadora, mas 

que tentava alcançar um lugar social. Balzac (2007) até mesmo coloca na boca de um dos 

personagens que chegará um momento em que as pessoas apenas se informarão por meio da 

imprensa e não sairão de casa sem ver as notícias do dia descritas nas páginas de um jornal. 

Previsão bastante ousada para um momento histórico em que grande parte da população ainda 

era analfabeta e a única forma de difundir a informação eram os jornais escritos, pois o rádio e 

a TV ainda não tinham sido inventados.  

Outro autor que teorizou sobre o Jornalismo e o tipo de produto que ele propaga, um 

século depois de Balzac, é Walter Benjamin (2012), fazendo uma crítica às mudanças sociais 

propiciadas pela difusão da informação e do romance, como foi explicado no primeiro 

capítulo desta tese. Assim, a invenção dos jornais no século XVII e sua expansão 

possibilitaram o fortalecimento de um tipo de comunicação que, segundo Benjamin (2012), 

até então não havia sido a principal maneira de as sociedades comunicarem-se: a informação. 

Com o surgimento dos jornais e seu crescimento, a informação passou a ocupar um 

lugar central na vida das pessoas e em sua maneira de se comunicar. Informação esta que, 

segundo Benjamin (2012), constitui os sujeitos do século XX e, pode-se percebê-la também 

no XXI, com pessoas pobres em sua capacidade de experimentar. 

O surgimento da imprensa muda, profundamente, a capacidade de experimentar o 

mundo com o que ele chama de fim das narrações pelo crescimento da informação. Nesse 

sentido, as mudanças são provocadas não só pelo Jornalismo, mas por todas as 

transformações sociais e econômicas que constituem a Modernidade e tudo que significou as 

diversas invenções deste momento, além dos jornais, 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, sendo influenciado e influenciando essa 

nova prática. As mudanças sociais da Modernidade constituem e são constituídas pelo 

Jornalismo.  
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Mesmo que a impressão tenha surgido e se expandido a partir do século XV e as raízes 

do Jornalismo sejam atribuídas à invenção da prensa por Gutenberg, e seu surgimento ao 

século XVII, o Jornalismo como se conhece hoje só se desenvolve no século XIX, junto com 

o processo de industrialização: “O Jornalismo que conhecemos hoje nas sociedades 

democráticas tem as suas raízes no século XIX” (TRAQUINA, 2005, p. 34). O próprio termo 

mídia, muito usado na atualidade, é uma invenção recente para o sentido que se tem hoje: 

“Foi somente na década de 1920 que as pessoas começaram a falar de ‘mídia’” (BRIGGS; 

BURKE, 2004, p. 13, aspas dos autores). 

O termo mídia, ou mass media, tem origem no latim e significa meio. A palavra mídia 

e o mass media referem-se, portanto, aos meios de comunicação de massa: “Foi durante o 

século XIX que se verificou o desenvolvimento do primeiro mass media, a imprensa” 

(TRAQUINA, 2005, p. 34). Nesse momento histórico, os jornais passaram ao objetivo de 

fornecer informação e não mais apenas propaganda, como ocorria até então, e houve uma 

grande expansão desse meio de comunicação. No entanto, os termos mídia e mass media 

somente foram usados no século XX.  

A expansão dos jornais e a utilização do termo meios de comunicação de massa, no 

século XX, vêm como decorrência do surgimento da própria multidão desde o século anterior, 

fenômeno esse que seria estranho aos nossos ancestrais do século XVII, quando não faria 

sentido informar no modelo do Jornalismo profissional, pois o tipo de comunicação que a 

informação propicia serve justamente para a multidão. Assim, termos como opinião pública, 

massa e a preocupação com eles é muito recente quando se pensa 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, aspas dos autores). 

A opinião pública é um termo que se constitui em torno dos jornais, que tinham a 

pretensão, até, de formá-la e influenciá-la: “Genericamente, os jornais contribuíram para o 

aparecimento da opinião pública, termo que tem seu primeiro registro em francês por volta de 

1750; em inglês, em 1781; e em alemão, em 1793” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 80).  

O conceito de opinião pública não diz respeito à simples opinião do que é considerado 

normal pela sociedade, como foi discutido com base em Adorno (1969) no primeiro capítulo, 

mas trata-se de uma opinião difundida pela lógica dominante mantendo o estado de 

dominação. Esse é um conceito muito utilizado e estudado, atualmente, na Comunicação 

Social. Há várias perspectivas teóricas explicando-o. Neste trabalho, o conceito é 

compreendido valendo-se do referencial aqui adotado. Para essa teoria, a Escola de Frankfurt, 
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é possível estabelecer que um dos lugares em que se difundem essas ideias a serem 

consumidas prontamente pela sociedade é a Comunicação Social, incluindo o Jornalismo.  

Entretanto, desde o surgimento do Jornalismo, essa construção da ideia de uma 

opinião pública já vinha acompanhada da discussão de quem poderia publicar, dando início à 

discussão a respeito da liberdade de imprensa.  

 

Essa explosão de matéria impressa serviu de contexto ao famoso debate 

sobre liberdade de imprensa, do qual participou o poeta puritano John 

Milton, ao publicar o Areopagitica (1644), que atacava a prática de imprensa 

do Alto Parlamento, e defendia ‘a liberdade de imprimir sem licença’: era 

uma crítica a todo tipo de censura, em todos os níveis, afirmando 

especialmente que todos os homens independentes deveriam ser livres para 

escolher (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 97, aspas dos autores). 

 

O debate da liberdade de imprensa, na Europa, remonta aos próprios impasses e às 

discussões estabelecidos pela Reforma e Contrarreforma, já desde o século XVII. Protestantes 

e católicos tomaram posse das contestações da nova invenção, a imprensa, ora para rejeitá-la, 

ora para se apropriar dela na difusão da fé, por meio, por exemplo, da publicação na Bíblia 

não apenas em latim, mas nas línguas dos países europeus e, ainda, para a publicação de 

textos relacionados ao debate religioso. Ao passo que católicos queriam manter o 

funcionamento vigente, protestantes queriam ganhar espaço e, portanto, inovar. Assim, a 

imprensa desenvolve-se sendo rejeitada por católicos que queriam manter a ordem e 

apropriada por protestantes que queriam expandir sua fé.  

Essa discussão sobre liberdade de imprensa, propiciada pela relação entre 

conservadorismo e necessidade de expandir, aliada ao crescimento do Jornalismo, faz surgir a 

ideia que fundamenta o Jornalismo e, ainda hoje, é ensinada como base da profissão nos 

cursos superiores: “este novo paradigma será a luz que viu nascer valores que ainda hoje são 

identificados com o Jornalismo: a notícia, a procura da verdade, a independência, a 

objetividade e uma noção de serviço público – uma constelação de idéias que dá forma a uma 

nova visão do ‘pólo intelectual’ do campo jornalístico” (TRAQUINA, 2005, p. 34, aspas do 

autor). 

Cresce aí, também, a ideia de que a notícia em si, ou a informação, torna-se um 

produto a ser vendido. Durante a Revolução Francesa, o objetivo dos jornais era político, 

mesmo que houvesse indivíduos que fizessem negócio com o jornal; já ao longo do século 
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XIX, os jornais passaram a ser encarados, propriamente, como um negócio capaz de render 

lucro.  

A notícia cresce de tal maneira, como mercadoria, que surgem as agências de notícias: 

“Outro aspecto da modernização da imprensa noticiosa no mundo diz respeito ao surgimento 

das agências de notícia. A primeira agência de notícias surge em Paris, criada por Charles 

Havas, em 1835” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 70). Essas agências tinham por objetivo 

coletar informações e vendê-las ao mundo todo, prática essa possibilitada pela invenção do 

telégrafo submarino na segunda metade do século XIX, mesmo que as primeiras experiências 

com o telégrafo tenham surgido anteriormente. Somente com esse telégrafo é que a 

transmissão de mensagens, por meio desta tecnologia, ganhou uma escala global:  

 

Até a década de 1830, uma carta postada da Inglaterra poderia levar de cinco 

a oito meses para chegar à Índia; e a resposta poderia demorar até dois anos 

para chegar. A partir de 1870, um telegrama poderia chegar a Bombay em 

cinco horas, e a resposta estaria de volta no mesmo dia (THOMPSON, 1998, 

p. 139).  

 

Este produto, a notícia, é construído baseado no novo modelo que se justifica na 

difusão de fatos e não mais opiniões. As informações passam, desde então, como aponta 

Benjamin (2012), a ser o principal tipo de comunicação da sociedade do século XIX, processo 

que se intensifica no século XX e início do XXI.  

Esse novo modelo dos impressos e, neste caso em especial os jornais, a informação e 

não mais a propaganda (propaganda esta já usada pela Igreja em cartazes para propagar a fé) 

passa a fazer parte do cenário de todo o mundo. Junto com essa comercialização também é 

possível perceber uma profissionalização da área: “Portanto, o surgimento do Jornalismo 

enquanto atividade remunerada está ligado à emergência dum dispositivo tecnológico, à 

emergência do primeiro mass media, a imprensa” (TRAQUINA, 2005, p. 35).  

Há um grande aumento das tiragens e dos jornais ao longo do século XIX. Esse 

progresso foi associado ao desenvolvimento da publicidade (como profissão e não apenas 

propaganda amadora) que também ajudava no financiamento dos jornais: “O Jornalismo 

transformou-se num negócio com um número crescente de proprietários que começaram a 

publicar jornais com o intuito de ter lucros e o objetivo central seria a expansão da circulação” 

(TRAQUINA, 2005, p. 36). Os jornais deixaram de depender de subsídios políticos e 

passaram a conseguir bancar seus custos, por meio da venda das tiragens e, ainda, da venda de 
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anúncios publicitários, conquistando uma maior independência em relação aos partidos 

políticos, fonte de financiamento até então. Eles se tornaram o mais importante veículo para a 

publicidade, que também viveu um momento de expansão.  

Segundo Horkheimer e Adorno (1985, p. 152): “a publicidade é hoje em dia um 

princípio negativo, um dispositivo de bloqueio: tudo aquilo que não traga seu sinete é 

economicamente suspeito”. Para os autores, os custos da publicidade contribuem para 

afugentar intrusos e garantir: “que os detentores do poder de decisão ficarão entre si” 

(HORKHEIMER; ADORNO; 1985, p. 152), referindo-se às grandes corporações. Dessa 

maneira, nas diversas áreas econômicas, entre elas o Jornalismo, as decisões ficam para os 

detentores do poder econômico. A publicidade atrela o conteúdo diretamente à lógica do 

lucro. 

Além da publicidade, outro fator que permitiu a expansão do Jornalismo e sua 

profissionalização nos séculos XIX e XX foi a melhoria do processo tecnológico, que passou 

a possibilitar a impressão em maior número e com preços cada vez mais baixos em razão do 

constante aprimoramento da tecnologia.  

Em meio a essa expansão e independência em relação aos partidos políticos, a luta por 

liberdade fez-se presente no Jornalismo. Já desde o fim do século XVII, a censura foi abolida 

na Inglaterra, tendo a sua total eliminação em relação ao controle em reportagens 

parlamentares em 1771. A Revolução Francesa teve como um dos seus pontos fundamentais a 

reivindicação de liberdade contra a censura (TRAQUINA, 2005). 

No Brasil colônia, essa discussão da liberdade de imprensa não poderia ser feita, visto 

que deveriam ser assumidas as ordens de Portugal. Somente com a vinda da corte portuguesa, 

que se instalou no Brasil em 1808, é que se pode formar o início de uma imprensa 

propriamente brasileira, mais de 200 anos após o surgimento do primeiro jornal na Alemanha.  

Essa discussão a respeito da liberdade é a base da discussão da formação profissional 

em Jornalismo, pois ela tenta determinar quem é a pessoa ou instituição que pode publicar nos 

jornais e o que se pode ou não falar, abrindo o processo que culminou na profissionalização 

que ocorreu no século XX e nos atuais debates sobre a necessidade ou não de um diploma 

para ser jornalista, em que se argumenta e discute justamente em torno dessas questões de 

liberdade e controle da imprensa. 

A prática jornalística no Brasil foi, diretamente, influenciada pelo processo que 

ocorreu na Europa, visto que, enquanto era colônia portuguesa, tudo o que ocorria era 
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decidido em Portugal e os primeiros jornais aqui veiculados foram produzidos na Europa e, 

somente mais tarde, formou-se um Jornalismo propriamente brasileiro.  

Já desde o século XVIII, o Brasil recebia, para a leitura de sua elite, jornais produzidos 

na Europa: “Contudo, 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, itálicos e aspas do autor).  

Essa primeira geração de jornalistas ainda não constitui uma categoria profissional, 

mas é formada pela figura do homem público. A profissionalização ocorreu somente na 

passagem para o século XX, quando o Jornalismo ganhou um caráter industrial, mesmo que a 

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

regime de liberdade de imprensa. 

Ainda que a profissionalização e a história da formação na área como uma categoria 

remonte, principalmente, ao século XX, para compreender a história do Jornalismo no Brasil 

é preciso perceber a relação íntima entre essa prática e a própria história do país, visto que 

enquanto era colônia e no processo de independência o Jornalismo também precisou se 

emancipar.  

Tão somente é possível falar em uma imprensa propriamente brasileira com a vinda da 

família real portuguesa para o Brasil, como citado, pois antes esta era uma prática proibida no 

país. Para se imprimir textos no Brasil colonial ou mesmo para se acessar a jornais, era 

preciso recorrer à metrópole: “No período colonial, anterior ao ano de 1808 (implantação da 

Impressão Régia), qualquer texto escrito no Brasil deveria ser impresso na Europa ou 

permanecer na forma de manuscrito” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 17).  

Havia um tempo de quatro a cinco meses entre o envio a Portugal e o regresso do 

manuscrito impresso. Além disso, existia uma severa censura dos escritos da colônia. A 

grande mudança ocorreu com a chegada, em 1808, do príncipe regente Dom João, com os 60 

mil volumes da Biblioteca Real portuguesa.  

Nesse contexto, diversas transformações fundamentais aconteceram com esta vinda de 

Dom João e a elevação do Brasil a Reino Unido e não apenas colônia, entre a mais importante 

para este trabalho foi o momento em que Portugal funda, no Brasil, a Impressão Régia com 

uma tipografia que veio junto com a fuga da família real e seus ministros. 

A Impressão Régia permitiu o surgimento do primeiro jornal impresso no Brasil: a 

Gazeta do Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1808. No entanto, desde junho de 1808, 
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Hipólito da Costa publicava em Londres o mensário Correio Brasiliense ou Armazém 

Literário. Como a Gazeta do Rio de Janeiro era muito controlada e censurada pelo governo, 

considera-se o Correio Brasiliense como o primeiro jornal brasileiro, mesmo que impresso em 

terras distantes: “Assim, é a esta publicação que se deve um real pioneirismo em termos do 

Jornalismo no país, e é frequente o destaque dado a Hipólito da Costa como o ‘primeiro 

jornalista brasileiro’ – ainda que existam controvérsias” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 25, 

aspas do autor).   

Há um lento e progressivo desenvolvimento da imprensa no Brasil, que se relaciona, 

diretamente, com o contexto histórico nacional e as diversas transformações que aqui 

ocorrem. O Jornalismo não é um elemento à parte, mas influencia e é influenciado pelo 

momento histórico. Os autores explicam que, aqui: “embora distante da estrutura industrial 

que começa a se consolidar nos países mais desenvolvidos economicamente, ocorrem alguns 

progressos” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 45). A imprensa, então, envolve-se nas 

discussões da independência, o fim da monarquia e, ainda, a abolição dos escravos, com isso 

se desenvolve, mas vai se consolidar como um padrão industrial somente no período da 

República. 

Durante a República no Brasil, o Jornalismo deixa de ser artesanal e torna-se um 

empreendimento empresarial, seguindo a lógica do desenvolvimento capitalista daquele 

momento histórico. Mesmo que esse período de industrialização do Jornalismo seja 

concomitante em diversos países, havia uma diferença que dizia respeito ao próprio 

desenvolvimento econômico: “Nesse sentido, no caso brasileiro, as peculiaridades de um país 

que começava apenas nesse momento a industrializar-se, com mais ênfase, fazem com que 

exista um relativo descompasso entre nossa imprensa e a dos países capitalistas mais 

avançados” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 68).    

Assim, o desenvolvimento do Jornalismo no Brasil durante a Primeira República é um 

processo gradual, visto que os veículos ainda eram do tempo do Império e sua consolidação, 

como uma empresa, apenas se daria algumas décadas após o fim da monarquia. No Segundo 

Reinado, ocorre uma transição mais intensa de um Jornalismo pouco estruturado como 

negócio para uma empresa, mudando o perfil de um Jornalismo opinativo para um de 

transmissão de informação. 

Já neste contexto começa um processo de tentar regular o Jornalismo, raízes da 

regulamentação profissional e do processo formativo específico para a área, que se desdobram 

por todo o século XX e, atualmente, resulta na discussão da necessidade do diploma.  
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Em 1889, cria-se um decreto afirmando o direito de uma junta militar julgar aqueles 

que conspirassem contra a República, neste caso, em palavras, atos ou escritos. No ano 

seguinte, ocorre algo parecido, mas destinado à imprensa, trechos esses revogados em 

novembro de 1890: “Neste ano, o novo código penal já incorporava artigos para regular a 

imprensa, o mesmo ocorrendo com a primeira Constituição da República, de 1891, que 

assegurava a liberdade de imprensa, mas impedia o anonimato, pressupondo a 

responsabilidade do autor por eventuais abusos” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 77).  

A década de 1930 marca mudanças fundamentais, como a criação do Decreto-Lei 910, 

de 30 de novembro de 1938 (BRASIL, 1938), que dispunha sobre a duração e as condições de 

trabalho em empresas jornalísticas. Ainda nesta década, a expansão e difusão do rádio no 

Brasil mudou a relação da sociedade com a comunicação de massa e também com o noticiar 

fatos e a transmissão de informação: “Posteriormente, com a primeira emissora de TV (1950), 

todos esses meios irão refletir e atuar no processo sócio-político nacional, em episódios como 

o suicídio de Vargas, a renúncia de Jânio e o golpe de 1964” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 

95). 

Com a subida de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, mesmo que tenha havido controle 

e entraves, a imprensa viveu um momento de expansão tecnológica e de mercado, abrindo 

espaço para sua profissionalização. O Estado atuou no desenvolvimento do capitalismo por 

meio do incentivo à industrialização, pelas leis criadas com o intuito de proteger os 

trabalhadores urbanos e por apoiar-se no exército para a manutenção de uma ordem interna 

(ROMANCINI; LAGO, 2007). 

O decreto criado em 1938, o Decreto-Lei n. 910 (BRASIL, 1938), que dispunha a 

respeito da duração e das condições de trabalho em empresas jornalísticas, foi fundamental 

para a regulamentação da profissão e para a criação dos cursos superiores em Jornalismo:  

 

A defesa da regulamentação profissional e do surgimento de escolas 

qualificadas remonta ao primeiro congresso dos jornalistas, em 1918, e teve 

três marcos iniciais no século 20: a primeira regulamentação, em 1938; a 

fundação da Faculdade Cásper Líbero, em 1947 (primeiro curso de 

Jornalismo do Brasil); e o reconhecimento jurídico da necessidade da 

formação superior, em 1969, aperfeiçoado pela legislação de 79 (COSTA, 

2002, p. 30).   

 



81 

 

Assim, o Decreto-Lei 910 atuou no sentido da regulamentação da profissão, sendo a 

primeira lei, no Brasil, para tal finalidade e tendo outra similar apenas 30 anos depois. Em 

meio a um governo de ditadura, o de Vargas, que censurava a imprensa, este decreto atuou 

para regulamentar a profissão, sendo escrito menos de dez anos antes da criação do primeiro 

curso superior em Jornalismo no Brasil, em 1947, pela fundação da Faculdade Cásper Líbero 

em São Paulo.       

O decreto tinha, então, por objetivo a proteção ao trabalhador em relação ao horário e 

condições de trabalho, visto que o Jornalismo já se firmava como uma profissão. Neste 

decreto, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, tem-se a definição do que seja o jornalista: “entende-

se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de 

informação até à redação de notícias e artigos e à organização, orientação e direção deste 

trabalho” (BRASIL, 1938). Assim, ao definir o que é um jornalista e gerir a regulamentação 

da profissão, o decreto, neste artigo, possibilita e fortalece o momento de profissionalização 

da área, em meio a um período histórico de diversas transformações na própria sociedade 

brasileira. Esse decreto é fruto de uma política de governo que também atuou de maneira 

parecida em diversas outras áreas. 

Ainda nesse decreto, em seu artigo 12, regulamenta-se o exercício da profissão e 

restringe a admissão para trabalhar como jornalista àqueles com inscrição no Registro da 

Profissão Jornalística, a cargo do Serviço de Identificação Profissional do Departamento 

Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, e das Inspetorias Regionais do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e Território do Acre (BRASIL, 1938). Para 

registrar-se em tais órgãos, o sujeito deveria ter nacionalidade brasileira, carteira profissional 

e não responder a processo ou ter sido condenado por crime contra a segurança nacional. E, 

ainda, mostrando já o início de uma preocupação com a formação, com a sistematização e 

com o controle da mídia, o artigo 17 prevê que: “o Governo Federal, de acordo com os 

Governos Estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação ao Jornalismo, destinadas 

à formação dos profissionais da imprensa” (BRASIL, 1938). Promessa esta que se 

concretizará em 1947.  

O artigo ainda previa que, criadas essas escolas, o registro de novos profissionais 

apenas se faria mediante apresentação do diploma do curso ou dos exames prestados nessas 

escolas, mas a efetiva regulamentação da obrigatoriedade do diploma somente foi feita no 

Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969 (BRASIL, 1969). No entanto, inicia-se já em 
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1938, com o Decreto-Lei nº 910, a polêmica discussão da necessidade do diploma e as 

discussões a respeito da formação, como se verá no próximo item deste trabalho. 

 

2.2 JORNALISMO NO BRASIL NOS SÉCULOS XX E XXI: DA CRIAÇÃO DO CURSO 

SUPERIOR AOS IMPASSES DA NECESSIDADE DO DIPLOMA 

 

O primeiro curso de formação superior em Jornalismo no Brasil foi fundado na década 

de 1940, como foi mencionado no item anterior. Seu projeto, inicialmente idealizado em 

1943, com base no Decreto Lei nº 910, de 1938, saiu do papel em 1947: “a fundação dos 

primeiros cursos superiores de Jornalismo em São Paulo (1947) e no Rio de Janeiro (1948) 

constituiria fator decisivo para o crescimento da pesquisa nacional” (MELO, 2012, p. 121).  

O nascimento do curso trouxe para discussão a necessidade ou não de um diploma 

para se exercer a profissão de jornalista e, ainda, a relação entre liberdade de expressão e 

controle da mídia. No entanto, a exigência do diploma foi regulamentada mais de 30 anos 

depois da primeira lei criada em 1938 e, aproximadamente, 20 anos depois de instituído o 

primeiro curso superior em Jornalismo, em 1947, por meio do Decreto-Lei nº 972, de 17 de 

outubro de 1969, que dispunha sobre o exercício da profissão de jornalista (BRASIL, 1969).  

O decreto de 1969 prevê no artigo 4º a necessidade do diploma para o exercício do 

Jornalismo: “Art 4º 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, não houve discussões e debates a respeito da necessidade ou não de um 

diploma para se exercer a profissão, pois o governo vigente, uma Ditadura Militar, além de 

promover o controle da mídia, não aceitava discordância. Não aconteceram, portanto, reações 

ao decreto nem foram levantadas objeções a ele:  

 

Quando o decreto-lei foi promulgado (1969) vivíamos sob o tacão do AI-5. 

O patronato jornalístico perdera sua autonomia e o governo militar estava 

empenhadíssimo em seduzir as bases profissionais e o meio estudantil para 

compensar o seu desgaste público. A grande imprensa engoliu-o quase muda 

(DINES, 2002, p. 21-22). 
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Ainda durante o governo da Ditadura, existiram duas novas regulamentações, a Lei           

nº 6.612, de 7 de dezembro de 1978 (BRASIL, 1978), que alterava dispositivos no decreto de 

1969, tendo como principal característica a extinção do estágio em Jornalismo e, ainda, o 

Decreto nº 83.287, de 13 de março de 1979, que: “dá nova regulamentação ao Decreto-Lei nº 

972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista, em 

decorrência das alterações introduzidas pela Lei nº 6.612, de 7 de dezembro de 1978” 

(BRASIL, 1979). 

Em ambas continuou-se tendo como exigência para o exercício do Jornalismo a 

necessidade do diploma. Com a abertura democrática e a criação da Constituição de 1988, o 

assunto voltou como tema de debate. Não tratado durante a Ditadura Militar, o diploma voltou 

a ser uma questão: “o movimento contra o diploma iniciou-se depois, no vácuo deixado pelo 

fim do regime militar, quando o patronato midiático começou a articular-se para transformar-

se em poder efetivo. Convém notar que durante a ditadura a grande imprensa – enquanto 

instituição – foi um fiasco em matéria de resistência” (DINES, 2002, p. 22). 

No entanto, assunto que deveria ter sido debatido durante a construção da Constituição 

brasileira de 1988, a necessidade ou não de um diploma para se atuar como jornalista ficou de 

fora do documento, voltando como pauta somente no fim de 2001 por meio de uma decisão 

judicial que revogou a obrigatoriedade do diploma.  

A polêmica em torno da decisão da Justiça estendeu-se durante toda a década, sendo 

indeferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2009, o pedido feito por parte da 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) de se voltar a exigência do diploma (BRASIL, 

2009c).  

Desde a decisão da juíza Carla Abrantkoski Rister, em 2001, e mesmo diante do 

parecer final do ministro Gilmar Mendes, relator do processo no STF, em 2009, essa 

discussão se faz presente tanto nos cursos superiores em Jornalismo quanto nos sindicatos da 

área e, ainda, em tramitações no Congresso Nacional em que se tenta aprovar uma Proposta 

de Emenda Constitucional – PEC 33 (BRASIL, 2009b) – exigindo o diploma para se atuar 

como jornalista. 

A controversa decisão da juíza divide os profissionais, as empresas jornalísticas e a 

própria sociedade: “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 
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seria tratada, mas acabou ficando de fora, justamente pela controvérsia que causou” (DINES, 

2002, p. 20). 

Na Constituição de 1988, em seu Capítulo V, cujo título é da Comunicação Social, não 

se prevê a necessidade ou não do diploma para a atuação como jornalista. O que consta no 

documento mencionado é a garantia à liberdade de manifestação de pensamento, criação, 

expressão e informação, desde que se observe o disposto na Constituição, sendo, ainda: 

“vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (BRASIL, 1988). 

Não consta aí qualquer tentativa de estipular quem seria o profissional com direito a publicar 

nos veículos jornalísticos, mantendo, então, o disposto na lei anterior, que previa a 

obrigatoriedade do diploma.  

Em 2001, entendendo que o Decreto-Lei de 1969 se tornara inconstitucional diante das 

mudanças na Constituição a partir de 1988, a juíza Carla Abrantkoski Rister suspendeu a 

obrigatoriedade do diploma em todo o país: “E lá vem a decisão da 16º Vara Cível da Justiça 

Federal em São Paulo, suspendendo a obrigatoriedade do diploma em todo o País. A juíza 

Carla Abrantkoski Rister sustenta que o Decreto-Lei nº 972/69 contraria a Constituição de 

1988” (CARTA, 2002, p. 19). 

Acendeu-se, então, uma polêmica em torno da necessidade do diploma: “Antes mesmo 

de examinar os meandros da questão do diploma convém observar que a decisão da juíza é 

precária: foi concedida em primeira instância sem examinar seus méritos” (DINES, 2002, p. 

21). Ao passo que o jornalista Dines (2002), na época editor do Observatório da Imprensa, 

manifesta-se contrário à decisão da juíza, outros jornalistas mostram-se a favor, como Mino 

Carta (2002), então editor da revista Carta Capital: “A melhor escola é o próprio jornal [...] 

De todo modo, o acima assinado insiste: Jornalismo não é ciência” (CARTA, 2002, p. 18 e 

19).  

A controvérsia estende-se durante toda a primeira década do século XXI e mesmo com 

o parecer do STF ela permanece, visto que, ainda, está em tramitação na Câmara dos 

Deputados um projeto conhecido como PEC dos jornalistas que acrescenta à Constituição um 

artigo que prevê a necessidade do diploma.  

Essa proposta de emenda constitucional (PEC 33) está em trâmite desde 2009. Ela 

prevê a volta da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. A PEC 33: 

“acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, para dispor sobre a exigência do diploma de 

curso superior de comunicação social, habilitação Jornalismo, para o exercício da profissão de 
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jornalista” (BRASIL, 2009b). Essa proposta já foi aprovada em primeiro e segundo turno no 

Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados desde 2012, tendo sido adiada 

inúmeras vezes. 

A necessidade ou não do diploma se confunde com liberdade de imprensa. Mais do 

que um processo formativo, é 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. 

Os defensores da extinção do diploma explicam que restringir a atuação no Jornalismo 

aos diplomados na área é promover censura; já os que defendem a necessidade do diploma 

argumentam que a formação é essencial, mesmo para haver liberdade, pois sujeitos não 

formados são facilmente manipulados. Para os que defendem a permanência da não exigência 

do diploma, o jornalista seria aquele com talento para a profissão e que aprenderia a técnica 

na própria prática. 

Há uma idealização quando se argumenta que a formação do profissional jornalista 

depende de talento e de uma formação social ampla em que ele deveria procurar sozinho os 

elementos na própria prática de sua vida, mesmo que haja uma contradição envolvendo este 

problema. De fato, formação cultural não se adquire somente em bancos de escolas, nem 

mesmo a frequência às Universidades garante uma cultura ampla e o esclarecimento, pois: "a 

formação cultural é justamente aquilo para o que não existem à disposição hábitos adequados; 

ela só pode ser adquirida mediante esforço espontâneo e interesse, não pode ser garantida 

simplesmente por meio da freqüência de cursos" (ADORNO, 2006, p. 64).  

No entanto, é preciso levar em conta as contradições desse processo e perceber que 

apesar de não ocorrer da maneira ideal, há sim possibilidade de resistência e de formação nos 

cursos superiores. Abrir mão de um processo formativo em nome de uma regulamentação 

prática da profissão é priorizar e tornar fetiche a prática, pois no capitalismo a constituição 

dos sujeitos é pautada no consumismo e não em uma 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 contradições ali apresentadas, como forma de 

resistência na Academia, uma vez que ela até mesmo pode conter um interesse formativo, ao 

passo que a prática é o lugar em que o mercado regula a profissão e os interesses do mercado 

são econômicos.  
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Assim, da mesma maneira que modelar pessoas não é educar, como proposto por 

Adorno (2006), fugir da contradição que envolve a formação institucionalizada simplesmente 

propondo sua eliminação também não é a saída, pois a discussão precisa de uma materialidade 

para se constituir e a Academia é o lócus privilegiado para debates acadêmicos aprofundados, 

visto que o mercado está preocupado com o lucro, uma vez que na instituição de ensino 

superior, ainda, pode haver alguma tentativa de produzir esclarecimento: "a educação por 

meio da família, na medida em que é consciente, por meio da escola, da universidade teria 

neste momento de conformismo onipresente muito mais a tarefa de fortalecer a resistência do 

que de fortalecer a adaptação" (ADORNO, 2006, p. 144).  

Além dessa discussão sobre a necessidade do diploma, há diversas contradições 

envolvendo a formação do jornalista e este é um momento que acentua essas contradições, 

pois uma das lutas da área, a transformação do Jornalismo em curso e não mais em uma 

habilitação da área Comunicação Social, foi vencida.  

A mudança foi homologada na página 10, seção 1, do Diário Oficial da União (DOU), 

de 12 de setembro de 2013, por meio do Parecer nº 39/2013, da Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Jornalismo. O Ministério da Educação estabeleceu um prazo de dois 

anos para todos os cursos adaptarem-se à nova resolução. 

O Jornalismo passou, então, recentemente, por esta discussão da regulamentação da 

necessidade do diploma, pelas reformulações em seus Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e 

pela transformação da habilitação em um curso de Jornalismo. Mudanças essas que retomam 

as discussões a respeito da formação do jornalista e acentuam a obrigatoriedade de um 

diploma, visto que se especifica ainda mais a área quando ela é transformada em um curso e 

não mais em uma habilitação, como era o Jornalismo, uma habilitação da Comunicação 

Social. A publicação das diretrizes para o curso do Jornalismo no DOU traz o assunto da 

formação e do diploma à pauta e à prática.  

Em meio a esta tentativa de reformulação curricular e adequação às mudanças, a 

discussão e o diálogo da necessidade do diploma estão presentes nas universidades em 

debates exaltados que tentam expor os interesses políticos das empresas jornalísticas por trás 

do fim da exigência do diploma. Diversos questionamentos são mencionados:  
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Por que favorecer o poder desmedido dos proprietários das empresas de 

comunicação, os maiores beneficiários da não-exigência do diploma, os 

quais, a partir dela, transformam-se em donos absolutos e algozes das 

consciências dos jornalistas e, por consequência, das consciências de todos 

os cidadãos? (COSTA, 2002, p. 30). 

 

Assim, tenta-se argumentar, racionalmente, sobre elementos que estão na base da 

dominação e, portanto, da irracionalidade deste momento histórico: “Por mais corretas que 

sejam, as explicações e os contra-argumentos racionais, de natureza econômica e política, não 

conseguem fazê-lo, porque a racionalidade ligada à dominação está ela própria na base do 

sofrimento” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 159). 

Há um jogo de poder em que, de um lado, as empresas jornalísticas pretendem manter 

o domínio da circulação das informações e o controle dos salários e, de outro, a categoria dos 

jornalistas tenta colocar-se contra essa dominação, lutando por liberdade em um mundo 

dominado pela racionalidade instrumental. Nesse sentido, mesmo que insuficiente, a formação 

em um curso superior possui contradições e é, ainda, a possibilidade de construção de 

pensamento. Com a extinção de uma necessidade formativa, relega-se o Jornalismo a uma 

redução à técnica e às regras do mercado.  

Para perceber como a lógica de dominação apropria-se de um discurso de liberdade, 

basta compreender que os dois Decretos-Leis que tentaram regulamentar a profissão de 

Jornalismo foram criados justamente em ditaduras, o primeiro, em 1938, durante a Ditadura 

Vargas e, o segundo, em 1969, durante o fim do governo Costa e Silva na Ditadura Militar. 

Há uma contradição quando se cria uma lei que regulamenta uma profissão tentando evitar 

abusos relacionados aos donos das empresas sobre seus funcionários justamente em 

momentos de ditaduras, o que mostra que há interesses de controle por trás dessas leis. Nesses 

casos, as leis foram criadas também com o intuito de que o governo tivesse a simpatia da 

classe, pois a opressão da ditadura precisa ser suavizada com algumas medidas populistas. 

Essa regulamentação em períodos de opressão dá sustentação ao discurso daqueles que 

querem uma profissão desregulamentada, dizendo que por ter sido criada em um momento de 

ditadura a lei é inconstitucional. Eles desconsideram as contradições e argumentam, ainda, 

que o próprio mercado regularia a profissão e que a criação em uma ditadura mostra que a 

exigência deste tipo de formação privilegia um controle, sendo uma maneira de domínio:  
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Por isso, quando o regime militar que infelicitou o País por vários anos 

inventou as faculdades de comunicação, velhos e honrados profissionais 

menearam a cabeça. Lamentavam a criação da ditadura e as razões que a 

precipitavam: a presença pelas calçadas de milhares de excedentes, 

reprovados nos vestibulares. Moços frustrados soltos por aí representava, 

transparente perigo para os donos do poder. 

A exigência do diploma para exercer a profissão foi o desfecho inescapável 

da operação. Condenável de saída pelos espíritos democráticos por seu 

inegável caráter corporativista. O regime fardado se foi, a lei ficou e, a essa 

altura, é compreensível que os sindicatos dos jornais a defendam. Mesmo 

porque, em inúmeros pontos do mapa nativo, o diploma se torna anteparo à 

vontade dos coronéis do pedaço, que em lugar de diplomados prefeririam 

colocar apaniguados (CARTA, 2002, p. 18-19). 

  

No entanto, por traz 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 jornalísticas que querem controlar o fluxo de informações, trazendo 

os jornalistas como funcionários sem uma organização como categoria profissional que ficaria 

justamente à mercê das decisões desses grandes veículos. 

“O principal argumento entre tantos que se podem levantar para a exigência do 

diploma do curso de graduação de nível superior para o exercício profissional do Jornalismo, 

é o de que a sociedade tem direito à informação de qualidade, ética, democrática” (COSTA, 

2002, p. 29). Qualidade, segundo a autora, que 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 apoiado na formação como controle e lugar da 

falta de liberdade de expressão é, segundo ela, o mais ingênuo, equivocado e, em alguns 

casos, propositalmente distorcido para boicotar a discussão a respeito da formação. 

Para Adorno (2006), apenas uma formação cultural ampla e aprofundada poderia levar 

ao esclarecimento. Assim, o debate que deveria ser feito não é o da exigência ou não de um 

diploma, mas, entendida a necessidade de uma formação, o que se deveria fazer era discutir 

como ela poderia ser mais aprofundada e para se constituir em um sentido amplo e 

humanitário. Ao contrário, o que se privilegia é a técnica e as discussões acabam superficiais 

e em torno de questões que não leem a realidade, mas costumam debatê-la de maneira 

simplista: “A cegueira alcança tudo, porque nada compreende” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 161). Discutir a obrigatoriedade do diploma e não que tipo de formação oferecer a 

um jornalista crítico mostra como a questão está encerrada já na derrota do pensamento. Uma 
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vez que a preocupação não está centrada na qualidade da formação, mas em sua necessidade 

ou não. 

 

2.2.1 O surgimento da formação em Jornalismo e o diploma: a prioridade da técnica ou 

das Ciências Humanas? 

 

Discutir formação em Jornalismo não é novo: “A institucionalização do Jornalismo 

enquanto campo universitário data do início do século [XX] nos Estados Unidos. Ela foi, 

contudo, precedida por iniciativas ancoradas em território europeu, principalmente na 

Alemanha, França e Suíça, entre os séculos XVII e XIX” (MELO, 2012, p. 107).  

Essa legitimação pela Academia de uma profissão jornalística que toma a prática como 

campo de estudo reflete o reconhecimento social da profissão, que se institucionaliza ao longo 

do século XIX. Mesmo que o Jornalismo como um exercício surja já no século XVII, é 

somente no fim do século XIX e ao longo de todo o século XX que há a sua sistematização e 

ele se torna um curso universitário: “A França ensaia os primeiros passos nessa direção, 

estabelecendo em Paris (1899) uma Escola Superior de Jornalismo” (MELO, 2012, p. 109). 

Em 1916, é criado em Leipzig, na Alemanha, o primeiro instituto universitário de 

ciência da imprensa (MELO, 2012). Antes disso, o Jornalismo figurava como uma disciplina 

ou tema a ser estudado por outras áreas do conhecimento. Essas primeiras incursões 

acadêmicas do Jornalismo em outras áreas (como a Sociologia e a História, por exemplo, que 

constituirão bases epistemológicas do Jornalismo até a atualidade) são datadas no início do 

século XIX, em 1806, na Universidade de Breslau, na Alemanha e, nos Estados Unidos 

somente em 1869. 

Desde o seu início, a formação em Jornalismo gira em torno de priorizar uma 

formação técnica ou uma humanista: “O contexto em que se desenvolve a polêmica norte-

americana em torno da validade de se formar jornalistas nos bancos universitários tem como 

pano de fundo o sentimento de desconforto da sociedade civil no tocante à exacerbação do 

sensacionalismo da imprensa” (MELO, 2012, p. 111).  

Assim, Joseph Pulitzer, dono de empresa jornalística, lidera a ala dos empresários da 

imprensa que pretende melhorar a qualificação dos profissionais que trabalham em suas 

empresas e entende que essa formação não deve se centrar na técnica, mas em uma formação 
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humanista e ampla. Ele oferece dois milhões de dólares para a Universidade que se propuser a 

oferecer este tipo de formação voltada para um compromisso social e não apenas para 

interesses comerciais. Ele, ainda, publica um artigo com a seguinte ideia:  

 

Nada de ensinar tipografia ou gerência; nada de reproduzir com triviais 

variações o curso de uma escola comercial. Isso não é do âmbito 

universitário! A ideia é a de trabalhar para a comunidade, e não para o 

comércio, e não para o indivíduo, mas unicamente para o público. A Escola 

de Jornalismo deve ser, no meu conceito, uma escola não comercial e 

mesmo anticomercial. Deve exaltar os princípios, os conhecimentos e a 

cultura às expensas do negócio, se necessário. Deve construir ideais, 

mantendo a contabilidade no seu lugar, e fazer da alma do Jornalismo a alma 

do jornal (RIZZINI apud MELO, 2012, p. 111-112). 

 

É justamente esta a discussão que acalora o debate da necessidade ou não do diploma 

e até hoje se faz presente quando se trata da formação do jornalista. O perfil de um 

profissional para fornecer informação à sociedade deve se basear em uma formação que 

priorize os interesses sociais. Aqueles que defendem o diploma dirão que essa ética 

jornalística será aprendida nos bancos das universidades:  

 

É por isso que, num Curso de Jornalismo, é possível tratar de aspectos 

essenciais às sociedades contemporâneas e com a complexidade tecnológica 

que os envolva, incluindo procedimentos éticos específicos adequados – do 

método lícito para obter informação à manipulação da imagem fotográfica, 

do sigilo da fonte ao conflito entre privacidade e interesse público, por 

exemplo (COSTA, 2002, p. 32). 

 

O argumento favorável ao diploma apoia-se na justificativa de que o curso superior é o 

lugar adequado para a formação cultural, humana e ética, além de técnica e laboratorial. 

Aqueles que defendem a extinção definitiva da necessidade de um diploma alegam que a 

formação cultural ampla não pode se resumir ao debate universitário e 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. A palavra emancipação pode ser 

esvaziada de seu sentido. É preciso considerar que em uma organização social heterônoma 

não se pode formar sujeitos totalmente esclarecidos: 
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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, 2006, p. 181, aspas 

do autor). 

 

 Para Adorno (2006), em um mundo já comprometido em sua própria base econômica, 

o esclarecimento fica a serviço desse tipo de dominação. Não por acaso, é vista nas reformas 

curriculares, inclusive no Jornalismo, a ideia de um compromisso social da profissão sendo 

repetida quase que de maneira retórica. Há uma contradição social em que se permite mais 

acesso a uma série de bens, mas, ao mesmo tempo, tornando-os presos à lógica de consumo 

instituída pelo sistema. A respeito dos processos que se opõem ao esclarecimento, Adorno 

(2006) explica: 

 

O motivo evidentemente é a contradição social; é que a organização social 

em que vivemos continua sendo heterônoma, isto é, nenhuma pessoa pode 

existir na sociedade atual realmente conforme suas próprias determinações; 

enquanto isto ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante inúmeros 

canais e instâncias mediadoras, de um tal modo que a tudo absorvem e 

aceitam nos termos desta configuração heterônoma que se desviou de si 

mesma em sua consciência (ADORNO, 2006, p. 181). 

  

Dessa maneira, o Jornalismo, como um produto desta sociedade, também funciona 

conforme essa lógica contraditória que constitui uma sociedade heterônoma. A discussão do 

diploma pode idealizar a necessidade da formação e, por isso, chega a negá-la.   

 Assim, em seu parecer revogando a obrigação da formação em um curso superior 

específico de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo – para se exercer a profissão 

de jornalista, a juíza Carla Abrantkoski Rister afirma justamente que o tipo de formação 

necessária para um jornalista, humana e cultural, não se aprende em um banco de escola 

(RISTER, 2002).  

Em contrapartida, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), a Associação 

Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) e as Escolas de Jornalismo vão defender 

que se aprende sim, mesmo que insuficiente, mas com debate, discussões, estudo teórico e 

prático. Para eles, passar por um curso superior consiste justamente neste tipo de formação 

necessária à profissão do jornalista, pautado na ética e em uma formação humana e cultural 
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ampla, além, é claro, das técnicas específicas para a construção do texto jornalístico, seja ele 

para o impresso, o rádio, a TV, web ou comunicação institucional (FENAJ, 2002).  

Esse debate da formação acompanha a área desde sua profissionalização e, no Brasil, 

ganha intensidade no início do século XX, acompanhando o panorama mundial. A discussão 

levou à criação das primeiras escolas americanas já em 1908. No Brasil, quatro décadas 

separam a experiência americana da criação do primeiro curso. No entanto, essa discussão já 

fazia parte dos debates da elite brasileira, segundo Melo (2012).  

A lei do diploma, criada durante o governo Costa e Silva na Ditadura Militar, 

proporcionou o surgimento e crescimento das escolas de Jornalismo em território nacional: 

“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-televisão, cinema e produção editorial” (MELO, 2012, p. 

134).  

Essa proximidade do Jornalismo com as outras habilitações da Comunicação Social 

possibilitou que durante muito tempo a base teórica estudada como fundamento do curso de 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo fossem as Teorias da Comunicação e as 

bases epistemológicas mais amplas, como Sociologia e Filosofia e, ainda, as disciplinas 

técnicas nos laboratórios.  

No caso específico do Jornalismo, apenas na década de 1980 surgem as primeiras 

Teorias do Jornalismo e, gradativamente, elas passam a fazer parte dos cursos constituindo 

uma base epistemológica enfraquecida e desarticulada, pois além de poucos teóricos na área, 

há, ainda, uma grande quantidade de manuais, não sendo priorizada a leitura do autor que 

criou a teoria. 

Essa fragilidade na formação acalora o debate da necessidade do diploma. Segundo a 

juíza, a obrigatoriedade de um diploma para exercer a profissão de jornalista não foi 

recepcionada pela Constituição atual. Conforme sua decisão: “tal se deve, ademais, à 

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). 

Para ela, o jornalista deve possuir formação cultural sólida, o que não se adquire, 

necessariamente, na faculdade, mas pelo hábito da leitura e pela própria prática profissional. 
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Ao se analisar os argumentos desse parecer, percebe-se uma prioridade em relação à 

prática, mostrando o enaltecimento da técnica e apontando a formação cultural como um 

processo idealizado. Essa prioridade da prática pode diminuir a reflexão e as possibilidades de 

pensamento, que poderiam se constituir por meio das discussões teóricas. 

Assim, no capitalismo, a técnica como uma finalidade em si mesma passa a ser mais 

importante que a construção de uma formação ampla: “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” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 20). Uma 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. 

A técnica é fundamental para o desenvolvimento social e para uma vida melhor na 

relação com a natureza, mas o pensamento que se resume em um tecnicismo aprendido na 

prática, ou mesmo em uma formação que não se pretende crítica, servirá à lógica da 

dominação:  

 

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, 1985, p. 114). 

 

Para a juíza, exigir diploma para o jornalista é tido como: “[...] cunho elitista, 

considerada a realidade social do país, vem a perpetrar ofensa aos princípios constitucionais 

mencionados, tendo em vista que se impede o acesso de profissionais talentosos à profissão” 

(RISTER, 2002, p. 14). Para ela, ser jornalista é possibilidade de manifestação do pensamento 

e da expressão intelectual e o diploma restringe essa manifestação. Ela considera 

desnecessária a formação na área por entender que: “o aprendizado pela prática atende bem às 

peculiaridades da profissão” (RISTER, 2002, p. 15).  

Essa polêmica causou grande mobilização por parte dos profissionais do Jornalismo e 

suscitou uma discussão que se faz presente nessas duas primeiras décadas do século XXI. 

Alguns profissionais da área defendem a decisão da juíza, que afirma ser a prática a melhor 

escola de Jornalismo e o talento como recurso fundamental para exercer a profissão. A ideia 

de talento reforça a tese ideológica de que os sujeitos devem se destacar por mérito próprio e 
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por meio de um talento inato, adaptando-se ao existente e conformando-se com as injustiças; 

por outro lado, no entanto: "quem resiste aos mecanismos de adaptação já não é considerado o 

mais capaz. Já não procura sua própria conservação através da adaptação, é visto com 

menosprezo: como deformado, atrofiado, fracote" (ADORNO, 1995, p. 66). 

Contrários aos argumentos de quem entende que a formação é um processo natural, 

dependente do talento e não de um esforço pessoal, outros órgãos ou profissionais da área, 

como a própria FENAJ, alegam que a formação é um processo a ser construído, sendo 

necessário um investimento de energia. A questão da liberdade de expressão não é contradita 

com a formação, pois: “qualquer pessoa que conheça a profissão sabe que qualquer cidadão 

pode se expressar por qualquer mídia, a qualquer momento, desde que ouvido” (COSTA, 

2002, p. 29).  

Costa (2002), na ocasião presidente da FENAJ, defende que quem impede que uma 

fonte possa se expressar por meio da mídia não é a exigência do diploma nem a 

regulamentação: “porque é da essência do Jornalismo ouvir infinitos setores sociais, de 

qualquer campo do conhecimento, pensamento e ação, mediante critérios como relevância 

social, interesse público e outros” (COSTA, 2002, p. 30).  

Critérios esses baseados em uma ética, aprendidos durante o curso de Jornalismo: “os 

limites são impostos, na maior parte das vezes, por quem restringe a expressão das fontes – 

seja pelo volume de informações disponível, seja por horário, tamanho, edição (afinal, não 

cabe tudo), ou por interesses ideológicos, mercadológicos e similares” (COSTA, 2002, p. 30). 

Para ela, o problema reside na lógica da profissão baseada nas rotinas cansativas de produção 

e projetos políticos-editoriais dos veículos de comunicação. 

Quem defende o fim do diploma aposta em dois argumentos fundamentais: primeiro, 

que o diploma fere a liberdade de expressão, pois restringiria a profissão àqueles que 

passaram pelos bancos universitários; segundo, que a existência de um talento nato basta para 

se exercer a profissão: “Jornalismo não é ciência, na melhor das hipóteses pode ser arte. 

Depende do talento inato de quem o pratica, da qualidade de suas leituras” (CARTA, 2002, p. 

18).  

Para Carta (2002), o exercício do Jornalismo depende do caráter do sujeito. Ele 

argumenta que, para ser jornalista, é preciso sinceridade no que se acredita e coerência no que 

se faz: “o acima assinado gostaria de acrescentar: da sinceridade das suas crenças e da 

coerência dos seus compromissos” (CARTA, 2002, p. 18). Para ele, basta que se tenha 
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talento, bom caráter e saiba escrever, fazendo da profissão um sacerdócio e não uma prática 

profissional: “jovens com talento para escrita se tornam jornalistas num piscar de olhos na 

labuta das redações” (CARTA, 2002, p. 18). 

O problema da formação no Jornalismo é uma questão que se faz presente em uma 

sociedade com as características sociais, culturais e históricas específicas que precisam ser 

compreendidas, como vem sendo discutido nessa tese, para se esclarecer tal tema. Assim, 

entendida a controversa necessidade do diploma, discute-se, no próximo item, as mudanças 

curriculares no Jornalismo. 

 

2.3 OS PROBLEMAS NA FORMAÇÃO: DO CURRÍCULO MÍNIMO PARA A 

COMUNICAÇÃO SOCIAL À NECESSIDADE DE DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O 

JORNALISMO 

 

A formação em Jornalismo já passou por diversos modelos. Desde o currículo mínimo 

até as recentes diretrizes específicas e detalhadas para o Jornalismo publicadas em 2013. 

Segundo Antonioli (2014), é importante compreender o seguinte: 

 

A formação do jornalista pelas escolas de Jornalismo, atualmente, difere 

muito daquela oferecida há alguns anos, tendo em vista o novo cenário 

comunicacional, amplamente suportado pela convergência midiática, que 

requer um profissional com novas competências para o fazer jornalístico 

(ANTONIOLI, 2014, p. 183). 

 

Essas mudanças são entendidas, na área, como oriundas das transformações nas 

tecnologias da comunicação, atingindo, diretamente, o fazer jornalístico. As novas 

competências dizem respeito à necessidade de aprender a utilizar instrumentos próprios ao 

fazer jornalístico, tais como as redes sociais, os sites e as ferramentas da internet de uma 

maneira geral. Dependente das técnicas de produção, a informação é influenciada, em sua 

difusão e recepção, pelo meio em que está sendo veiculada. Nesse caso, forma e conteúdo têm 

uma íntima relação. 

O que se tem nessas discussões realizadas pelos formadores das escolas de Jornalismo, 

na atualidade, é uma preocupação muito mais com o novo lugar do Jornalismo diante dessas 
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ferramentas atuais do que com a discussão da formação em um sentido amplo que 

possibilitaria a construção de pensamento e uma visão crítica para a área. 

Meditsch (2007) explica as mudanças do ensino no Jornalismo. Ancorado em 

pesquisas norte-americanas, ele pensa a educação valendo-se da perspectiva da informação, 

chamando-a de conhecimento, não refletindo a respeito de que tipo de conhecimento ela 

forma:  

 

Pensar em novas tendências no ensino do Jornalismo passa por pensar este 

ensino no contexto da nascente sociedade da informação. Um estudo recém-

realizado pela revista The Economist, com mais de mil executivos de 

empresas de todo o mundo, aponta a Gestão do Conhecimento como a 

questão mais importante para a sociedade, a economia e as organizações nos 

próximos 15 anos (FORESIGHT, 2006). O diferencial competitivo apontado 

por eles está no conhecimento e nas redes de relacionamento: buscar, 

recolher, selecionar, processar, conhecer e compartilhar informação se 

tornou o essencial. Conhecidos agora os limites da tecnologia em algumas 

áreas, especialmente na inteligência artificial, ficou claro onde os seres 

humanos não poderão ser substituídos com vantagem pelas máquinas. Isto 

determina a centralidade do trabalho intelectual no processo produtivo. 

(MEDITSCH, 2007, p. 41-42). 

 

Na citação, é possível perceber uma importante contradição que se apresenta em 

muitas pesquisas da área da comunicação. O pesquisador reconhece a necessidade da 

formação intelectual e os problemas e limites da tecnologia, que ele exemplifica como a não 

substituição das máquinas em relação ao trabalho intelectual. No entanto, para compreender 

este ponto, o autor baseia-se em pesquisas feitas em uma lógica administrada, com executivos 

de grandes empresas por uma revista de mercado, sem os requisitos científicos da Academia. 

Falta, assim, consistência teórica e epistemológica, com um olhar sociológico e histórico, para 

pensar criticamente este tipo de pesquisa realizada por uma revista que não é científica, mas 

de mercado. Por mais crítica que se pretenda sua fala, quando, também, menciona em outros 

momentos desse texto Paulo Freire para a discussão, o autor percebe nos usos da tecnologia, 

sem questionar o tipo de sociedade que produz essa tecnologia, a saída para a dominação:  

 

Se a era industrial precisava de mão-de-obra para tocar as máquinas 

mecânicas e elétricas, a era do conhecimento vai requerer cérebros 

operantes, para extrair da informação eletrônica o que ela pode dar de 

melhor. Sem dúvida, esta perspectiva representa um grande momento para 

um ofício que tem pelo menos quatro séculos de experiência em trabalho 

intelectual com a informação. (MEDITSCH, 2007, p. 42). 
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O autor compara a mão de obra que operava a máquina com cérebros operantes, o que 

mostra a instrumentalização do pensamento já teorizada pelos frankfurtianos. Ao colocar a 

técnica como central e o ser humano como alguém que deve operar esta técnica de maneira a 

melhor aproveitá-la, ele reduz a criticidade e reproduz a lógica de produção em larga escala, 

neste caso, do trabalho intelectual: “a sociedade industrial que faz suas a tecnologia e a 

ciência é organizada para a dominação cada vez mais eficaz de seus recursos. Torna-se 

irracional quando o êxito dêsses esforços cria novas dimensões de realização humana” 

(MARCUSE, 1979, p. 36). 

Para Meditsch (2007), a crescente produção de técnicas favorece a profissão. Há, neste 

caso, um entendimento de que a tecnologia, por si só, desde que seja bem aproveitada, 

favorece a profissão. Há uma instrumentalização do pensamento por meio da informação, 

cada vez mais veloz e difundida, com razão de ser em si mesma, sem menção à qualidade e 

função social dessas notícias veiculadas pelos jornalistas. Para o autor, ao explicar sobre o 

Jornalismo, ele diz que: 

 

Um ofício que domina a competência (entendida aqui como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes) para a ‘cognição situada’, sob pressão 

do tempo e do espaço, um treinamento cada vez mais valorizado quando a 

informação requerida para a tomada de decisões trafega em velocidade 

próxima à da luz. Uma profissão que desenvolveu um modelo mental (o 

‘faro jornalístico’) extremamente eficaz para identificar e reconhecer o novo 

e o relevante. Exemplos dos novos horizontes desta profissão podem ser 

encontrados, por exemplo, na Universidade de Kent, nos Estados Unidos, 

onde pesquisadores de Jornalismo estão trabalhando 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 a suas necessidades. Esta perspectiva 

que se abre, no entanto, contrasta com a fragilidade e o pouco 

reconhecimento do Jornalismo, expressos na baixa remuneração e na 

dificuldade de seu reconhecimento entre as profissões regulamentadas e 

auto-reguladas, problemas que tem enfrentado a nível internacional 

(MEDITSCH, 2007, p. 42-43). 

  

Para o autor, o problema que se apresenta no ensino do Jornalismo está relacionado ao 

baixo reconhecimento e aos salários da área. Não há um questionamento da profundidade 

teórica da formação ou, mesmo, em relação à relevância social das notícias ou a sua relação 

com o momento histórico e que tipo de pessoas esse contexto constitui. Para ele, importa 

saber: “[...] como se porta o ensino de Jornalismo diante desta situação: como nossas escolas 
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têm contribuído?” (MEDITSCH, 2007, p. 43). A preocupação, em um artigo intitulado Novas 

e velhas tendências: os dilemas do ensino de Jornalismo na sociedade da informação, 

publicado no primeiro volume da Revista Brasileira de Ensino do Jornalismo, é, 

contraditoriamente, com o reconhecimento e os salários da área e não com a formação em um 

sentido aprofundado, encantando-se com as possibilidades trazidas pela tecnologia e pelo 

atrelamento a áreas ainda mais instrumentais como a informática e as ciências da informação.  

Mas essa não é uma característica exclusiva deste artigo e deste autor, mas da área. Os 

demais títulos dos artigos da revista e dos volumes estão, em sua maioria, voltados para 

questões técnicas. O que se percebe no artigo de Meditsch (2007) e em outros dessa mesma 

publicação é que o foco dos professores da área, durante algum tempo, estava na tentativa de 

emancipar o Jornalismo como um curso da Comunicação Social, como se esta finalidade 

pudesse resolver os problemas de formação na área ou, ainda, em como utilizar melhor as 

novas tecnologias para conseguir atribuir uma identidade para a profissão.  

Essa transformação do Jornalismo em curso, preocupação dos profissionais e foco de 

estudos da Academia durante algum tempo, foi alcançada em 2013 e a análise das novas 

diretrizes propriamente do Jornalismo, em um contraponto com a história dessas 

regulamentações, é um dos objetivos deste capítulo do trabalho, pormenorizadas a seguir. 

Por ser uma área muito ancorada nas técnicas de produção, mudanças nessas 

tecnologias da comunicação e informação alteram as rotinas da profissão e influenciam, 

diretamente, a própria formação no Jornalismo.  

As mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas refletem na reestruturação 

pela qual passam, atualmente, as diretrizes curriculares e a formação em nível nacional. A 

própria Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, publicação científica do Fórum Nacional 

dos Professores de Jornalismo (FNPJ), foi criada muito recentemente. Seu primeiro volume é 

de 2007. Discussões relacionadas ao ensino e à formação no Jornalismo se acentuaram nos 

últimos anos. Embasadas nas mudanças tecnológicas e reivindicando reforma curricular na 

área, fóruns, congressos e revistas foram criados pensando a problemática da formação. 

Assim, em consonância com essas mudanças tecnológicas, especialmente 

influenciadas pela internet, alterações na regulamentação da área têm ocorrido. No final de 

2008, o então Ministro da Educação, Fernando Haddad, convidou o professor José Marques 

de Melo, um dos fundadores da Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo, para 

presidir a comissão que estabeleceria as novas normas e diretrizes curriculares para os cursos 



99 

 

de Jornalismo no Brasil (BRASIL, 2009a). Foi elaborado um relatório com a missão de 

repensar o ensino do Jornalismo para estabelecer novas diretrizes curriculares para a área.  

As diretrizes mais recentes, publicadas em 2013, foram adotadas com base nas 

sugestões descritas no relatório publicado em 2009, poucas alterações foram feitas em relação 

ao texto inicial. Em sua maioria, as mudanças diziam mais a respeito da maneira de explicar 

algum elemento do relatório do que ao conteúdo em si. 

Para compreender essas diretrizes atuais, publicadas em 2013, é necessário 

compreender o processo histórico dos currículos da área. A formação superior em Jornalismo 

é recente, tem pouco mais de meio século e já passou por mudanças bem importantes, como a 

passagem de uma habilitação de uma grande área, a Comunicação Social, para a constituição 

como área independente.  

Desde a criação do curso, o Jornalismo era regulamentado por resoluções que previam 

um currículo mínimo. Transformado em uma habilitação da Comunicação Social, o 

Jornalismo passou a atender às diretrizes para a área da Comunicação Social, não havia 

diretrizes específicas para o Jornalismo.  

Em 2001, foram estabelecidos perfis específicos por habilitação da Comunicação 

Social, entre eles o Jornalismo (BRASIL, 2001). “Um fato relevante que deve ser enfatizado é 

que, no ano de 1969, o curso de Jornalismo passou a ser uma habilitação de um curso criado 

pelo MEC, o de Comunicação Social” (ANTONIOLI, 2014, p. 184). Com as diretrizes de 

2013, ele deixou de ser uma habilitação e tornou-se, novamente, curso de Jornalismo 

(BRASIL, 2002 e 2013).  

As diretrizes da Comunicação Social eram estabelecidas na forma de um currículo 

mínimo regulamentado e aprovado pelo governo. Não havia autonomia e articulação da área 

para pensar a melhor formação para seus futuros profissionais e os currículos seguiam uma 

lógica de privilegiar o ensino voltado para o trabalho nos grandes veículos de comunicação: 

 

O currículo de 1946 privilegiou o Jornalismo impresso, embora o rádio já 

estivesse presente no país desde a década de 1920 e, nos anos de 1930, já 

fosse comercial. O currículo de 1948, de certa forma, corrigiu essa ausência 

com a disciplina Radiodifusão no terceiro ano. O de 1949 contemplou três 

seções, a de formação, a de aperfeiçoamento e a de extensão cultural. E o de 

1950 alterou a denominação da disciplina Radiodifusão para 

RadioJornalismo (ANTONIOLI, 2014, p. 183-184). 
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O surgimento de novas tecnologias na área, como o rádio, a TV e a internet, alterou o 

pensamento do que é o Jornalismo. Essas mudanças levam à necessidade de adaptar a grade 

curricular às novas técnicas. Há uma necessidade no ensino de como trabalhar em cada 

veículo, muitas vezes privilegiando essa técnica do fazer jornalístico e não o pensamento 

intelectual desse profissional.  

Assim, muito atrelado à técnica, o Jornalismo nessas mídias que surgem ao longo do 

século XX passa a difundir e fortalecer a ideologia. Não que a técnica em si seja um 

problema, mas, para Adorno (2006), a questão está no uso que se faz dela:  

 

Além disso, gostaria de acrescentar que não sou contra a televisão em si, tal 

como repetidamente querem fazer crer. Caso contrário, certamente eu 

próprio não teria participado de programas televisivos. Entretanto, suspeito 

muito do uso que se faz em grande escala da televisão, na medida em que 

creio que em grande parte das formas em que se apresenta, ela seguramente 

contribui para divulgar ideologias e dirigir de maneira equivocada a 

consciência dos espectadores (ADORNO, 2006, p. 77). 

 

Para o autor, a televisão tem sim um potencial formativo, mas precisaria ser usada com 

essa intenção: “eu seria a última pessoa a duvidar do enorme potencial da televisão justamente 

no referente à educação, no sentido da divulgação de informações de esclarecimento” 

(ADORNO, 2006, p. 77). Adorno (2006) explica que a TV pode reproduzir a maneira como já 

funciona o sistema ideológico. Para ele, o que é novo na TV, naquele contexto, é apenas a 

tecnologia. 

Esse pensamento do autor também pode ser aplicado quando são observados os meios 

de difusão de informação criados depois da TV. Há um problema nos usos desses meios, 

mesmo que essa questão não se reduza somente a esses usos, mas a uma problemática social 

de constituição histórica da própria sociedade, envolvendo a derrocada do pensamento. O 

Jornalismo, como uma ferramenta utilizada pelo sistema de dominação, reproduz e produz 

esse sistema. Assim, a discussão da necessidade ou não do diploma poderia atender a essa 

ideologia. 

Ancorado, inicialmente, no jornal impresso, o Jornalismo como profissão tinha sua 

identidade assentada neste meio. A criação de novas técnicas, que possibilitam a difusão da 

notícia e, ainda, as mudanças na regulamentação a partir de diretrizes estabelecidas pelo 
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governo alteram, progressivamente, ao longo do século XX, a formação do jornalista, que, em 

todas essas mudanças, sempre se sustenta na técnica mais do que no pensamento sobre a área.  

Antonioli (2014) explica que, com a criação dos currículos mínimos pelo Ministério 

da Educação, outros currículos foram aprovados:  

 

Com a criação dos currículos mínimos pelo Ministério da Educação, o curso 

de Jornalismo teve dois aprovados. Um, em 1962, e o outro, em 1966. O 

currículo mínimo de 1962 criou a disciplina técnica de Rádio e Telejornal, 

em atendimento às necessidades do Jornalismo de televisão, mas, assim 

como aconteceu com o rádio, foi inserida tardiamente, já que a primeira 

emissora de TV foi criada no país em 1950. O currículo mínimo de 1966 

ampliou o número de disciplinas e as categorizou em gerais ou de cultura 

geral, especiais ou instrumentais e técnicas ou de especialização 

(ANTONIOLI, 2014, p. 184). 

 

Os currículos aprovados na área passaram a atender às demandas do mercado 

sustentadas em novas invenções tecnológicas. O surgimento da TV em meados do século 

passado faz aparecer a necessidade de disciplinas específicas para pensar a melhor produção e 

difusão da informação nesse meio, posteriormente, o surgimento da internet cria a 

necessidade de disciplinas para pensar os usos do Jornalismo nesta tecnologia. Sempre 

voltado para um aspecto técnico, o currículo não era construído com o objetivo de formar 

sujeitos críticos, mas profissionais que se inserissem bem no mercado e, ainda, no manuseio e 

domínio das tecnologias da área. Como se a tecnologia tivesse um fim em si mesma: 

 

O curso de Comunicação Social contou com três currículos mínimos 

instituídos. O de 1969, outro em 1978, e o último, no ano de 1984. No 

currículo mínimo de 1969, estava previsto o aprofundamento das técnicas de 

Jornalismo impresso, radiofônico, televisado e cinematográfico. No 

currículo mínimo de 1978, foi incluído o projeto experimental, que deveria 

ser realizado no último semestre do curso e com laboratório disponível pela 

escola. No último currículo mínimo, em 1984, foram descritas as ementas de 

todas as disciplinas assim como de todos os equipamentos necessários aos 

laboratórios de: redação, planejamento gráfico, laboratório fotográfico, 

laboratório de radioJornalismo, laboratório de teleJornalismo, hemeroteca e 

jornal-laboratório (ANTONIOLI, 2014, p. 184). 

 

Priorizando a estrutura tecnológica assentada em laboratórios e disciplinas práticas, 

que beneficia o ensino técnico, o currículo mínimo de 1984 favorecia a formação profissional 

em um sentido instrumental. Neste currículo, os cursos possuíam um ciclo básico de dois anos 
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comuns às diversas habilitações da Comunicação Social. Mesmo com o fim dessa exigência, 

por muitos anos esse, ainda, foi o modelo usado em diversas universidades. As mudanças de 

2001 levaram algumas poucas Universidades a realizarem a tarefa de flexibilizar a grade e 

rever e modificar profundamente seus currículos, exigência das diretrizes de 2013, opcionais 

anteriormente: 

 

Assim, durante um longo período, a formação do jornalista ocorreu mediante 

uma forte imposição do poder público em relação aos currículos dos cursos, 

pois as instituições tinham autorização apenas para complementá-los. No 

decorrer desses anos, especialistas e professores reivindicaram liberdade 

curricular para os cursos, alegando que a margem destinada para a 

complementação das disciplinas a serem eleitas pela instituição era muito 

pequena. Outra questão que suscitava muitas críticas era o fato de que o 

curso de Comunicação Social mantinha um ciclo básico nos dois primeiros 

anos para todas as habilitações e um ciclo específico nos dois últimos, o que 

propiciava uma evasão acentuada de alunos, pois, durante dois anos, eles não 

se envolviam com as práticas da profissão, o que se tornava bastante 

prejudicial para a formação (ANTONIOLI, 2014, p. 185). 

 

Mesmo que não obrigatória e por isso não adaptada em todos os cursos, uma mudança 

mais acentuada ocorreu a partir de 2001, quando, de diretrizes rígidas, a regulamentação 

passou a orientações flexíveis com base nas quais as faculdades deveriam criar seus cursos. 

Muitos mantiveram o ciclo comum, que foi extinto pela diretriz de 2013: “Apenas no ano de 

2001 é que as instituições ganharam liberdade para compor os currículos de seus cursos, 

ocasião em que as Diretrizes Curriculares Nacionais de Comunicação Social foram 

publicadas” (ANTONIOLI, 2014, p. 185). 

Em 2001, havia sido elaborado o Parecer CNE/CES 492/2001 pelo Conselho Nacional 

de Educação, que incluía diversos processos acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências 

Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia (BRASIL, 2001). Neste 

Parecer, as diretrizes para a Comunicação Social previam características diferenciadas para 

habilitações distintas, denominadas perfis específicos por habilitação.  

A resolução publicada em 2002 (BRASIL, 2002) regulamentava o parecer de 2001 em 

que perfis específicos para a área eram estabelecidos. Embora um avanço em relação ao 

currículo mínimo, um problema ainda ficava na opinião dos formadores da área: o lugar do 

Jornalismo como uma habilitação da Comunicação Social e não como um curso específico: 
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Muito embora as Diretrizes Curriculares Nacionais tenham sido uma 

conquista para os cursos superiores no Brasil, no caso do Jornalismo havia, 

ainda, mais uma questão a ser resolvida: a sua condição como uma 

habilitação do bacharelado de Comunicação Social, que foi mantida. A 

proposta para um bacharelado em Jornalismo foi debatida, muito antes de as 

diretrizes serem promulgadas, no ano de 2001, e, no ano de 1999, foi 

oficializada em um seminário ocorrido na Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas, organizado e co-promovido pela Federação Nacional dos 

Jornalistas, Fórum de Professores de Jornalismo, Observatório da Imprensa e 

Grupo de trabalho de Jornalismo da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) (ANTONIOLI, 2014, p. 186). 

 

Com as diretrizes publicadas em 2013, o Jornalismo deixou de ser uma habilitação e 

tornou-se um curso. Para estabelecer essa mudança, o Ministério da Educação orientou-se 

pelo relatório que foi apresentado em 12 de fevereiro de 2009. As novas diretrizes foram 

publicadas quatro anos depois, na seção 1, página 26, do Diário Oficial da União, em 27 de 

setembro de 2013 (BRASIL, 2009a; 2013). 

A última resolução publicada antes de 2013, a de 2002, estabelecia o seguinte: “Art. 1º 

As Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação Social e suas habilitações, integrantes 

dos Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, deverão orientar a formulação do projeto 

pedagógico do referido curso” (BRASIL, 2002). Em seu artigo 2º, de acordo com a Resolução 

CNE/CES 16/2002, estabelece o conteúdo dos projetos dos cursos: 

 

Art. 2º O projeto pedagógico de formação profissional na área de 

Comunicação Social e suas habilitações deverá explicitar: 

a) o perfil comum e os perfis específicos por habilitação; 

b) as competências e habilidades gerais e específicas por habilitação a serem 

desenvolvidas, durante o período de formação; 

c) os conteúdos básicos relacionados à parte comum e às diferentes 

habilitações e os conteúdos específicos escolhidos pela instituição para 

organizar seu currículo pleno; 

d) as características dos estágios; 

e) as atividades complementares e respectiva carga horária; 

f) a estrutura do curso; 

g) as formas de acompanhamento e avaliação da formação ministrada 

(BRASIL, 2002). 

 

Em seu artigo terceiro, esta resolução determina que a carga horária deve ser a mesma 

dos demais cursos de bacharelado e no quarto já pontua que a resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. Curta e concisa, a resolução de 2002 deixava muitas lacunas, o que 

permitia a flexibilização dos currículos, como previsto no parecer de 2001, mas, também, a 

manutenção de alguns pontos já historicamente enraizados.  
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Percebe-se, já no parecer de 2001, uma preocupação com especificidades da área que 

atendessem às demandas de mercado e, ainda, um discurso que incorpora a ideia da 

necessidade de formar profissionais críticos, o que mostra contradições nos currículos. Esse 

pensamento é mais bem desenvolvido e detalhado na resolução de 2013, em que o Jornalismo 

é agora um curso com diversas diretrizes regulamentando sua formação, buscando orientações 

que possam atender a necessidades sociais, tais como em seu artigo 5º em relação às 

competências gerais: 

 

I - Competências gerais: 

a) 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 de 

opiniões, a cultura da paz, os direitos humanos, as liberdades públicas, a 

justiça social e o desenvolvimento sustentável; 

b) conhecer, em sua unicidade e complexidade intrínsecas, a história, a 

cultura e a realidade social, econômica e política brasileira, considerando 

especialmente a diversidade regional, os contextos latino-americano e ibero-

americano, o eixo sul-sul e o processo de internacionalização da produção 

jornalística; 

c) identificar e reconhecer a relevância e o interesse público entre os temas 

da atualidade; 

d) distinguir entre o verdadeiro e o falso a partir de um sistema de 

referências éticas e profissionais (BRASIL, 2013). 

  

Nesse item, é possível perceber a necessidade da constituição de um profissional 

crítico e atento à realidade social e histórica. No entanto, não há indicações de como fazê-lo 

ou reflexões a respeito das limitações e impossibilidades desse processo. Propõem-se várias 

características que devem ser adquiridas da mesma maneira que se indicam as descrições 

tecnológicas de um novo produto a ser comprado, mostrando uma visão de formação 

totalmente adaptada à lógica da educação para o trabalho, que reproduz e mantém a 

dominação. 

Assim, uma explicação excessiva do que se deve fazer sem um debate crítico sobre 

isso corre o risco de esvaziar a própria formação. A necessidade de formar para a autonomia 

parece não ser pensada com suas contradições, mesmo a liberdade do sujeito em formação 

para se empenhar e fazer escolhas, pois a técnica em si não deve ser a prioridade, mas sim a 

liberdade que forma para a autonomia: “levo a ideia da liberdade acadêmica extremamente a 

sério e considero inteiramente indiferente a maneira pela qual um estudante se forma, se como 
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participante de seminários e aulas ou unicamente mediante a leitura por conta própria” 

(ADORNO, 2006, p. 53).  

Os meios e as técnicas para a formação são apenas instrumentos para uma finalidade 

maior, a formação ampla e para a autonomia, em relação à qual, segundo Adorno (2006), não 

há receitas, mas um processo a ser enfrentado pelo sujeito em formação.  

A resolução de 2013, que amplia a formação em relação à anterior, ainda não 

contempla o entendimento das contradições, mas idealiza a formação. Ela foi construída com 

base no relatório elaborado em 2009 pela comissão formada por nomes importantes para a 

área do Jornalismo sob a presidência do professor José Marques de Melo e integrada por 

Alfredo Vizeu, Carlos Chaparro, Eduardo Meditsch, Luiz Gonzaga Motta, Lucia Araújo, 

Sergio Mattos e Sonia Virginia Moreira. A comissão realizou:  

 

[...] 3 audiências públicas, abertas à participação de todos os agentes dos 

processos jornalísticos: no Rio de Janeiro, professores, estudantes, 

pesquisadores, dirigentes de escolas, cursos, departamentos de ensino e 

pesquisa expressaram suas aspirações, representando a comunidade 

acadêmica; no Recife, foi a vez da comunidade profissional, representada 

pelas organizações sindicais ou corporativas: empresas, setor público e 

terceiro setor; em São Paulo manifestaram-se lideranças e representantes da 

sociedade civil organizada: advogados, psicólogos, educadores, religiosos, 

ecologistas, bem como outros segmentos comunitários. 

Da mesma forma, os cidadãos interessados na questão tiveram oportunidade 

de encaminhar recomendações. Isso foi possível por meio de uma consulta 

pública, realizada pelo portal do MEC, na internet, o que permitiu o 

recebimento de uma centena de sugestões de todos os quadrantes do 

território nacional. 

Além disso, o presidente e alguns membros da comissão ouviram as 

propostas específicas de empresários, profissionais renomados, líderes 

estudantis, docentes e pesquisadores, acolhendo todos os subsídios possíveis. 

(BRASIL, 2009a, p. 1-2). 

 

O objetivo, segundo eles, de ouvir a sociedade estava no fato de: “atuarem as forças 

que configuram a fisionomia do Jornalismo Brasileiro, das fontes aos usuários, ou seja, da 

emissão à recepção das notícias e comentários” (BRASIL, 2009a, p. 2). Além dessa consulta, 

eles recorreram à literatura nacional e internacional da área e, ainda, levaram em conta 

mudanças no cenário nacional, como a revogação da necessidade do diploma para atuar como 

jornalista e da Lei da Imprensa (BRASIL, 1967), que regulamentava a profissão. 
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Alguns posicionamentos pensando a sociedade como em um momento avançado por 

causa das tecnologias também são encontrados, sem reflexões das fragilidades desse suposto 

avanço:  

 

Trata-se de um cenário marcado, também, pelo crescimento acelerado de 

experiências e práticas de democracia participativa, cuja natureza é 

essencialmente discursiva. E a democracia participativa avança sobre os 

modelos tradicionais da democracia representativa, questionando-os 

(BRASIL, 2009a, p. 6). 

 

Não há uma discussão do sentido da democracia. Mas esta é tomada como crescente 

em sua forma participativa, colocando esperanças de melhora por meio da internet, sem 

perceber o quanto a dominação possa atingir, até mesmo, as áreas que se pensam mais livres. 

Para Adorno (2006), a democracia necessita de pessoas emancipadas com uma consciência 

verdadeira. Nesse sentido, quem, em uma democracia, defende ideias contrárias ao que ele 

define como: “decisão consciente independente de cada pessoa em particular, é um 

antidemocrata” (ADORNO; 2006, p. 142).  

É possível perceber, no Jornalismo, em nome da liberdade de expressão, a defesa de 

ideias autoritárias e preconceituosas, fundamentadas em um discurso que reivindica o simples 

direito à fala recaindo em uma falsa ideia de democracia, sem pensar criticamente o conteúdo 

dessa fala. Não é porque algo aconteceu de determinada maneira que ele precisa 

simplesmente ser noticiado. A análise crítica do fato poderia propiciar a construção do que 

Adorno (2006) chama de consciência verdadeira, que, para o autor, seria possível em uma 

formação para a autonomia e o esclarecimento, em que houvesse a compreensão da realidade 

com suas contradições. 

Ainda neste item, discute-se a formação do jornalista como um ponto específico. Ao 

explicar o cenário das mudanças na formação, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Jornalismo, afirma-se que: “[a] educação dos jornalistas desafia a sociedade 

brasileira há mais de um século. A demanda floresceu no caldo de cultura gerado pela 

industrialização da imprensa. Os jornais deixavam de ser correias de transmissão dos partidos 

políticos para se converter em empresas auto-sustentáveis” (BRASIL, 2009a, p. 7). Após 

explicar a trajetória histórica da formação no Brasil, desde a criação do primeiro curso na 

década de 1940, no documento, observa-se o seguinte:  
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Mesclando o padrão europeu (estudo teórico) com o modelo americano 

(aprendizagem pragmática), logramos consolidar uma via crítico-

experimental de ensino-pesquisa. No entanto, a partir da entrada em vigor da 

Resolução CNE/CES 16, de 13 de março de 2002, os Cursos de Jornalismo 

estão referenciados pelas ‘Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de 

Comunicação Social e suas habilitações’. Desde o título, e por todo o texto, 

as diretrizes em vigor conduzem a interpretações equivocadas, ao 

confundirem a área acadêmica da comunicação com os cursos de graduação 

voltados para a formação das profissões que dela fazem parte. É 

provavelmente um caso único de diretrizes formuladas para uma área, pois a 

Lei 9131, de 25 de novembro de 1995, estabelece em seu Art. 9º § 2º que as 

diretrizes devem ser formuladas ‘para os cursos’ (BRASIL, 2009a, p. 8-9, 

negritos e aspas no original). 

 

Não há, nesse subitem com o título A formação do Jornalista, uma visão crítica a 

respeito dessa formação, mas o que se vê é uma breve descrição histórica da formação e, ao 

final, o apontamento de que o Jornalismo deveria ter diretrizes específicas para se tornar um 

curso e deixar de ser uma habilitação. No subitem seguinte, passa-se à discussão do 

Jornalismo como uma profissão e com necessidade de diretrizes próprias:  

 

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, p. 9). 

 

A preocupação com a independência da área parece ser mais importante do que a 

formação para a autonomia, o esclarecimento e outras possibilidades de mudanças sociais. 

Essa preocupação se tornou uma discussão importante na década anterior à publicação das 

novas diretrizes. 

No item II, que se refere à proposta para as novas diretrizes, chama atenção o primeiro 

ponto destacado como importante à organização do currículo: “A estrutura do Curso de 

Graduação em Jornalismo deve: I - ter como eixo do desenvolvimento curricular as 

necessidades de informação e de expressão dialógica dos indivíduos e da sociedade” 

(BRASIL, 2009a, p. 14). O foco não está na necessidade social de conhecimento crítico, mas 
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na garantia do direito à informação, mostrando, já no primeiro item, a visão instrumental da 

área. É possível perceber no restante do item uma valorização da técnica e tecnologias de 

produção. Termos como empreendedorismo, preparação para o uso de tecnologias aparecem 

no documento que propõe as novas diretrizes, mostrando uma consonância com o atual 

momento da educação. 

A proposta de formação crítica aparece com frequência como objetivo da área em 

alguns itens, como se a criticidade fosse algo que se daria naturalmente ou construída com 

pouco esforço: “O egresso do Curso de Jornalismo é o jornalista profissional diplomado, com 

formação universitária ao mesmo tempo generalista, humanista, crítica e reflexiva” (BRASIL, 

2009a, p. 16). As competências específicas que o jornalista deve ter, formuladas por esta 

comissão de especialistas na área, refletem o aspecto instrumental da profissão. Elas são 

divididas em três tipos de competências denominadas de: Competências cognitivas, 

Competências pragmáticas e Competências comportamentais. 

Desse modo, percebe-se, nas novas diretrizes, um entendimento das necessidades da 

formação de um profissional crítico e humanista. No entanto, ao não pensar crítica e 

contraditoriamente a constituição histórica desta sociedade e os seus mecanismos de 

dominação e, ainda, o que seria essa formação crítica e humanista, esse discurso se torna 

vazio, repetindo conteúdos que perdem o sentido, pois não revelam seu significado, mas o 

banalizam.  

A seguir, para finalizar este item, tem-se um quadro elaborado por Moreira (2016) em 

que se apresentam leis, decretos, resoluções e pareceres que regulamentam as diretrizes 

curriculares e a criação de cursos ao longo da história do Jornalismo no Brasil, como foi 

explicado neste item do trabalho citando os mais importantes. O objetivo de apresentar este 

quadro é dar uma melhor visualização do que foi descrito para facilitar o olhar para um 

panorama geral da formação em Jornalismo no Brasil. 

 

Quadro 1 - Histórico das legislações sobre formação em Jornalismo 

Legislação Providência 

Decreto-Lei nº 910/1938  Estabelece a criação dos cursos de Jornalismo.  

Decreto-Lei nº 5.480/1943  Insere o Curso de Jornalismo no sistema de Ensino 

Superior do país, devendo ser ministrado na Faculdade 

Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, no Rio 

de Janeiro.  

Decreto nº 22.245/1946  Regulamenta o Decreto-Lei nº 5.480/43.  
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Decreto nº 26.493/1949  Reorganiza o curso de Jornalismo e insere a palavra 

Publicidade em uma disciplina.  

Lei nº 4.024/1961  Lei de Diretrizes e Bases - LDB, cria o Conselho Federal 

de Educação - CFE, cuja competência é fixar o currículo 

mínimo e a duração dos cursos superiores  

Parecer nº 323/1962 do CFE  Fixa o Primeiro Currículo Mínimo de Jornalismo.  

Parecer nº 984/1965 do CFE  Fixa o Segundo Currículo Mínimo de Jornalismo, atribui 

a formação polivalente e institui duração de 4 anos para 

o curso.  

Portaria Ministerial nº 

159/1965  

Fixa 2700 horas/aula para o Curso de Jornalismo.  

Portaria nº 20 do CFE/1966  Determina a reformulação curricular do Curso de 

Jornalismo.  

Indicação nº 8 (MEC)  Recomenda nova revisão nos currículos mínimos.  

Decreto-Lei nº 972/1969  Regulamenta o exercício da profissão de jornalista.  

Parecer nº 631 e Resolução nº 

11/1969 do CFE  

Fixa o Terceiro Currículo Mínimo e a carga horária para 

o Curso de Comunicação Social com habilitações em: 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações 

Públicas, Editoração e Polivalente - contrariando a 

legislação específica profissional de cada área.  

Parecer nº 1.203/1977 do 

CFE  

Indica o currículo mínimo e a carga horária para o Curso 

de Comunicação Social com habilitações em: 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações 

Públicas, Rádio e Televisão, e Cinematografia.  

Parecer nº 02 e Resolução nº 

03/1978 do CFE  

Referendam o currículo indicado no Parecer nº 1.203/77, 

fixando o Quarto Currículo Mínimo. Inclui a exigência 

de projetos experimentais a serem realizados em 

laboratório.  

Resolução nº 01/1979 do CFE  Adia a vigência da Resolução nº 03/78 para 1980.  

Decreto nº 83.283/1979  Altera a legislação para exercício da profissão de 

jornalista.  

Parecer nº 480/1983 do CFE  Explicita diretrizes para a elaboração de currículo, indica 

instalações e laboratórios para o Curso de Comunicação 

Social com habilitações em Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Relações Públicas, Radialismo (Rádio e 

TV), e Cinema.  

Resolução nº 02/1984 do CFE  Fixa o Quinto Currículo Mínimo com base no Parecer nº 

480/83.  

 

Lei nº 9.394/1996  Lei de Diretrizes e Bases, altera o sistema de ensino no 

Brasil.  

Parecer nº 776/1997 do 

CNE/CES  

Orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação.  

Portaria Ministerial nº 

54/1998  

Fixa Diretrizes Curriculares para o Jornalismo.  

Parecer nº 492/2001 do 

CNE/CES  

Homologa Diretrizes Curriculares para a Área da 

Comunicação e suas habilitações.  

Parecer nº 583/2001 do 

CNE/CES  

Orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação.  
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Parecer nº 67/2003 do 

CNE/CES  

Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCN dos Cursos de Graduação.  

Parecer nº 39/2003 do 

CNE/CES  

Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Jornalismo.  

Resolução 01/2013 do 

CNE/CES  

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de graduação em Jornalismo, bacharelado, e dá outras 

providências.  
 

Fonte: Moreira (2016, p.71). 

 

2.4 BASES EPISTEMOLÓGICAS: ANÁLISE DE MANUAIS E LIVROS TEÓRICOS DO 

JORNALISMO 

 

O Jornalismo constitui-se como uma área que não possui uma epistemologia própria, 

mas suas discussões proveem de referenciais da Sociologia, Antropologia, Filosofia e outros. 

Apesar do diálogo com as Ciências Humanas e Sociais, em sua maioria, as discussões 

epistemológicas estruturaram-se de maneira insuficiente, pois parte, como prática, de um 

voltar-se para a exaltação da técnica, fortalecido pela necessidade de controle das empresas 

jornalísticas em relação à formação desses profissionais, pois, por parte dessas empresas, não 

interessa expor pensamentos que possam contradizer a ordem vigente. Há exceções, pois 

existe Jornalismo que não faz parte dos grandes veículos de comunicação ou mesmo 

tentativas de resistências isoladas nos grandes veículos. 

Assim, seguindo as mudanças na própria configuração do capitalismo, a profissão 

(como as demais), que antes era considerada intelectual, passa a ser uma nova forma de 

proletariado:  

 

O proletário das etapas anteriores do capitalismo era na verdade um animal 

de carga, pelo trabalho de seu corpo na busca das necessidades e dos 

supérfluos da vida enquanto vivia na imundice e na pobreza. Ele era, assim, 

a negação viva de sua sociedade. Em contraste, o trabalhador organizado dos 

setores avançados da sociedade tecnológica vive essa negação menos 

conspicuamente e, como os demais objetos humanos da divisão social do 

trabalho, está sendo incorporado à comunidade tecnológica da população 

administrada (MARCUSE, 1979, p. 43-44). 

 

 Incorporado à lógica social e suas contradições, o Jornalismo reafirma e sustenta o 

funcionamento da sociedade, ora resistindo em alguns aspectos, mas, fundamentalmente, 
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adaptando-se a ele. Se o proletário do contexto marxista escancarava a desigualdade social e 

era a negação das condições humanas, o avanço tecnológico permite o escamoteamento dessa 

contradição, promovendo uma adaptação às regras vigentes e uma não percepção da opressão. 

 A formação do jornalista, com base nas discussões propostas por autores da área, não 

consegue contemplar o entendimento dessa contradição que se apresenta com os avanços e 

retrocessos concomitantes do capitalismo, mas, antes, recai em idealizações. Nas situações em 

que a leitura da realidade é proposta levando em conta as contradições, os referenciais 

adotados são de outras áreas das Ciências Humanas. 

Como foi mencionado no item em que se analisou a história do Jornalismo, neste 

início de século, é possível perceber nas discussões de veículos e congressos do Jornalismo 

que a área ficou subsumida em um debate a respeito dos rumos da profissão, a necessidade ou 

não do diploma, o fim ou não dos impressos etc. Por esse motivo, o Jornalismo consegue 

adaptar-se muito bem à lógica do mundo do trabalho para se manter nele, pois há uma 

configuração na própria mudança constante e rápida dos meios técnicos que pode ameaçar a 

profissão em sua existência como área de atuação e reserva de mercado, já desde a sua 

regulamentação até o atual impasse da necessidade do diploma.  

Discute-se o fim do Jornalismo com as redes sociais, o fim dos livros e jornais 

impressos etc. Essas discussões conseguem perturbar a profissão que concentra parte de seus 

estudos no entendimento desse cenário de mudanças, para compreender se, antes de qualquer 

outra coisa, a profissão sobreviverá ou não. 

Os próprios estudos específicos em Jornalismo são recentes e voltados para discutir 

essas mudanças no mercado a partir das novas tecnologias. Alguns que se propõem a fazê-lo, 

até com um olhar que retome a história, caem na sedução e no encantamento que se dão nas 

disciplinas práticas, como é possível perceber nas palavras de Melo (2012), em um livro cujo 

tema é a História do Jornalismo, da qual se espera que esse encantamento fosse por questões 

mais críticas e não pelos instrumentos técnicos: “mas o espaço privilegiado da aprendizagem 

está localizado nos laboratórios. Ali se concretiza o pragmatismo criativo através da 

aplicação das técnicas jornalísticas ou de simulações didáticas e exercícios práticos” (MELO, 

2012, p. 134, itálico do autor).  

Ainda segundo esse autor, o Jornalismo precisa: “ultrapassar a caricatura balzaquiana 

que nos tem induzido a privilegiar a formação aristocrática do jornalista comprometido com 

os interesses das elites cultas ou medianamente educadas” (MELO, 2012, p. 136). Mesmo que 
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o autor proponha a difusão do Jornalismo nas classes populares, faz a sugestão como mudança 

na maneira de se comunicar e não em uma formação ampliada para a população de uma 

maneira geral. Assim, para ele, o Jornalismo deveria ser menos intelectual e mais popular. 

Essa discussão remete ao pensamento de Adorno (2006), em que ele ressalta a 

importância justamente de um movimento contrário. Não é diminuir a capacidade crítica e 

reflexiva das discussões, mas, ao contrário, permitir àqueles que não têm acesso a esse tipo de 

discussão poder conhecer e se apropriar dela expandindo a formação. Para o autor, o 

esclarecimento precisa ser levado a sério e não difamado: “um primeiro passo da 

conscientização de si mesmo é não assumir a estupidez como integridade moral superior; não 

difamar o esclarecimento, mas resistir sempre em face da perseguição aos intelectuais, seja 

qual for a forma em que se disfarça” (ADORNO, 2006, p. 54).  

Para Melo (2012), na discussão que está posta, não se trata de ser necessário elevar a 

formação cultural da população de maneira geral, mas: “precisamos tomar como referência a 

Cultura Popular, ao invés de persistir no domínio exclusivo da Cultura Erudita” (MELO, 

2012, p. 136). O autor ilustra o que se apresenta em uma perspectiva atual de formação 

vigente nas discussões da área, ainda bastante voltada para o lado prático, como se percebe 

desde o início do Jornalismo.  

Além desse aspecto voltado para a popularização, a tentativa de constituir uma base 

epistemológica própria do Jornalismo é recente. As teorias propriamente do Jornalismo 

apenas tiveram uma atenção especial nas discussões acadêmicas a partir da década de 1970: 

“Em meados dos anos 70, estudante de Jornalismo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 

um jovem chamado Adelmo Genro Filho começa a publicar uma série de artigos em jornais 

locais apontando: ‘a necessidade de uma teoria do Jornalismo’” (MEDITSCH, 2005, p. 11, 

aspas do autor). Esse aluno que se destacava entre os demais: “se assombrava com o 

primarismo das definições sobre a profissão vigentes na prática profissional e repassadas na 

literatura técnica dos cursos universitários de então” (MEDITSCH, 2005, p. 11). Na década 

seguinte, ele publicou sua dissertação de mestrado com o título O segredo da pirâmide: para 

uma teoria marxista do Jornalismo, sendo este considerado um dos primeiros livros de 

Teorias do Jornalismo no Brasil: “Embora não tenha sido a primeira pessoa a estudar e a 

escrever sobre Jornalismo no Brasil, Adelmo é lembrado como o fundador da disciplina 

‘Teorias do Jornalismo’ no país” (MEDITSCH, 2005, p. 11, aspas do autor).  

Ao proferir uma Conferência com o título O Jornalismo é uma forma de 

conhecimento? – em um encontro cujo tema geral era Jornalismo: transmissão de 
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conhecimentos ou degradação do saber? –, o professor Eduardo Meditsch (1997, p. 2) 

responde: “A hipótese que vou defender é de que o Jornalismo é uma forma produção de 

conhecimento. No entanto, na prática, esta forma de conhecimento tanto pode servir para 

reproduzir outros saberes quanto para degradá-los, e é provável que muitas vezes faça essas 

duas coisas simultaneamente”. 

 Para defender seu pensamento, o autor explica que o Jornalismo como uma ciência 

produtora de conhecimento admite muitas interpretações, que ele classifica em três. A 

primeira, que será citada por ser a que aqui nos interessa, para ele: “nasce da definição de 

conhecimento não como um dado concreto, mas como um ideal abstrato a alcançar. Uma vez 

estabelecido este ideal, passa a ser o parâmetro para julgar toda a espécie de conhecimento 

produzido no mundo humano” (MEDITSCH, 1997, p. 2). Para este autor, a Modernidade: 

 

acabou por realizar o sonho dos filósofos positivistas de entronizar ‘a 

Ciência’ como única fonte de conhecimento digna de crédito. O ‘método 

científico’ foi escolhido como o parâmetro adequado para se conhecer e 

dominar o mundo, e toda a tentativa de conhecimento estabelecida à margem 

deste padrão foi desmoralizada, considerada imperfeita e pouco legítima. 

Esta visão que entronizava ‘a Ciência’ como ‘o método de conhecimento’ 

estabelece a primeira das abordagens do problema do Jornalismo em relação 

ao conhecimento: para ela, o Jornalismo não produz conhecimento válido, e 

contribui apenas para a degradação do saber (MEDITSCH, 1997, p. 2, aspas 

do autor). 

 

O autor completa esse pensamento trazendo o autor Kraus, em que ele faz uma crítica 

ao Jornalismo e, em seguida, completa:  

 

Kraus não representa um crítico isolado. Seu pensamento influenciou 

profundamente muitos outros intelectuais de respeito, como Walter 

Benjamin e os fundadores da Escola de Frankfurt. Apesar das críticas que 

este ponto de vista vem recebendo nos últimos anos, sua influência ainda 

pode ser constatada em grande parte da produção acadêmica contemporânea 

sobre o Jornalismo, que de uma forma ou de outra o situa no campo do 

conhecimento como uma ciência mal feita, quando não como uma atividade 

perversa e degradante (MEDITSCH, 1997, p. 2). 

  

Meditsch (1997) classifica a crítica frankfurtiana à imprensa, como foi explicada nos 

primeiros capítulos desta tese, na mesma categoria de conhecimento que ele estabelece como 

da ciência positivista, que é severamente criticada pelos frankfurtianos. Ao não fazer uma 
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leitura aprofundada de autores de outras áreas, como aqueles da Teoria Crítica da Sociedade, 

o que se percebe é um enfraquecimento da epistemologia própria da área, pois essa não se 

consolida com base em críticas ou diálogos bem fundamentados, mas em torno de explicações 

que parecem não ter compreendido a teoria como um todo e se proposto a criticá-la. 

Essa questão da epistemologia própria da área tem sido motivo de investigações e 

publicações. Quando se pesquisa em artigos, análises ou discussões publicadas em revistas 

científicas, congressos, teses e dissertações a respeito do tema, como se viu, anteriormente, na 

conferência proferida por Meditsch (1997) e é possível perceber em outros autores como 

Rocha (2011), também se aponta a necessidade de se consolidar uma epistemologia própria 

do Jornalismo e, ainda, para uma dissociação entre teoria e prática e uma primazia da prática: 

 

O crescente reconhecimento do papel central e estratégico do Jornalismo na 

sociedade contemporânea reveste de um caráter especial a necessidade de 

consolidação deste campo de estudo específico diante do constante desafio 

que o jornalista enfrenta de conquistar credibilidade e legitimação para o 

sentido do consenso que articula como fator imprescindível para 

desenvolvimento do processo civilizatório, em face das ameaças anômicas 

que esgarçam o contrato e a coesão sociais com a elevação dos potenciais de 

conflito e violência. 

Contrariando uma tendência, infelizmente, ainda muito forte de menosprezo 

pela teoria e de absolutização da prática, se pode constatar a complexidade 

intelectual envolvida no ofício de selecionar e codificar as notícias, com o 

reconhecimento das implicações epistemológicas e metodológicas que não 

podem ser dissociadas das tarefas mais elementares deste ofício de atualizar 

as referências com que os cidadãos embasam seus posicionamentos na vida 

cotidiana (ROCHA, 2011, p. 21). 

 

Essa dissociação entre teoria e prática é fruto do tipo de conhecimento que se 

consolida na Modernidade, como destaca Adorno (1995). Para o autor, há uma primazia da 

prática e um esvaziar da teoria, que resulta na derrocada do pensamento: 

 

A aversão à teoria, característica de nossa época, seu atrofiamento de modo 

nenhum causal, 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 constitui a 

fragilidade da práxis (ADORNO, 1995, p. 211). 

 

Para Adorno (1995, p. 211): "falsa práxis não é práxis". Assim, é preciso consistência 

teórica e base epistemológica para uma leitura aprofundada e crítica. O que não ocorre no 
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Jornalismo. Ao não se pensar de maneira aprofundada a respeito de determinado tema e se 

idealizar a prática, impossibilita-se a reflexão e a mudança, que seriam frutos de uma crítica 

bem fundamentada: "Enquanto a práxis promete guiar os homens para fora de si, ela mesma 

tem sido, agora e sempre, fechada; é por isso que os práticos são inabordáveis, e a referência 

objetiva da práxis, a priori minada" (ADORNO, 1995, p. 202). Não existe prática bem-

sucedida sem reflexão e pensamento. É preciso analisar, pensar e refletir a respeito do fazer 

cotidiano para não o reificar: 

 

Creio que filosoficamente é muito bem possível criticar o conceito de uma 

razão absoluta, bem como a ilusão de que o mundo seja o produto do espírito 

absoluto, mas por causa disso não é permitido duvidar de que sem o 

pensamento, e um pensamento insistente e rigoroso, não seria possível 

determinar o que seria bom a ser feito, uma prática correta (ADORNO, 

2006, p. 174). 

 

Criticar o conceito de razão absoluta e não fetichizar a ciência é fundamental, como 

propõem Horkheimer e Adorno (1985). No entanto, não se pode abrir mão de um 

conhecimento rigoroso e cuidadoso para se chegar à compreensão da realidade. Não se trata 

de descartar a ciência, mas de tentar fazer a crítica do processo em que ela falhou. Mas ao 

contrário, Rocha (2011) citando Meditsch passa a exaltar um conhecimento de senso comum. 

 

Eduardo Meditsch encontra evidencias na sociologia e na antropologia do 

conhecimento que levam à idéia de que, de acordo com os auditórios a que 

se dirigem os diversos discursos, a questão do saber na sociedade se torna 

mais complexa. Neste contexto, a metodologia científica, além de não ser a 

única forma de conhecer, provavelmente, pode ‘nem sequer ser a mais 

importante para a nossa sobrevivência individual e de nossa existência 

gregária’ (MEDITSCH, 2007, p. 279). Para superação da presunção 

cientificista do positivismo, que respalda a teoria do espelho e o menosprezo 

pelo conhecimento processado no Jornalismo pelo senso comum, é 

auspiciosa a reflexão de Boaventura de Souza Santos sobre a ciência e o 

senso comum. Para ele, a ciência moderna distinguiu-se desqualificando o 

senso comum como falso, ilusório e superficial, mas, com isso, desprezou 

algumas virtualidades dessa forma de conhecimento (visão de mundo 

pragmática assente na ação e no princípio da criatividade e da 

responsabilidade individuais, bem como compromissada com a transparência 

e o princípio da igualdade de acesso ao discurso e às competências 

cognitivas e lingüística), que podem enriquecer a sua relação com o mundo, 

com a distinção utópica e libertadora que pode ser potencializada através do 

diálogo com o pensamento científico (ROCHA, 2011, p. 23-24). 
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Rocha (2011) ratifica as ideias de Meditsch que já foram criticadas nesta tese 

justamente por essa redução na análise do tipo de conhecimento que a ciência produz. Não 

que a ciência não mereça críticas. Horkheimer e Adorno (1985) explicam que, na 

Modernidade, a ciência torna-se o novo mito. No entanto, o que os frankfurtianos criticam é 

justamente o esvaziamento do pensamento e da reflexão, ao contrário do que explicam Rocha 

(2011) e Meditsch (1997) que exaltam a produção de senso comum e refutam a ciência. Ao 

classificar toda a produção de conhecimento como positivista, eles desconsideram grande 

parte da produção científica e mostram desconhecer a própria Teoria do Conhecimento. 

Há, no Jornalismo, um fetiche pela informação ou técnica que se apresente como nova 

e como o que se chama de ‘furo de reportagem’, considerado como o diferente, mas seguindo 

a mesma lógica do sempre igual: “O que é novo na fase da cultura de massas em comparação 

com a fase do liberalismo avançado é a exclusão do novo” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 126). 

No entanto, essa característica de uma epistemologia frágil e pela novidade não é 

exclusividade do Jornalismo brasileiro, mas um reflexo do que ocorre no mundo: “O Brasil 

não constitui exceção no panorama mundial (MARQUES DE MELO, 2003c). Mesmo 

catalisando a atenção dos pensadores brasileiros desde o século XIX, o Jornalismo somente se 

torna um campo de conhecimento no século XX” (MELO, 2012, p. 14).  

A pesquisa propriamente no Jornalismo é, então, produto do século XX, ainda que 

tenha havido observações e reflexões sobre o Jornalismo anteriormente. Melo (2012, p. 14) 

aponta que: “o estudo seminal da nossa pesquisa em Jornalismo no Brasil foi publicado no dia 

20 de novembro de 1859, no Rio de Janeiro. Trata-se do artigo ‘A imprensa no Brasil’, de 

autoria do historiador Fernandes Pinheiro na Revista Popular, v. 1, n. 4, p. 217-224”.  

Segundo o autor, é possível situar esta publicação como o marco da pesquisa em 

Jornalismo no Brasil, podendo-se falar de investigação neste campo apenas a partir da 

segunda metade do século XIX. Neste contexto, o problema que se apresenta é a imprensa 

como algo a se conhecer, ou um enigma a ser desvendado, pois o seu surgimento recente 

trazia para discussão a questão a respeito do que é a imprensa.  

O autor, ao formular a primeira pesquisa, pretendia compreender o Jornalismo como 

uma mercadoria: “Sua culminância se dá em 1922, quando Max Fleuiss publica o primeiro 

inventário do conhecimento acumulado sobre imprensa no Brasil” (MELO, 2012, p. 15). Em 

seguida, passa-se da pesquisa centrada no suporte tecnológico, a imprensa, à compreensão do 
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Jornalismo como um processo sociopolítico-econômico: “Barbosa Lima Sobrinho faz a 

exegese da transformação do Jornalismo em atividade mercantil no livro O problema da 

imprensa (1923)” (MELO, 2012, p. 15). 

O novo campo de conhecimento logo se tornou campo universitário: “legitimado 

como processo cognoscitivo, foi natural sua passagem a campo de estudo universitário” 

(MELO, 2012, p. 15). Esse processo de interesse pela área epistemológica por meio das 

primeiras pesquisas levou ao surgimento dos cursos superiores de formação em Jornalismo no 

fim da década de 1940 e ao crescimento da pesquisa nacional. Esses novos cursos têm seu 

apogeu quando são reconhecidos, já bem recentemente, pela grande área, Comunicação 

Social: “precisamente quando são criados Grupos de estudos de Jornalismo na INTERCOM 

(1993) e na COMPÓS (2000)” (MELO, 2012, p. 24). Essas datas mostram como o diálogo 

científico, especificamente do Jornalismo como campo de pesquisa reconhecido pela 

Comunicação Social, é recente.  

Mesmo que haja pesquisas isoladas propriamente no Jornalismo desde sua constituição 

como prática profissional, durante o século XX, foi estudado, no Brasil, como uma subárea da 

Comunicação Social.  

Em relação ao campo da pesquisa, apenas em 2003, com a fundação da Sociedade 

Brasileira de Pesquisa em Jornalismo (SBPJor) é que se pode falar que o Jornalismo se 

encontra estruturado como uma comunidade acadêmica nacional, que também vai refletir na 

luta pela independência do Jornalismo como um curso e não como habilitação, reivindicação 

esta que só foi atendida em 2013 e implantada durante os anos de 2014 e 2015.   

Assim, Melo (2012) divide a história do Jornalismo em cinco fases em seu 

desenvolvimento no Brasil, sendo as três primeiras o período de constituição e as duas últimas 

o período de institucionalização: 1) Jornalismo como tema de reflexão (1808 – 1858); 2) 

Jornalismo como tópico de observação (1859 – 1922); 3) Jornalismo como objeto de cognição 

(1923 – 1946); 4) Jornalismo como área acadêmica (1947 – 1992) e 5) Jornalismo como 

colégio invisível (1993 – atual).  

Recentemente, com a fundação da SBPJor, há um interesse por parte da comunidade 

acadêmica nacional em estar próxima do estudo do Jornalismo no mundo e, ainda, uma 

tentativa de se estimular um inventário crítico da história do Jornalismo no Brasil. O campo 

possui, no Brasil, segundo Melo (2012), cerca de 400 cursos de graduação, 50 programas de 
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pós-graduação e pouco mais de 100 Grupos de Pesquisa, que têm se voltado para as questões 

epistemológicas e históricas:  

 

O estudo da História do Jornalismo mostra-se revalorizado, o que se deduz 

através do aparecimento recente de dois manuais que procuram oferecer 

suporte didático a alunos e professores: História do Jornalismo no Brasil 

(Florianópolis, Insular, 2007), escrito pelos jornalistas Richard Romancini e 

Claudia Lago e História da Imprensa no Brasil (São Paulo, Contexto, 2008), 

produzido pelas historiadoras Ana Luiza Martins e Tânia Regina de Luca 

(MELO, 2012, p. 15). 

 

Somando-se a estes mencionados por ele para o estudo da história, pode-se acrescentar 

o próprio livro de Melo (2012) de onde a citação foi retirada. Há, ainda, diversas teses de 

doutorado e pós-doutoramentos com este tema, o que demonstra, contraditoriamente em meio 

à preocupação com os meios técnicos de produção e uma ênfase nessa técnica, uma 

preocupação da área com sua formação e trajetória histórica, durante o período em que houve 

o fortalecimento das discussões da necessidade do diploma, mesmo que ainda incipientes. 

A criação do curso propriamente de Jornalismo também reforçou a necessidade da 

formação, que até antes da mudança de habilitação para curso considerava dois aspectos: de 

um lado, uma fundamentação em outras áreas do saber, como a Sociologia, a Psicologia e a 

Filosofia etc.; de outro, uma formação técnica aprendida nas aulas práticas, particularmente 

em laboratórios. Essa base epistemológica sustentada em outras áreas alicerça a decisão da 

juíza que extinguiu a necessidade do diploma, já referida anteriormente, pois, para ela, a 

técnica é aprendida na própria prática profissional.  

Mesmo com sua base epistemológica sustentada em outras áreas do conhecimento, 

como Sociologia, Filosofia e outras, há teorias consideradas propriamente da Comunicação, 

segundo Wolf (2009), o Newsmaking e a Agenda Setting. Apenas na segunda metade do 

século XX é que essas Teorias da Comunicação foram produzidas. Elas se propõem a analisar 

pontos específicos da criação e circulação das notícias, abrindo o caminho para o que seria o 

surgimento das Teorias do Jornalismo. Além das teorias muito voltadas para a técnica, há uma 

grande quantidade de manuais que orientam a formação do jornalista. 

O Newsmaking (traduzido ao pé da letra, seria uma espécie de fazedor/produtor de 

notícias) surge no contexto em que se tenta compreender o funcionamento das notícias. Nesta 
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teoria, busca-se perceber o que determina um valor-notícia2 e os critérios de noticiabilidade, 

ou seja, o que faz um assunto virar ou não notícia. Estuda-se a produção nos meios de 

comunicação de massa sem o objetivo de refletir a respeito deles, mas tenta-se compreender o 

mecanismo de funcionamento da mídia como se ela, por si só, fosse natural e não uma 

construção social.  

A Agenda Setting intenciona perceber o poder de agendamento dos conteúdos da 

mídia em relação aos conteúdos do público e surge para o debate relacionado a eleições, para 

pensar como o público mudava sua opinião sobre os candidatos e temas eleitorais após sua 

veiculação pela mídia.  

Além das teorias das ciências humanas e dessas duas teorias considerada por Wolf 

(2009) propriamente da Comunicação, o jornalista sustenta sua formação na reprodução das 

técnicas ensinadas na faculdade ou no próprio mercado profissional, não priorizando reflexão 

e pensamento, como é possível perceber nos principais livros teóricos da área, que, em sua 

maioria, são manuais e não obras voltadas para discussões epistemológicas.  

A lógica de que a notícia não passa de um produto/mercadoria a ser vendida é muito 

bem decifrada pelos autores da área, sendo um produto reproduzido igualmente em todas as 

partes do mundo, pois suas técnicas de produção são muito bem pensadas e desenvolvidas 

para facilitar a apreensão do público. Os autores da área compreendem a mecanização da 

produção científica: “O texto noticioso pode ser hoje apreciado como bem simbólico de 

consumo universal. Sua técnica de produção, desenvolvida nos centros mais avançados da 

sociedade industrial, foi exportada junto com o produto – a notícia – para todas as partes do 

mundo” (LAGE, 2012, p. 50). 

Para o autor, além dessa industrialização e exportação da notícia para todo o mundo, 

há uma sistematização dessa exportação por meio das agências de notícias: “as agências 

noticiosas, que são centros de difusão ideológica organizados segundo a estrutura de poder, a 

contingência histórica e os interesses imperiais de seus países de origem, contribuíram 

enormemente para essa divulgação” (LAGE, 2012, p. 50).  

Ele faz, em algumas de suas obras, a crítica do sistema ideológico por traz da notícia, 

perfazendo uma construção histórica da notícia em que percebe as contradições do surgimento 

                                                 
2
 Segundo Wolf (2009), os valores-notícia são os componentes da noticiabilidade e podem ser definidos como os 

“critérios de relevância difundidos ao longo de todo o processo de produção: sendo assim, estão presentes não 

apenas na seleção das notícias, mas também permeiam os procedimentos posteriores, porém com uma 

importância diferente” (WOLF, 2009, p. 202).   
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do Jornalismo a partir de uma demanda histórica, mas termina reproduzindo a lógica da área 

quando constrói esse argumento para, em seus manuais, ter como objetivo ensinar a técnica da 

notícia, como no próprio livro em que foram retiradas as citações, anteriores, cujo título é 

Ideologia e técnica da notícia (LAGE, 2012).  

Na primeira parte, ele faz uma leitura histórica e crítica do surgimento da Jornalismo: 

“A técnica de fazer jornal – que não deve ser confundida com a tecnologia da fabricação dos 

jornais – respondeu muito nitidamente às necessidades criadas pelas mudanças sociais. Trata-

se de uma realização da cultura altamente sensível às concretizações da História” (LAGE, 

2012, p. 30). Em meio a uma leitura de o porquê da constituição do Jornalismo, ele explica 

também como se deu essa organização histórica para, na última parte do livro, ensinar a 

técnica de produção de notícias. 

Na segunda parte do livro há, então, essa ênfase no como fazer a notícia, mesmo que 

ainda haja descrições críticas da ideologia jornalística e da notícia como produto industrial. 

No entanto, o que se percebe é uma naturalização do processo histórico, sem um 

questionamento mais aprofundado das questões históricas e sociais. Essas questões são 

empregadas de maneira muito mais descritivas do que críticas: “No caso deste trabalho, 

interessamo-nos pela questão da organização da notícia na sociedade industrial, sua estrutura, 

sua linguagem, e o meio brasileiro contemporâneo é o campo de observação” (LAGE, 2012, 

p. 50). Ele mostra por qual momento histórico e assunto se interessa, explica isso de maneira a 

compreender, mas termina não mostrando as contradições sociais.  

No restante do livro, percebe-se uma descrição detalhada de como é a técnica da 

notícia, com alguns apontamentos críticos. Esse livro, fruto da dissertação de mestrado de 

Lage, publicado originalmente em 1979, foi reeditado pela última vez em 2012. É uma das 

obras mais adotadas em Planos de Ensinos de disciplinas relacionadas à produção de notícias 

em cursos de Jornalismo.  

É possível observar nos livros de autores importantes da área do Jornalismo adotados 

em grande parte dos cursos, como, por exemplo nesses de Lage (2006), uma análise que se 

pretende objetiva dos fatos e por isso se torna descritiva, pois o objetivo da notícia é atrair a 

atenção dos leitores/ouvintes e assim há uma necessidade de prendê-los e, para isso, são 

criadas estratégias e técnicas: “do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no 

Jornalismo moderno, como o relato de uma série de fatos, a partir do fato mais importante ou 

interessante; e, de cada fato, a partir do aspecto mais importante ou interessante” (LAGE, 

2006, p. 17).  
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O ensino nos cursos de Jornalismo aliado à pressão por uma adaptação à lógica do 

trabalho e à evolução da tecnologia de comunicação não se assenta, prioritariamente, em uma 

estrutura de análise crítica, mas na técnica com uma finalidade em si mesma, a de tornar a 

informação acessível e por isso puramente descritiva e não reflexiva ou crítica: “as 

informações sobre objetos, ambientes e personagens são embutidas, como vimos, nessa 

espinha dorsal de eventos. Trata-se de elementos descritivos” (LAGE, 2006, p. 19). No 

entanto, não se pode desconsiderar o componente humanístico (como é denominado pelos 

próprios profissionais da área nas entrevistas analisadas nesta tese) como componente 

importante da formação em Jornalismo. Uma questão indispensável é a cisão entre a técnica e 

esses conteúdos críticos, que promovem um distanciamento entre a prática e a reflexão. 

Diante de uma tentativa de pensar de forma mais aprofundada, discussões vêm 

surgindo na área do Jornalismo nas últimas décadas com a criação de fóruns, revistas 

científicas, grupos e congressos para tratar questões da área. Um importante tema de debate é 

a transformação do Jornalismo em curso superior independente da grande área da 

Comunicação Social, de quem ele era uma habilitação. 

Recentemente, busca-se construir uma epistemologia própria do Jornalismo com essas 

mudanças nas diretrizes curriculares e o surgimento nas últimas décadas da disciplina Teorias 

do Jornalismo. Apesar de uma tentativa que aponta para um avanço, essa mudança ainda é 

recente e a fundamentação teórica nessas áreas que se pretendem críticas até agora vêm de 

diálogos superficiais com as outras áreas das Ciências Humanas, que muitas vezes não são 

relacionadas com a atuação do Jornalismo como possibilidade de reflexão e compreensão do 

mundo. Há uma separação entre os conteúdos descritos como humanísticos pelos textos 

epistemológicos no Jornalismo (Sociologia, Filosofia, Economia etc.) e os conteúdos técnicos, 

esses últimos considerados propriamente do Jornalismo.   

Mesmo quando, em textos sobre a técnica, se pretende fazer uma leitura crítica, o que 

se percebe, como em Lage (2006), é que não há uma epistemologia propriamente do 

Jornalismo, mas uma leitura de outras bases epistemológicas sem uma compreensão mais 

aprofundada ou que considerasse as contradições que constituem a sociedade e os indivíduos, 

mesmo que o fato de haver tal discussão já aponte para a compreensão da importância da 

discussão desses conteúdos mais aprofundados. 

É muito comum, em livros técnicos, como no próprio Lage (2006 e 2012) ou em 

Traquina (2005) e Thompson (1998), capítulos históricos a respeito da trajetória do 
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Jornalismo. Mas, muitas vezes, são puramente descritivos, sem compreender os pormenores 

ou analisar as causas que levaram, historicamente, à construção daquela realidade.  

 Mesmo com esse estudo histórico, o objetivo de tais manuais não é a reflexão e a 

crítica, mas ensinar alguma técnica específica, tal como a estrutura da notícia, técnicas de 

entrevista etc. No caso de Lage (2006; 2012), ensina-se estrutura e técnica da notícia, por isso 

essas duas obras são muito adotadas nos primeiros períodos dos cursos de Jornalismo, em 

disciplinas de produção de texto jornalístico. Uma importante contradição é apresentada aqui. 

Livros que se pretendem técnicos fazem, incialmente, uma discussão histórica, mas que fica 

desvinculada da própria técnica, ainda estando no mesmo livro. São divididos em seções 

distintas e não dialogam.  

No livro de Lage (2006), por exemplo, tem-se um item sobre a história da notícia em 

que se descreve essa história. Em seguida, ele põe-se a explicar a técnica de produção das 

notícias. Segundo ele, nas técnicas de produção adotadas no Jornalismo, a notícia não é 

descrita em uma sequência cronológica, mas há um modelo em que se narra o fato de seu 

aspecto mais importante ou interessante para o menos importante: “Por que se disse que ela [a 

notícia] expõe, e não narra? Não fica estranho, artificial, os acontecimentos serem contados 

em outra ordem que não aquela que ocorreram?” (LAGE, 2006, p. 21).  

O autor explica que o objetivo da criação de uma ordem de se contar um determinado 

assunto é facilitar para o público, que fica preso na descrição dos fatos desde o início, 

podendo se dispersar apenas no fim, quando ela se torna menos interessante, mas aí já existe 

outra notícia preparada na sequência para prender novamente a atenção do espectador.  

Essa técnica de descrição dos fatos a partir do ponto mais importante ou interessante é 

muito bem dominada e bastante ensinada nos cursos de Jornalismo, faz parte dos currículos da 

área em disciplinas como Introdução ao Jornalismo ou Produção de Texto Jornalístico, 

conhecida como pirâmide invertida. Essa técnica é constituída a partir da criação do que se 

chama de lide, que é aspecto inicial de qualquer notícia:  

 

O lide é o primeiro parágrafo da notícia em Jornalismo impresso, embora 

possa haver outros lides em seu corpo. Corresponde à primeira proposição 

de uma notícia radiofônica, ao texto lido pelo apresentador ou à deixa do 

apresentador ou a cabeça do repórter (quando ele aparece falando) no início 

de uma notícia em televisão (LAGE, 2006, p. 28, itálico do autor). 

 



123 

 

 O lide é a primeira descrição do fato, seu ponto mais importante ou interessante usado 

para prender a atenção e suscitar a curiosidade do espectador, que se prende à matéria 

jornalística, por mais irrelevante que ela seja, para conhecer seus desdobramentos por mera 

necessidade de se manter informado, não importando a relevância social do fato: “Quanto ao 

conteúdo, o lide é o relato do fato principal de uma série, o que é mais importante ou 

interessante” (LAGE, 2006, p. 28). O lide é o ponto mais importante de um determinado 

assunto, que deve ser tratado brevemente e de maneira a prender a atenção do público, sem 

muitos desdobramentos aprofundados no restante da matéria para não perder o espectador.  

A escolha do assunto depende do foco do veículo, que vai desde política e economia 

ao entretenimento, mas o que há em comum entre um jornalista de uma editoria de saúde ou 

moda são as técnicas de produção da notícia, muito bem apreendidas desde a faculdade ou no 

próprio mercado profissional, como, por exemplo, a construção do lide. Além do mais, é 

frequente o rodízio entre as editorias para cobrir férias ou na falta de algum profissional, pois, 

mais do que dominar o assunto discutido, o que importa para o mercado de trabalho é que o 

jornalista domine as técnicas de produção. 

 Essa técnica, usada para prender o leitor, não leva em conta a importância ou 

relevância do conteúdo, mas o objetivo é transformar o fato em um assunto que possa ser 

conhecido de maneira facilitada, despertando o interesse do ouvinte ou leitor, que irá 

consumir a informação e não a utiliza para compor conhecimento. Ao usar técnicas comuns, a 

matéria torna-se sempre familiar e o leitor pode compreendê-la e consumi-la. O objetivo não é 

o entendimento verdadeiro do fato, uma vez que não há uma diferença entre o que seja 

opinião ou verdade: “Como no hay mejor manera de resolver absolutamente, como por un 

acto de administración directa, lo que sea verdad y opinión, la diferencia es simplemente 

negada en beneficio de la mayor fama de la opinión” (ADORNO, 1969, p. 146). 

A tentativa de uma leitura aprofundada e mais próxima possível da verdade é 

substituída pela opinião e o que se vê é uma transformação da vida em um espetáculo a ser 

noticiado: “A sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou superficialmente 

espetacular, ela é fundamentalmente espetaculoísta. No espetáculo, imagem da economia 

reinante, o fim não é nada, o desenrolar é tudo” (DEBORD, 1997, p. 17, itálico do autor).  

O espetáculo que se apresenta em uma mídia sensacionalista é fundante na sociedade 

da indústria cultural, cujo objetivo é manter a dominação e atrair o maior número possível de 

público como um determinado assunto, disfarçado de matéria jornalística, que segura sua 
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atenção: “o espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo” (DEBORD, 1997, 

p. 17). 

 Essa característica de espetáculo, reforçada pela mídia, não é uma característica 

exclusiva do Jornalismo, mas desta sociedade em que a dominação econômica do capitalismo 

acontece como algo contra o qual nada se pode fazer, pois os dominados reforçam essa lógica: 

“É da imaturidade dos dominados que se nutre a hipermaturidade da sociedade” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 47). Os jornalistas, assim como os demais sujeitos que 

se formam neste momento histórico, são também produto deste sistema contraditório, presos 

nessa lógica de funcionamento em que há um empobrecimento da vida humana em meio ao 

progresso técnico e teórico: “quanto mais complicada e mais refinada a aparelhagem social, 

econômica e científica, para cujo manejo o corpo já há muito foi ajustado pelo sistema de 

produção, tanto mais empobrecidas as vivências de que ele é capaz” (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1985, p. 47). 

 Essa lógica de padronização, expressa por meio da ideologia, é muito bem decifrada 

pelas teorias que são estudadas nos cursos de Jornalismo, justamente porque a ideologia se 

torna mentira manifesta. Escamoteiam-se as contradições, tentando apresentar uma sociedade 

linear dividida em sujeitos bons e maus, o que reforça o preconceito e a constituição de 

sujeitos autoritários: “Aos seus olhos, de fato, o mundo está construído em branco e preto, de 

modo que o responsável por qualquer mal é a natureza que já existe antecipadamente ou então 

algum poder oculto” (HORKHEIMER; ADORNO, 1956, p. 179). 

Seguindo esse pensamento, além das obras de Lage (2001 e 2006), outros autores, tais 

como Martins (1997), Medina (1990), Thompson (1998) e, ainda, outros autores e livros são 

adotados nos cursos de Jornalismo pelo Brasil. Como o objetivo da tese não é uma análise 

específica da epistemologia do Jornalismo, mas da formação em si, não serão analisadas tais 

obras, por compreender que seguem uma lógica parecida a essa dos autores já citados para 

exemplificar a teoria aqui descrita. Lógica que perpassa não só a formação no Jornalismo, 

mas a formação em si que se torna esvaziada ao se tornar mercadoria. 

Não há como responsabilizar a área do Jornalismo exclusiva e simplesmente por esta 

maneira de funcionar. A comunicação com uma finalidade formativa, de crescimento e 

experiência, não faz sentido na racionalidade instrumental. É preciso, para a lógica do 

mercado, desenvolver técnicas de construção de notícias e meios para difundi-las, a imprensa 

torna-se um importante instrumento para a burguesia e a informação uma maneira de se 

comunicar deste novo tipo de sociedade: “Verificamos que com a consolidação da burguesia – 
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da qual a imprensa, no alto capitalismo, é um dos instrumentos mais importantes – destacou-

se uma forma de comunicação” (BENJAMIN, 2012, p. 218).  

O declínio do conhecimento é uma característica desse momento histórico, do qual a 

informação é a maneira de se comunicar que se destaca. Este tipo de comunicação, que 

desconstrói a importância do narrador, nunca fora a principal expressão de comunicação das 

sociedades anteriores:  

 

Se fosse intenção da imprensa fazer com que o leitor incorporasse à própria 

experiência as informações que lhe fornece, não alcançaria seu objetivo. Seu 

propósito, no entanto, é o oposto e ela o atinge. Consiste em isolar os 

acontecimentos do âmbito onde pudesse afetar a experiência do leitor. Os 

princípios da informação jornalística (novidade, concisão, inteligibilidade e, 

sobretudo, falta de conexão entre uma notícia e outra) contribuem para esse 

resultado, do mesmo modo que a paginação e o estilo lingüístico 

(BENJAMIN, 1989, p. 106-107). 

 

O jornalista, como aquele que conta a história, não é um narrador que relata 

experiências, mas um informante bem posicionado que encontra maneiras e dispõe de técnicas 

para difundir a notícia, sem a pretensa intenção de pensar ou refletir. O esclarecimento não 

cabe nas páginas do jornal impresso ou no pequeno espaço do noticiário: 

 

As avançadas técnicas de comunicação, que parecem simplesmente facilitar 

a disseminação de informação em uma escala mais ampla que a 

anteriormente disponível, demonstram, a um exame mais detido, impedir a 

circulação de idéias e concentrar a informação num punhado de 

organizações gigantescas. A moderna tecnologia tem sobre a cultura o 

mesmo efeito sobre a produção, onde serve para estabelecer o controle 

administrativo sobre a força de trabalho (LASCH, 1986, p. 17). 

 

Discutido o conceito de formação e percebido seu funcionamento no Jornalismo, no 

primeiro capítulo, e compreendidas a história, a profissionalização, as mudanças curriculares, 

as bases epistemológicas, bem como os impasses na discussão da necessidade de uma 

formação sistematizada para o Jornalismo, neste capítulo, será realizada, no terceiro, a 

apresentação do método da pesquisa empírica e no quarto e quinto capítulos a análise de uma 

pesquisa com professores de cursos de graduação da área do Jornalismo para compreender a 

concepção de formação desses profissionais.  
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3 MÉTODO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Neste terceiro capítulo, será exposto o método da pesquisa empírica realizada para esta 

tese, sendo composta por análises de entrevistas semiestruturadas com uma amostra de 

professores dos cursos de graduação em Jornalismo de três grupos de instituições situados na 

mesma cidade (pública, filantrópica e particular). O projeto passou pelo Comitê de Ética na 

Plataforma Brasil e foi aprovado com o CAAE 49598715.8.0000.5561. 

Cabe lembrar que o objetivo deste trabalho é compreender e discutir a formação do 

jornalista e os processos que envolvem as contradições dessa formação a fim de refletir a 

respeito da ideologia, do conceito de experiência e da relação com a perda das tradições na 

sociedade contemporânea, sobrecarregada de informações, com base na Teoria Crítica da 

Escola de Frankfurt, e, ainda, em uma pesquisa empírica por meio da análise de entrevistas 

com professores de Jornalismo. 

Para o desenvolvimento teórico desta tese, utilizou-se, nos dois primeiros capítulos, a 

pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (1987, p. 71): “é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos”. Essa pesquisa foi 

realizada por meio dos conceitos desenvolvidos pela Teoria Crítica da Sociedade. 

Para a parte empírica, adotou-se a pesquisa exploratória, que, segundo Gil (1987, p. 

44): “têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. Segundo o autor, de todos os tipos de pesquisa essa é a que apresenta menor 

rigidez em seu planejamento: “habitualmente envolvem levantamento bibliográfico, pesquisa 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de casos” (GIL, 1987, p. 44). O objetivo 

deste tipo de pesquisa é propiciar uma visão geral: “de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato” (GIL, 1987, p. 45). 

 

3.1 AMOSTRA 

 

As entrevistas foram realizadas com uma amostra de 33 professores de Jornalismo de 

uma mesma cidade com formação em curso superior de graduação na área. Ela foi separada 

em três grupos de 11 entrevistados: professores de uma Universidade Pública (GRUPO A), 
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professores de uma Universidade Filantrópica (GRUPO B) e professores de três 

Universidades Particulares (GRUPO C).  

O tipo de amostragem aqui adotado é por acessibilidade. Na amostragem por 

acessibilidade, ou por conveniência: “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo de 

amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado nível de 

precisão” (GIL, 1987, p. 97). Também é utilizada quando a representatividade da população 

não é importante para se verificar relações entre variáveis. 

A amostra foi selecionada de acordo com a possibilidade de contato com esses 

professores por meio dos endereços eletrônicos disponíveis nos sites das instituições ou pelas 

coordenações de curso e, ainda, pela indicação de outros professores sugerida durante as 

entrevistas. Os docentes que respondiam às mensagens informaram os telefones de outros 

colegas e, assim, foi-se conseguindo o contato de quase todos os professores de Jornalismo da 

cidade.  

O total da população de professores de Jornalismo graduados em Jornalismo atuantes 

no mercado na cidade durante o semestre da realização da pesquisa era de 51 professores; 

desses, entrou-se em contato com 42 e foram entrevistados 33 (11 de cada Grupo) em uma 

amostra de conveniência. Os outros professores contatados não participaram da amostra por 

não se disponibilizarem. Alguns alegaram que trabalhavam com áreas específicas, como 

Cinema, e por isso não atuavam na formação do jornalista (mesmo a disciplina sendo 

oferecida no curso de Jornalismo), alguns não responderam o contato e outros disseram que 

no momento estavam muito atribulados ou afastados por atestado médico e não tinham tempo 

ou não conseguiriam dar a entrevista.  

 

3.1.1 Características dos participantes  

 

Os participantes escolhidos para compor a amostra são professores dos cursos de 

Jornalismo dos três grupos de instituições que têm graduação em Jornalismo, 11 de cada 

grupo. As características dos participantes, tais como gênero, atuação no mercado e 

quantidade de faculdades em que atuam, podem ser observadas na tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 - Gênero dos sujeitos, frequência dos que trabalham no mercado e de faculdades nas 

quais atuam, por grupo 

GRUPO A 

Gênero Trabalha no mercado Atua em quantas faculdades 

7 Mulheres  9 Não  11 pessoas em 1 faculdade  

4 Homens  2 Sim  Nenhuma pessoa em 2 faculdades  

GRUPO B 

Gênero Trabalha no mercado Atua em quantas faculdades 

8 mulheres  8 Não  11 pessoas em 1 faculdade  

3 homens  3 Sim  Nenhuma pessoa em 2 faculdades  

GRUPO C 

Gênero Trabalha no mercado Atua em quantas faculdades 

8 mulheres  11 Sim  10 pessoas em 1 faculdade  

3 homens  - 1 pessoa em 2 faculdades  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Dos 33 entrevistados, 23 eram mulheres e 10 homens, com apenas um atuando em 

mais de uma instituição, dentro do mesmo grupo. Outras duas pessoas entrevistadas haviam 

recentemente saído de fazer parte de duas instituições de grupos diferentes (A e B) e passado 

para apenas uma, no Grupo A, e uma dessas pessoas já fez parte, recentemente, também, do 

Grupo C. Assim, é possível perceber que a definição de quem participa de cada grupo diz do 

momento da entrevista e algumas delas já transitaram por outros grupos. 

A atuação no mercado e na docência, simultaneamente, é diferente nos diversos 

grupos. No grupo A, somente dois atuavam no mercado e na docência em Jornalismo; no 

grupo B, apenas 3; no grupo C, todos atuavam no mercado e na docência ao mesmo tempo.  

O primeiro grupo possui a modalidade de trabalho chamada Dedicação Exclusiva 

(DE), que deixa o professor à disposição da instituição, não permitindo seu trabalho em outros 

lugares. No grupo A, essa modalidade contemplava a maioria dos profissionais da instituição, 

dando mais estabilidade e possibilidade de dedicação à pesquisa e extensão, além do ensino.  

Já nos outros dois grupos (B e C), não há o professor com dedicação exclusiva, mas a 

modalidade dedicação integral ou horista. No grupo B, havia uma política de incentivo ao 

docente ficar 40 horas na instituição e a remuneração por hora-aula é maior do que no grupo 

C, o que justifica 100% dos professores do grupo C possuírem outros empregos; ao passo que 

nos grupos A e B a maioria dos professores dedica-se apenas à docência. 
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Em relação às médias das idades, houve uma grande diferença de uma instituição para 

outra, conforme pode ser observado na tabela 2 a seguir.  

 

Tabela 2 - Média e desvio padrão da idade dos sujeitos e do tempo de docência em anos, por 

grupo 

GRUPO A 

  Idade Tempo de docência 

MÉDIA 52 19 

DESVIO PADRÃO 8 9 

GRUPO B 

 Idade Tempo de docência 

MÉDIA 42 13 

DESVIO PADRÃO 9 9 

GRUPO C 

 Idade Tempo de docência 

MÉDIA 34 7 

DESVIO PADRÃO 7 6 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A diferença de dez anos entre o grupo A e B e quase dez anos entre o B e C e 18 anos 

entre o A e o C reflete no tempo de atuação na docência e, consequentemente, nos melhores 

salários para o grupo A e mais formação, quantidade de cursos e titulação. Ao passo que no 

Grupo A a média é de quase 20 anos de atuação na docência, no B é de 13 anos e no C é de 7 

anos. Isso também pode ser observado na formação. No Grupo A, dos 11 professores, cinco 

são doutores, cinco são mestres e um é especialista, sendo esse último e um dos mestres, 

doutorandos. No grupo B, quatro são doutores e todos os demais são mestres. No grupo C, 10 

são mestres e um é especialista, não havendo nenhum doutor. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi feita por meio das 33 entrevistas semiestruturadas, cujo roteiro 

se encontra no Anexo III. Os contatos foram feitos por e-mail ou mensagem de celular em que 

se explicou a pesquisa e pediu-se o agendamento da entrevista. Os coordenadores dos cursos 
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foram informados a respeito da pesquisa e foi solicitado a eles que assinassem o termo de 

anuência, como consta no Anexo II.  

Para cada participante foi dado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), conforme Anexo I, assinado pelo pesquisador e pelo participante. A participação foi 

voluntária, seguindo as regras éticas de sigilo e garantia de desistência de participação em 

qualquer momento da pesquisa.  

É assegurado o sigilo do nome dos participantes e também das instituições para que os 

leitores da pesquisa não consigam identificar os voluntários. Os professores foram 

entrevistados em encontros agendados com antecedência e dando a eles ciência do que se 

tratava a pesquisa, as entrevistas duraram entre 15 minutos e uma hora, sendo que a maioria 

durou cerca de 40 minutos.  

A entrevista foi gravada com ciência do entrevistado e, em seguida à sua realização, 

foi transcrita e encaminhada por e-mail ao professor para que pudesse conferir se tudo o que 

foi mencionado corresponde, de fato, ao que ele pensa a respeito da formação do jornalista, 

dando a ele o direito de alterar ou acrescentar o que por ele foi informado. As entrevistas 

foram revisadas e corrigidas quanto à linguagem, quando isso não alterava o sentido das 

respostas. 

As entrevistas serão analisadas, nos capítulos quatro e cinco, com base no referencial 

teórico aqui adotado em que se estabeleceram categorias de análises por meio de 

aproximações nos conteúdos das repostas ou das perguntas. 
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4 A FORMAÇÃO E A PRÁTICA DE ENSINO: ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DOS 

PROFESSORES SOBRE A FORMAÇÃO, BASES EPISTEMOLÓGICAS E 

COMPREENSÕES HISTÓRICAS DO JORNALISMO 

 

 Neste capítulo, serão analisadas as respostas dos 33 professores entrevistados a 

respeito de suas concepções de formação, percepções das bases epistemológicas e 

compreensões históricas do Jornalismo. Para isso, investigar-se-á o entendimento que os 

participantes têm desses temas, analisando algumas perguntas. Para esta análise, o capítulo 

será divido em três eixos: 1) Concepção de Formação; 2) Compreensões sobre História do 

Jornalismo e 3) Base Epistemológica do Jornalismo e Formação Técnica. 

 Cada eixo de análise será com base nas respostas a algumas perguntas feitas no roteiro 

de entrevistas que está no Anexo III. As perguntas norteadoras do item serão indicadas no 

início das análises. Em seguida à descrição da pergunta, haverá uma tabela com as 

frequências de respostas divididas em categorias. Assim, ao elaborar as análises, interpretou-

se as respostas tentando compreender qual era o principal sentido de cada uma delas e como 

poderiam se agrupar com base em categorias com elementos o mais próximo possível.  

No início ou ao longo de cada subitem, serão descritas quais as perguntas que 

nortearam a construção da análise relacionada à categoria ali definida. Essa separação ocorreu 

pelo fato de serem muitas perguntas com respostas extensas (13 perguntas para 33 pessoas, 

sendo mais de 400 respostas). A não divisão poderia deixar a análise confusa e com o risco de 

perder o rigor nas comparações e apreciações das falas e, ainda, passar falas importantes que 

refletem as concepções da área sobre os diversos temas discutidos. Também nas análises, 

destaca-se que as respostas consideradas nos capítulos quatro e cinco serão referenciadas sem 

definir o gênero do(a) participante, para não correr o risco de expor a identidade do(a) 

entrevistado(a). Por esse motivo, todos serão identificados como participantes, seguidos de 

um número. 

Os números de 1 a 11 distinguem as pessoas que pertencem ao Grupo A; de 12 a 22, 

ao Grupo B; de 23 a 33, ao Grupo C; isso ocorrerá durante todo o trabalho. Relembrando que 

o Grupo A compreende uma instituição pública; o B, uma instituição filantrópica e o grupo C 

três instituições particulares. 

 Além desses esclarecimentos em relação aos procedimentos aqui utilizados, nesta 

introdução do quarto capítulo é importante esclarecer que o Jornalismo é uma profissão 
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constituída em um momento histórico específico, como foi visto no capítulo dois e, por esse 

motivo, possui as características deste momento histórico. Características essas que não 

podem ser desconsideradas para se pensar a formação desta profissão. O Jornalismo nasce e 

constitui-se no capitalismo e contém em si as características dos avanços e retrocessos do 

momento histórico. Assim, a formação na área é característica da formação nesta sociedade, 

como foi discutido no primeiro capítulo. 

Ao se referir a uma pesquisa a respeito da formação em outra profissão, a Arquitetura, 

que foi publicada no formato de livro, Crochik (2010) explica essa questão relacionada à 

importância de não perder a compreensão das contradições do momento histórico para fazer 

uma análise rigorosa: 

 

O título do livro a que se refere este prefácio já contém uma importante 

afirmação: ‘a vida simulada no capitalismo’ sugere a questão se sob esse 

sistema econômico é possível outro tipo de vida; a crítica contida no título, 

no entanto, já mostra que o negado se mantém como forma de resistência: é 

possível ter vestígios de vida pela crítica à simulação (CROCHIK, 2010, p. 

9, aspas do autor). 

 

 Criticar a simulação e desvelar as contradições percebendo pontos de avanços e 

retrocessos é fundamental para se compreender os processos de vida neste momento histórico, 

apontando seus limites, pois o Jornalismo, assim como a Arquitetura a que se refere a citação, 

não atua à parte da sociedade, mas existe como profissão, área de atuação e formação em um 

processo social com determinadas características. Características que se expressam nas 

respostas que aqui serão analisadas e foram descritas e expostas teoricamente no capítulo 

dois.  

Além dos limites, é preciso marcar, ainda, os avanços e as possibilidades de 

resistência, mostrando, justamente, as contradições desses avanços e retrocessos 

concomitantes. Nas análises das falas dos participantes, será possível perceber essas 

contradições. Em uma mesma resposta pode-se observar pontos de resistências e também 

marcas da ideologia. Não há que se considerar apenas os limites de atuação em uma sociedade 

administrada, mas também não há que se idealizar os pontos de resistência e avanços. É 

preciso olhar para as características deste momento histórico e perceber sua ambiguidade, 

para não correr o risco de ser fatalista e pessimista, por um lado, ou ingênuo e otimista, por 
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outro; mas o que se pretende é conseguir perceber o processo que leva à opressão e as 

possibilidades de resistência, fazendo uma leitura o mais realista possível.  

Assim, com as análises aqui descritas, não se pretende ser negativo ou ter pouca 

generosidade em relação à formação e às respostas dos professores entrevistados, mas 

desvelar as falas para que se possa perceber que, nesta sociedade, os próprios avanços contêm 

em si retrocessos e marcam limites já na própria formação humana, desde os próprios 

formadores.  

 

4.1 AS CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO NO JORNALISMO 

 

 Para fazer a análise do primeiro eixo: as concepções de formação no Jornalismo, serão 

utilizadas as respostas às perguntas dois e cinco do roteiro de entrevistas: 2 - Qual a sua 

concepção sobre formação? e 5 - Como o(a) senhor(a) avalia a necessidade do diploma? 

 Primeiro, será analisada a pergunta dois. As respostas a respeito da concepção de 

formação foram divididas em duas categorias: uma considera a formação em um sentido 

amplo, englobando o que os professores denominam como formação humanística3, ética e, em 

alguns casos, até mesmo, formação profissional; a outra categoria considera a formação do 

jornalista como profissional com uma formação acadêmica/institucional. Estabeleceu-se, 

ainda, a categoria “Outras” para as respostas que não se enquadravam nas duas primeiras. 

Tentou-se observar, com essa pergunta, o que os professores compreendem por 

formação em um sentido amplo e comparar com o conceito de formação humana que foi 

apresentado no primeiro capítulo proposto pelos autores que fundamentam esta tese. O intuito 

era perceber se nas respostas à questão da formação as falas se relacionavam com os aspectos 

culturais e sociais ou se eram compreendidos num aspecto mais técnico, ligado à 

institucionalização, instrumentalização e profissionalização da formação. O objetivo era 

perceber como a formação é compreendida quando questionada de maneira ampla pelos 

profissionais que trabalham com formação em Jornalismo. 

                                                 

3
Durante as respostas, os professores utilizavam a expressão Humanística para se referirem a um tipo de 

formação por eles estabelecida como necessária, que envolve o estudo dos conteúdos das Ciências Humanas. 

Nesta tese, opta-se pela palavra humanista quando a fala for da autora da tese, mas será mantido o termo 

humanístico nas falas dos professores e quando a explicação se referir às falas, como no caso do quadro da 

frequência de respostas.  
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Tabela 3 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 2 - Qual a sua 

concepção sobre formação? 

COMPREENSÃO SOBRE 

FORMAÇÃO 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 

Formação mais ampla: humanística, 

ética e, em alguns casos, englobando a 

formação profissional. 

4 2 5 11 

Formação técnica ligada estritamente 

à profissão. 

6 8 4 18 

Outras. 1 1 2 4 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Conforme pode ser observado na tabela 3, a maioria dos participantes argumentou em 

um sentido mais relacionado à formação técnica e estritamente ligada à profissão, sendo o 

número elevado, principalmente, pela frequência em que apareceu no Grupo B. A maioria das 

respostas relativas a uma formação mais ampla foi dada pelos participantes dos Grupos C e A, 

no entanto, apesar de classificadas como amplas, elas parecem padronizadas e foram pouco 

desenvolvidas.  

De uma maneira geral, eles respondiam que se deve aliar formação humanística com 

ética e técnica. Quase todos eles listaram esses três aspectos sem discutir ou explicar o que se 

tratava cada um deles. O Grupo A teve quatro respostas amplas que compreenderam aspectos 

mais complexos. O Grupo B fez, recentemente, reuniões para a reformulação do PPC em que 

se discutiu, coletivamente, os aspectos da formação na área, talvez por isso as respostas 

tenham sido mais voltadas para questões ligadas à profissão, pois foi um assunto debatido 

recente e amplamente.  

Segundo alguns integrantes do Grupo B, eles se reuniram, semanalmente, cerca de um 

ano para a criação do novo PPC e para a análise das diretrizes curriculares. Os efeitos dessa 

reunião, ao que parece, refletiram-se em várias respostas desse grupo, conforme será notado 

mais adiante nas análises também de outras perguntas. 

 Como foi discutido no primeiro capítulo, na concepção dos autores da Teoria Crítica 

da Sociedade, considera-se a formação como um processo social que visa ao combate à 

barbárie, tendo em vista o desenvolvimento de civilidade, para a qual cada um deve traçar seu 

próprio caminho e que envolve formá-lo para a autonomia e para a emancipação, abrangendo 

os aspectos da cultura de maneira geral e não apenas a formação escolar, mesmo que esta não 
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esteja fora do processo. Não há receitas predeterminadas para a formação, mas, segundo 

Adorno (2006), ela deve se desenvolver em um sentido cultural amplo, buscando uma 

consciência verdadeira. 

 Dos 33 professores entrevistados, 13 questionaram qual o sentido de formação que se 

propunha analisar assim que a pergunta foi realizada, sendo seis do Grupo C (instituições 

privadas), quatro do Grupo B (instituição filantrópica) e três do Grupo A (instituição pública).  

Percebe-se que, no grupo com maior experiência profissional (Grupo A) e formado 

por pessoas com mais idade e títulos acadêmicos, a maior parte respondeu sem indagar do que 

se tratava a pergunta, visto que ela era muito ampla e muitos não compreenderam este sentido, 

mas, ainda assim, se puseram a responder. O grupo menos experiente (Grupo C) foi o que 

mais questionou, se o sentido da formação era mais amplo ou no âmbito da profissão. Quando 

essa pergunta aparecia nas entrevistas e era respondida com expressões: “Como assim?”, “Em 

qual sentido?”, tentava-se responder às indagações sem influenciar a resposta.  

A diferença aproximada de uma década na média das idades dos professores entre o 

Grupo A e B e ainda entre o B e C e duas décadas entre o A e o C reflete também no tempo de 

atuação na docência e nas certezas das respostas. Expressões como: “nossa, que pergunta 

difícil” somente se apresentaram nas respostas do Grupo C. As respostas do Grupo A eram, 

em sua maioria, iniciadas sem questionamentos ou comentários por parte dos professores, de 

maneira mais direta e sem hesitar.  

Em algumas, a experiência maior levou a repostas mais aprofundadas, mas não foram 

em todas. Com isso, é possível perceber pela análise de Benjamin (1989; 2012) que a 

experiência pode possibilitar o conhecimento que se transforma em narrativas. As respostas 

dos professores do Grupo A eram mais extensas e mais parecidas com o formato narrativo do 

que as dos Grupos B e C, que eram mais concisas, próximas à informação jornalística, mesmo 

que isso não tenha sido regra, mas uma tendência.  

Para fazer a análise das respostas e trazendo-as para ilustrar, entre as mais amplas do 

Grupo A, podemos citar a seguinte: 

  

Eu acho que formação é processo, formação é uma tentativa de alcançarmos 

um objetivo pleno, mas esse objetivo pleno, na verdade, é inalcançável. Se 

você pensa em formação humana, por exemplo, ela seria o seu caminhar 

para chegar a um objetivo, mas você não alcança porque é processual e vai 

se reconfigurando. Formação profissional, ainda, embora seja datada, temos 

níveis e instâncias de formação, inclusive divididos por graus, mas um 
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profissional, por exemplo, que queira atuar a partir de uma                 

plenitude profissional, ele tem que entender a formação como processual. 

Ele tem uma fase de formação inicial, mas ele tem outras que ele tem que ir 

superando. Acho que formação é processo (PARTICIPANTE 1). 

 

 É possível perceber uma concepção de formação em um aspecto mais amplo e que 

caminha para a ideia da formação profissional que também faz parte do processo formativo. 

Não se pode desconsiderar a importância da técnica para o exercício de uma profissão. Assim, 

formação profissional em um sentido mais específico também é importante aliada à formação 

cultural ampla, o que não deve é centrar-se na técnica específica da formação profissional e 

priorizá-la em detrimento do pensamento, ideia que comparece nessa reposta que começa do 

mais amplo para o mais específico e contempla a formação nesses dois aspectos.  

Na concepção de Horkheimer e Adorno (1985), a técnica é importante para o 

desenvolvimento humano. No entanto, ela não pode ser fetichizada: "Um mundo em que a 

técnica ocupa uma posição tão decisiva como acontece atualmente, gera pessoas tecnológicas, 

afinadas com a técnica" (ADORNO, 2006, p. 132). A técnica é imprescindível para as 

atividades humanas, mas ela não pode ser o fim da formação, mas é um meio importante para 

a realização das atividades humanas, inclusive profissionais, como foi discutido no capítulo 

um. 

Outra resposta com um sentido amplo de formação de maneira aprofundada e com 

clareza nas concepções sobre o processo formativo foi a do(a) Participante 6. Resposta essa 

que conseguiu dialogar com o conceito de maneira mais complexa, assim como a anterior. 

O(a) Participante 6 também compreende a formação como um processo dinâmico e que 

abrange as várias fases da vida: 

 

Primeiro, eu acho que formação não é uma formatação, não é uma coisa 

pronta. Eu lido com a formação como um processo, vinculado aos ciclos da 

nossa vida. Quando somos criança, a formação tem uma perspectiva, tem 

algumas lembranças do que tenha sido a formação da minha vida, algumas 

referências, meu pai, minha mãe, algum professor, talvez, um fato, um 

evento que tenha marcado a minha vida. Eu considero tudo isso como parte 

da minha formação porque eu me identifico com isso. [...] E isso eu 

considero formação, tem muito a ver com essa trajetória socioespacial, 

vamos dizer assim, da memória e daquilo que a gente vai conseguindo 

relacionar. Então, em um sentido bem amplo, eu penso que formação é parte 

do acesso que vamos tendo a conhecimento, a ideias, a pensamentos, a 

códigos culturais, a códigos morais que, de alguma forma, vamos 

conformando a nossa trajetória e o nosso jeito de ser. Não como ser estático, 

mas como reagimos ou como agimos quando tomamos uma decisão [...]. A 
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formação para mim tem essa dinâmica, esse movimento que vai aparecer na 

nossa vida por meio das decisões, das escolhas que a gente faz, até mesmo 

da estética [...] (PARTICIPANTE 6).                 

 

É possível perceber na resposta do(a) Participante 6 uma concepção mais aprofundada 

da formação, com elementos para pensar o processo, desde questões que envolvam a relação 

com o meio social quanto questões subjetivas que se desenvolvem de maneira diferente 

durante toda a vida. Ao explicar que formação não é formatação ou algo pronto, podemos 

relacionar essa perspectiva com o conceito kantiano de esclarecimento, em que é preciso 

construir autonomia, desenvolvendo a maioridade, que também não é formatada.  

O(a) Participante 7 também apresenta uma concepção de formação em que é preciso 

construir, dando a ideia de processo, como as anteriores. Para ele(a), a formação tem                      

que construir emancipação e autonomia:   

 

Muito objetiva. Entendo a questão da formação como uma construção 

possível da emancipação do indivíduo, no sentido da construção de 

um pensamento autônomo sobre a realidade da qual ele participa 

(PARTICIPANTE 7).   

 

Essa resposta, mesmo explicando que a formação deveria ser ampla e formando um 

pensamento autônomo, não exibe elementos para uma discussão ou uma análise aprofundada 

em que se poderia compreender a formação levando em conta, até mesmo, as contradições do 

processo formativo e seus elementos. Ele(a) expõe a autonomia e a emancipação de uma 

maneira direta, o que pode se aproximar de uma instrumentalização de tais processos que 

envolvem diversos aspectos.  

Outra entrevista com conteúdo importante para análise, a do(a) Participante 3, enfatiza 

a formação profissional, mesmo que diferencie informar de educar, dizendo que sua 

compreensão a respeito da formação se liga à educação profissional, priorizando o específico 

e perdendo o sentido amplo da formação. No entanto, há um ponto a ser destacado nesta 

concepção, para essa pessoa, a educação profissional não se reduz à técnica, mas comparece, 

então, a ética, o perceber os limites da atuação e um conhecimento da profissão: 

 

Existe uma diferença entre você informar e educar. Educar implica uma 

compreensão mais profunda do processo de atuação e como minha 
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concepção de educação está muito ligada à de educação profissional, implica 

uma concepção mais profunda do conhecimento da profissão, das atividades, 

dos critérios éticos e da prática profissional e limites de atuação 

(PARTICIPANTE 3).    

 

 Na resposta do(a) Participante 3, há a diferenciação entre informar e educar, que 

poderia ser entendido como formação em um sentido amplo. No entanto, ao explicar que sua 

concepção de formação é muito ligada à educação profissional, ele(a) restringe sua ideia, 

perdendo o sentido amplo de formação cultural, mesmo que, em seguida, traga a ética como 

elemento importante. 

 Outras respostas dos entrevistados do Grupo A também apresentam o conceito de 

formação de maneira mais restrita, ligada apenas aos conceitos profissionais:  

 

Eu entendo como a trajetória acadêmica, propriamente dita, mas também a 

frequência a congressos, a cursos livres. Acho que tudo isso contribui para a 

sua formação, além, é claro, da vivência no mercado [...] (PARTICIPANTE 

4).   

 

O(a) Participante 4 refere-se à formação como uma trajetória acadêmica, mesmo que 

traga elementos importantes dessa trajetória, tais como a frequência a cursos, congressos, mas 

deixa a resposta muito estritamente ligada à profissão. Tem-se, ainda, o(a) Participante 5, que 

menciona a formação como um grau de instrução que se adquire na Academia para a atuação 

profissional e enfatiza que ela passa por este espaço:  

 

Um grau de instrução é uma base de conhecimento que você adquire na 

Academia para dar um suporte fundamental no exercício da sua profissão. A 

formação passa pela Academia, na concepção de conhecimento, sim, na 

busca de conhecimento, sim (PARTICIPANTE 5).  

 

O(a) Participante 8 traz um sentido de formação para a profissão, mas destaca que se 

deva moldar a formação em um conteúdo ético e com uma formação humana que ele(a) 

define que deve ser forte: 

 

Eu entendo como um conteúdo, um conhecimento que tente abranger os 

mais diferentes aspectos, as nuances da profissão, então que atendam mais 
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ou menos essa perspectiva. E tudo isso, claro, moldado dentro de um 

conteúdo ético. No nosso caso jornalístico, que tenha uma formação humana 

forte, eu acho que esse conjunto de formação teórica e prática parece o mais 

relevante para pensar a formação, mas ela tem que abrangê-la, tem que dar o 

mínimo de ferramenta para que o estudante, o formando saia com uma 

capacidade para ingressar no mercado de trabalho (PARTICIPANTE 8). 

  

Observa-se que essa resposta, mesmo trazendo a ideia de formação ética e humanista, 

foi construída pensando a formação mais voltada para ideia de formação profissional e 

termina enfatizando o ingresso no mercado de trabalho, relacionando a formação com esse 

acesso.  

Os participantes do Grupo A trouxeram concepções diferentes sobre formação, 

algumas mais aprofundadas, mas a maioria descreveu uma concepção de formação técnica 

ligada estritamente à profissão.  

 O Grupo B também traz a maioria das concepções como formação técnica ligada 

estritamente à profissão. No entanto, alguns participantes trouxeram concepções mais 

aprofundadas e amplas. O(a) Participante 12 afirma que a formação perpassa as várias 

instâncias da vida do sujeito, mostrando uma concepção que percebe a formação na 

convivência familiar, no ambiente escolar e nas experiências profissionais: 

 

Eu entendo que a formação perpassa várias instâncias da vida do sujeito, 

então, desde a convivência familiar, o ambiente escolar, tudo isso contribui 

para a formação, também as experiências profissionais. Por exemplo, eu 

acho que, hoje, às vezes, existe certo receio de alguns pais de que o trabalho 

possa atrapalhar o estudo dos filhos porque existe uma preocupação muito 

grande com Enem/Vestibular, então, muitas vezes, as pessoas preferem que 

os filhos foquem nos estudos e temem que o trabalho possa atrapalhar, mas 

eu acho que o trabalho, inclusive, participa muito da formação do sujeito, 

então acho que perpassa todas essas instâncias: a convivência familiar, a 

experiência escolar, o trabalho e outros tipos de atuação social: lazer, 

trabalhos voluntários, acho que todas essas experiências contribuem para a 

formação do sujeito (PARTICIPANTE 12). 

 

 O(a) Participante 13 não exibe argumentos em sua conceituação de formação com 

elementos que permitam compreender o sentido propriamente do termo, por mais que 

apresente a ideia de processo, faz de maneira bastante sintética, sem argumentos que 

poderiam subsidiar o entendimento do que ou como seria esse processo. Ele expõe, apenas, 

que é um processo de desenvolvimento de habilidades, percepções e valores, sem explicar 

como isso poderia se dar ou quais seriam as habilidades, as percepções e os valores:  
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Formação é um processo de desenvolvimento de habilidades, de percepções, 

de valores. É todo um processo (PARTICIPANTE 13).  

 

 No caso do(a) Participante 21, há o exemplo de sua própria trajetória, em que se relata 

que desde a graduação começou a se interessar pelo tema. Ele(a) mostra pontos importantes, 

como a necessidade de se empenhar no processo formativo para haver formação, quando diz 

que é preciso gostar do que se faz. Para ele(a), formação é um processo que começa em casa e 

continua na vida escolar:  

 

Não sei se tive a sorte ou não, desde que eu fiz graduação, eu trabalhei com 

o [nome do professor], fiz [nome do programa] e, desde então, eu comecei a 

ler sobre educação, sobre Paulo Freire, para ir para as oficinas. E quando eu 

fiz mestrado, aconteceu de eu entrar em um programa de comunicação, mas 

uma única professora era da educação que orientou. Ela foi olhar meu 

currículo e falou assim: “Mas, espera aí, você está querendo mudar de 

área?”. Porque eu estava com a proposta da internet, redes sociais, que era o 

que eu tinha estudado fora do Brasil e era o que eu estava gostando de 

estudar no momento. “Sim”, eu falei, mas ela: “Você tem um pé muito 

grande dentro da educação!”. Então, você está falando em formação, no 

geral, mas eu acho que não dá para separar uma coisa da outra. Eu acho que 

a formação, primeiro, para você formar alguém, educar alguém, você tem de 

gostar muito do que você faz. Por exemplo, a nossa profissão é uma 

profissão com muitos problemas, com muitas dificuldades. Mas, ainda 

assim, eu gosto muito de Jornalismo, eu gosto muito de sala de aula. E eu 

acho que formação é um processo, ela é constante, ela começa em casa, ela 

vai ter continuidade na vida escolar, mas nos grupos que a pessoa participa 

também. Então, estamos sendo sempre formados. Assim, eu não gosto dessa 

concepção de formação, a palavra formação, a palavra capacitação, então, 

me incomoda até mais. Eu acho que a formação é uma coisa legal quando ela 

acontece naturalmente, quando tem afeto, quando tem interesse, que é 

contínua, estamos sempre nos formando. Eu fui para a área acadêmica, 

sempre quis ser professor(a). [...] Para mim, é um processo constante, que 

acontece sempre, em diferentes grupos, às vezes, não é um curso específico. 

E tem que se dar pelo afeto mesmo, você tem que querer, senão você não 

forma ninguém (PARTICIPANTE 21). 

 

 O(a) Participante 21 traz a necessidade do afeto na formação. Para Adorno (2006), 

como um processo em relação ao qual é preciso se dedicar e construir, a formação precisa 

envolver amor. Para o autor, o amor, como essencial para a formação, tem o sentido de 

investimento de energia libidinal. Esse sentido do querer aparece na fala do(a) Participante 21, 

mas ele(a) acaba tornando natural a formação ao falar que: “a formação é legal quando 

acontece naturalmente”, o que pode desconsiderar o processo social, mesmo que durante sua 

resposta apareça a expressão: “formação é um processo”. 
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  Algumas respostas foram dadas tendo em vista a formação como construção de 

habilidades técnicas aliadas ao que se chamou em várias entrevistas de formação humanística, 

como o exemplo do(a) Participante 16: 

 

Na minha opinião, a formação, no caso do Jornalismo, vai ao encontro, não 

de encontro, mas ao encontro do que é, de fato, o conceito de formação, ou 

seja, de você possibilitar um conhecimento de habilidades e competências 

técnicas ao lado, claro, de competências de conhecimento teórico e 

humanístico para a execução e o desempenho da função de jornalista. Acho 

que não é um conhecimento puramente técnico, não é um conhecimento 

puramente teórico. Na minha opinião, a formação se dá quando há a mescla 

dos dois dentro de um projeto, de uma ideia, de um propósito profissional. 

Então, eu acredito que a formação tenha esse objetivo e a formação do 

jornalista compartilha desse objetivo (PARTICIPANTE 16). 

 

As concepções, no Grupo B, tenderam a ser constituídas com respostas voltadas para a 

formação da profissão, considerando os aspectos humanísticos e éticos, com muitos exemplos 

da formação dos próprios professores, que mostram a tentativa de aliar a experiência pessoal 

com os conhecimentos técnicos. Falar da própria experiência não garante que, como definiu 

Benjamin (1989; 2012), se tenha, de fato, experimentado os fatos relatados. No entanto, a 

presença de termos como a necessidade da formação humanística e ética mostra a área atenta 

a questões do processo de humanização. 

No Grupo C, cinco professores compreendem a formação em um sentido mais amplo e 

quatro como formação profissional. Entre aqueles que responderam no sentido geral, alguns 

falaram de maneira mais aprofundada: 

 

Não sei, mas a ideia que eu tenho de educação ainda está muito vinculada à 

educação escolar em todos os níveis. Mas eu tento entender formação como 

um processo que se dá a todo instante na vida do ser humano, que vai além 

dessa educação escolar, dessa educação formal. Acho que formação são suas 

experiências de vida, seus valores morais, éticos, políticos. A maneira como 

você lida com arte, com cultura. Acho que formação é tudo isso 

(PARTICIPANTE 27).  

  

O(a) Participante 27 constrói uma resposta mais aprofundada, como é possível 

perceber também no(a) Participante 23, mesmo que, neste último, ele(a) se volte para a 

questão profissional, que não se desliga da formação em um sentido amplo. A formação 

técnica e profissional, com a formação cultural, compõe a formação humana: 
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A minha concepção de formação é tudo aquilo que permita a autonomia do 

pensamento. Então, para mim, a ideia da formação é de algo que me habilite, 

que me qualifique para aliar a minha capacidade de interpretar o mundo, de 

me relacionar com as pessoas e de utilizar as técnicas que eu aprendi para 

exercer uma determinada função. Então, eu não separo muito essa coisa da 

técnica com a formação, mas eu tendo a olhar muito para a formação 

humanística, então, a relação com a sociologia, história, que eu acho que é 

algo muito característico da área da comunicação, que é dialogar com outras 

áreas. Não sei se é exatamente essa a pergunta. Mas, especificamente em 

Jornalismo, acho que você tem a parte que envolve técnica e ética e o resto é 

o mundo. Você vai ter que lidar com o mundo, então, quanto mais você 

conseguir lidar com outras áreas, ou souber mediar essa relação entre outras 

áreas e seu público, você terá uma melhor formação. É dessa forma que eu 

penso (PARTICIPANTE 23). 

 

 A ideia de autonomia do pensamento, que aparece na resposta do(a) Participante 23, 

vai ao encontro da proposta de emancipação de Adorno (2006). Além disso, esse(a) 

Participante menciona, ainda, a importância de se aliar a técnica e interpretação do mundo a 

uma formação humanista. 

Outras respostas foram mais objetivas e continham um sentido mais instrumental, 

como o(a) Participante 33, que define formação como dar estrutura a algo e restringe o 

sentido da formação à aprendizagem: 

 

Formação é você dar estrutura a algo. É a partir do que você planeja, estou 

dizendo desde o sentido mais amplo, né? Por exemplo, vou formar um tijolo, 

preciso montar uma estrutura, para ali construir um tijolo. Então, vai 

trazendo isso para o intangível, no sentido de formação na educação, é você 

dar ferramenta, suportes, para que aquela pessoa que está ali no processo 

adquira conhecimentos, troque conhecimentos. Então, eu vejo formação 

dessa forma, você ofertar estruturas, ferramentas, para que você desenvolva 

uma aprendizagem, um ensino (PARTICIPANTE 33). 

 

 Ainda há algumas respostas menos aprofundadas, sendo classificadas no grupo Outras. 

No caso do(a) Participante 25, por mais que ele(a) fale em dar uma base para a pessoa 

caminhar sozinha, ele(a) não aponta os elementos que possibilitariam essa realização. Ao 

repetir que é dar base, garantir a base, ele(a) torna a resposta repetitiva e pouco desenvolvida:  

 

Nossa, que difícil. Minha concepção sobre formação. O que eu acredito que 

seja formação, né? Acho que é dar a base, garantir uma base, dentro das 

várias formas de formação, mas garantir uma base para que a pessoa possa 

caminhar sozinha (PARTICIPANTE 25). 
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Nos três grupos (A, B e C), as discussões foram voltadas mais especificamente para o 

Jornalismo, mais centradas no fazer jornalístico em si e em como ensinar essa prática 

profissional do que nas questões relacionadas às discussões da educação, levando em conta 

seus limites e suas contradições. 

Isso pode ser reflexo de dois fatores: o primeiro, o fato de o Jornalismo ser um 

bacharelado e, ao contrário das licenciaturas, não contemplar a formação da prática docente já 

desde a graduação. O segundo: as respostas mais específicas podem estar relacionadas ao 

próprio tema da pesquisa que foi anunciado previamente: a formação do jornalista. Assim, 

mesmo que a pergunta fosse de formação em um sentido amplo, os professores podem ter 

sido induzidos a falar, especificamente, da formação do jornalista por se tratar de jornalista 

entrevistando jornalistas para a compreensão do tema anunciado. 

Nas próprias respostas apresentadas, muitos trouxeram a ideia da necessidade de uma 

formação que eles denominavam de humanística, sem explicar o que entendem por tal 

formação. A palavra humanística aparece várias vezes ao longo das entrevistas nas respostas a 

muitas perguntas, como será analisado também em outros itens, como nas questões ligadas à 

epistemologia e ao desenvolvimento social. 

Percebeu-se, nas respostas, pouca compreensão do sentido amplo da formação, como 

se este tema não se colocasse como uma questão para alguns desses formadores entrevistados 

para esta tese, o que pode ser pensado com base na concepção de Adorno (2006) de que a 

educação não forma para a emancipação se este não for o seu objetivo. O fato de estar 

inserido em um processo formativo não leva, necessariamente, à construção de autonomia e 

esclarecimento, mas para que a educação tenha este sentido ela precisa ser orientada para isso.  

A explicação de Adorno (2006) a respeito da formação que foi exposta no primeiro 

capítulo, indicando que a formação na atualidade não se orienta para o esclarecimento, pode 

ser aqui percebida nas respostas a essa pergunta sobre a concepção de formação, visto que 

elas não orientam para pensar um sentido amplo de formação e que tenha como objetivo o 

combate à barbárie, mas o que se vê são explicações mais especificamente ligadas à técnica e 

à profissão num sentido instrumental. Mesmo que o sentido técnico da formação também seja 

importante, não se está desconsiderando a técnica, mas sua prioridade como finalidade. A 

formação não pode ter a técnica com um fim em si mesma, mas a técnica deveria comparecer 

na formação como um meio para alcançar os objetivos de formar para a autonomia e o 

esclarecimento.  
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Uma das hipóteses das respostas pouco aprofundadas a essa pergunta número 2 é que 

isso possa ter se dado, talvez, por se tratar da primeira pergunta da entrevista que envolvesse 

uma resposta subjetiva (as anteriores envolviam dados objetivos, como tempo de formação, 

atuação no mercado, títulos acadêmicos etc.) e os entrevistados estarem, ainda, pouco à 

vontade. Percebeu-se, nos três grupos, que os professores começaram a entrevista mais 

contidos ou reservados e foram se soltando conforme as perguntas foram feitas. Talvez se 

tivesse sido perguntado mais à frente no questionário, as respostas seriam um pouco mais 

desenvolvidas e menos simplificadas.  

Isso se mostrou mais perceptível quando se perguntou sobre a necessidade do diploma. 

Para argumentar o porquê de serem favoráveis à formação superior para o Jornalismo, muitos 

professores disseram da importância da formação e deram respostas mais circunstanciadas do 

que entendem como formação do que quando perguntados no início a respeito desse tema. O 

que se pode observar, ao longo das análises, é que, quando as perguntas tinham um sentido 

mais específico e instrumental, as respostas eram mais bem estruturadas, mais complexas e 

mesmo contendo mais elementos que possibilitavam perceber os limites e as contradições 

desta sociedade e da formação do jornalista.  

 De toda maneira, percebeu-se certo espanto e confusão quando lida a pergunta sobre a 

concepção de formação durante a entrevista. Alguns, até mesmo, chegaram a exclamar: 

“Nossa, que pergunta difícil”, o que leva à consideração que, mesmo com as mudanças 

relacionadas às diretrizes curriculares recentes, os professores não se puseram a pensar e a 

questionar sua concepção de formação em um sentido amplo, que não fosse a formação 

técnica específica da profissão. Os debates estão centrados mais em torno da atuação do 

jornalista e da função da notícia na sociedade do que no papel do professor na formação. O 

que se observa é que esses professores se identificam mais como jornalistas formando 

jornalistas do que como professores formando estudantes. 

Ainda para compreender a concepção mais especificamente da formação, perguntou-se 

o que cada uma das pessoas participantes pensava da necessidade do diploma para exercer a 

profissão de jornalista, ao que responderam unanimemente ser indispensável.  

Embora todos os sujeitos tenham concordado com a necessidade do diploma para 

exercer a profissão no Jornalismo, alguns fizeram ressalvas e deram argumentos diferentes do 

porquê de sua resposta para o entendimento a respeito de o jornalista ser diplomado, contrário 

ao que prevê as regras neste momento em que a obrigatoriedade do diploma está suspensa. 

Alguns disseram que em outro contexto talvez não fosse preciso o diploma, mas dada a 
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reserva de mercado, neste contexto, necessita-se, e que esta resposta se aplicaria, também, a 

outras profissões. Outros destacaram as questões relativas à importância da formação 

humanista e ética, possibilitada pela faculdade. E outros, ainda, aliaram a questão da 

importância da formação com a regulamentação e o fortalecimento do Jornalismo como uma 

categoria profissional. Houve, também, respostas isoladas, que foram agrupadas na categoria 

denominada ‘Outras’. O agrupamento das respostas que tiveram um mesmo sentido pode ser 

compreendido na tabela a seguir e as respostas serão logo analisadas. 

 

Tabela 4 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 5 - Como o(a) 

senhor(a) avalia a necessidade do diploma? 

RESPOSTAS À PERGUNTA SOBRE O 

PORQUÊ SER NECESSÁRIO O 

DIPLOMA 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 

Importância da Formação: para o exercício: 

técnico, ético ou humanístico; estudo 

teórico do Jornalismo e/ou reflexão sobre a 

profissão e seu compromisso social. 

5 6 7 18 

Regulamentação profissional: 

fortalecimento da categoria e/ou reserva de 

mercado de trabalho. 

- 1 1 2 

Ambos: importância da Formação e 

Regulamentação Profissional. 

3 4 1 8 

Outras: constituir Network na Faculdade; 

empresas não vão pagar para treinar quem 

não tenha diploma e/ou respostas confusas 

ou sem argumento sobre o porquê da 

necessidade do diploma. 

3 - 2 5 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Em relação à pergunta sobre a necessidade do diploma, em que a resposta estava 

ligada à formação na área específica do Jornalismo, pois se tratava do diploma em Jornalismo 

e não do diploma nas profissões de forma ampla, os professores mostraram-se mais seguros e 

com mais conhecimentos para dizer a respeito da formação. Todos responderam sim para a 

necessidade da exigência do diploma e o que variou entre as respostas foram os argumentos 

do porquê acharem necessário. 

Ao se analisar os dados da tabela 4, é possível perceber que a maioria compreende que 

o diploma é necessário por causa de uma formação mais ampla. Apenas um do Grupo B e um 
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do Grupo C acreditam que a função do diploma é, simplesmente, regulamentar a profissão e 

oito participantes acreditam que o diploma tanto regula a profissão quanto tem uma 

importância por proporcionar uma formação ampla.  

 O fato de todas as pessoas participantes responderem sim para a exigência do diploma 

pode ter se dado pela compreensão argumentada por muitos deles a respeito da necessidade da 

formação ou da regulamentação para o exercício de uma profissão, mas também por uma 

reserva de mercado para eles próprios, pois, como professores, formar jornalistas garante o 

emprego de cada um dos participantes; caso fossem entrevistados jornalistas que não são 

docentes, talvez o resultado tivesse sido outro. O fim dos cursos os deixaria desempregados 

na docência. 

 Na pergunta sobre a necessidade do diploma, as respostas foram parecidas de maneira 

geral dentro dos grupos e ainda entre um grupo e outro. A hipótese para o estabelecimento 

deste cenário com respostas comuns está no fato da não obrigação do diploma ser recente, 

todos eles ou eram professores ou estudantes de Jornalismo durante o momento histórico que 

se inicia com a decisão da juíza Rister, em 2001, e o parecer de Gilmar Mendes, em 2009, 

indeferindo o pedido da Fenaj a propósito da volta do diploma, como foi discutido no       

capítulo dois.  

Nesse contexto, várias discussões foram propostas nas universidades na ocasião de tais 

decisões, por este motivo, as falas dos profissionais aqui entrevistados não são de uma 

simples opinião, como é possível pensar valendo-se da concepção de Adorno (1969) sobre 

opinião que foi exposta no capítulo um. Entretanto, no caso da dispensa do diploma, depois de 

várias discussões que envolveram as universidades, o que se pode perceber é que, nos três 

grupos, se consolidaram falas que envolvem conhecimento do tema e não apenas opiniões.  

 O que se observou nas respostas, como pode-se constatar com as citações, é que a 

maioria (26 dos 33 participantes) estava preocupada com a importância da formação:  

 

[...] O diploma de graduação para a formação em Jornalismo é fundamental 

porque não basta você saber escrever, e esse é um jargão que ouvimos dos 

calouros, para você dizer que é jornalista. O diploma é fundamental porque 

como em qualquer outra profissão você tem a sustentação dessa profissão. 

No caso do Jornalismo, ele está totalmente sustentado num tripé que você só 

vai acessar e se afirmar jornalista a partir da graduação em Jornalismo. O 

que é o tripé? Responsabilidade social, compromisso ético e domínio 

técnico. Não basta saber escrever, você tem que saber o que é lide, sublide, 

você tem que se envolver num processo de conhecimento de uma linguagem 
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específica. Na verdade, eu acho que quando as pessoas buscam uma 

faculdade de Jornalismo elas têm uma expectativa que é o que a faculdade 

oferece. Uma pessoa que busca uma formação em Jornalismo ela está 

buscando a técnica, uma formação mais imediata. Está buscando se 

qualificar para iniciar o exercício profissional dela como jornalista 

(PARTICIPANTE 1). 

 

 Nesta citação, é possível perceber o entendimento da necessidade de uma formação, 

que engloba o que o(a) Participante 1 chama de tripé: “Responsabilidade social, compromisso 

ético e domínio técnico”. Pensando as questões formativas, compreender a técnica de uma 

profissão e diferenciá-la das aplicações de senso comum é também conteúdo formativo 

importante para a qual a formação em nível de graduação deve estar atenta, ela só não pode 

ser a única finalidade da formação. Ressalta-se que o(a) Participante 1 traz três elementos 

importantes que são a responsabilidade social, a ética e a técnica, mostrando argumentos para 

a necessidade do diploma. 

 Ainda no Grupo A, outras respostas também ressaltaram a importância da formação 

em Jornalismo: 

 

Eu continuo achando a formação superior em Jornalismo essencial. E cada 

vez mais. Principalmente pelo que temos visto agora da prática do 

Jornalismo lá fora. Eu acho que nunca vivemos um momento tão bom e tão 

rico para que eu esteja cada vez mais certo(a) de que a formação superior em 

Jornalismo é essencial. Por quê? A crise que o Jornalismo vive hoje em dia, 

[...]  eu acho que é uma crise de formação também. A minha orientadora 

acha que eu fico tentando resolver os problemas do Jornalismo na formação, 

eu sei que eu não vou resolver todos os problemas do Jornalismo na 

formação, mas eu posso, sim, melhorar a qualidade dessa informação lá na 

frente e, com certeza, se não acabar com a crise de Jornalismo, pelo menos 

minimizaria. [...] Eu acredito, fortemente, na formação superior em 

Jornalismo, por vários motivos, pela vivência que esse menino vai ter da 

teoria do Jornalismo, da ética do Jornalismo, da deontologia do Jornalismo, 

da filosofia do Jornalismo. [...] Com a dicotomia que ainda existe nessa 

formação, com esse buraco que ainda existe entre teoria e prática, essas 

coisas que não se juntam, é muita coisa que, ainda, tem problema, mas eu 

acredito fortemente que quem passa pelo ensino superior, pela formação em 

Jornalismo, sai diferente (PARTICIPANTE 2). 

 

 Na resposta do(a) Participante 2, percebe-se um olhar diferenciado para a formação, 

mostrando sua importância e ressaltando as contradições que ele(a) percebe na prática da 

formação, tais como a dicotomia entre teoria e prática, os limites da própria formação, a crise 

do Jornalismo. Observa-se um sentido amplo no conceito de formação com compreensão que 
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envolve: ética, teoria e formação aprofundada e reflexiva, apontando que a formação sozinha 

não dará conta dos problemas do Jornalismo, mas que ela é imprescindível. 

  Outras respostas também mostraram uma concepção de formação em um sentido mais 

amplo e entendida de maneira aprofundada. O(a) Participante 7 fala da importância do 

diploma como legitimação de uma categoria profissional e expõe, ainda, a importância de 

discutir que formação é essa. Para esse(a) participante, a questão do diploma está posta como 

necessária por se tratar de uma profissão e precisar ser legalmente reconhecida, mas ele(a) 

abre outra discussão importante: que tipo de formação queremos? Dada a necessidade do 

diploma, é preciso pensar a formação em si: 

 

Bom, eu sou a favor. Eu sou categórico(a) em dizer que o jornalista por ser 

uma profissão reconhecida, legitimada legalmente, ela precisa ter um 

diploma. É preciso validar isso de uma forma legítima. Uma outra discussão 

é a questão da formação, se estamos de fato formados à altura, em nível e 

graus para sermos diplomados. Essa é uma outra discussão. Agora, a 

exigência do diploma tem que ser posta. Senão, não estamos considerando 

isso como uma formação ou como uma profissão. Então, eu sou 

categórico(a) nesse sentido. É preciso ter diploma, assim como o médico 

tem, o advogado tem e tantas outras profissões, ditas profissões 

regularizadas legalmente, com suas próprias legislações legitimamente 

reconhecidas, têm diplomas. Então, nós vamos dizer que qualquer pessoa 

pode exercer o Jornalismo? Então teremos que voltar e discutir quais são as 

atribuições e funções desse exercício. Não vai precisar passar pela 

academia? Não precisa fazer leituras da realidade? Compreender a realidade 

para além da sua imediaticidade? Compreender as imagens para além do que 

ela informa? Então, qualquer um faz isso? É uma discussão complexa e 

profunda. E ela assume uma série de variáveis que tem que ser colocadas na 

mesa. O diploma tem que ter (PARTICIPANTE 7). 

      

 Importante observar que reflexões como essa, pensando o próprio sentido da 

formação, não se apresentaram nas respostas à pergunta dois sobre a concepção de formação. 

Pelos trechos aqui analisados, perecebe-se que discussões mais voltadas para assuntos 

específicos, como a necessidade do diploma, a formação técnica e outras são mais bem 

desenvolvidas do que respostas a perguntas mais amplas.  

Não parece haver, na área, discussões da formação em um sentido amplo abrangendo a 

própria função do professor, mas as discussões centram-se na formação para a atuação do 

jornalista como um profissional e nas possibilidades formativas para a ética aliada ao bom 

conteúdo técnico. O olhar não se dá para o processo desde o início, pensando no próprio papel 

do professor, mas se concentra no produto jornalístico e em sua qualidade. 
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O(a) Participante 4 tem uma visão mais pragmática, ele(a) apresenta argumento 

diferente das respostas anteriores aqui apresentadas. Para ele(a), além de formar e informar, a 

faculdade atende à necessidade de constituir uma rede social de trabalho: 

 

Eu vejo que a questão do diploma, não digo o diploma, mas a passagem pela 

faculdade, você ter um curso, eu acho importante por aqui você forma; além 

de você se informar e se formar, você constitui seu networking 

(PARTICIPANTE 4). 

 

 Algumas respostas defendem o diploma para o Jornalismo, no entanto, apontam 

ressalvas que envolvem, no caso do(a) Participante 5, a ideia de talento, que, como já foi 

argumentado no capítulo dois, torna natural aspectos sociais da formação e traz a função, que 

seria de um processo formativo, como um dom inato e não como um desenvolvimento 

gradativo. Entretanto, contraditoriamente, essa pessoa finaliza sua resposta com 

argumentações sobre a necessidade de uma formação com uma sustentação teórica que leve o 

profissional a refletir, diferente da proposta incial de talento e, ainda, de formação no que 

ele(a) define como: “adquirir fazendo”: 

 

Eu ainda sou defensor(a) do diploma no Jornalismo, apesar de algumas 

ressalvas, apesar de algumas dificuldades de talentos específicos. Eu ainda 

acho fundamental por que o mercado não dá oportunidade do aprendizado. 

Você adquire fazendo, você consegue fazendo, mas não tem uma orientação 

específica, sabe? Para buscar esse conhecimento. E eu acho que o Jornalismo 

passa pelo conhecimento prático, mas, fundamentalmente, de uma 

sustentação teórica para convidá-lo a refletir sobre valores, sobre ética, sobre 

conhecimentos básicos naquelas disciplinas mais básicas de sociologia, 

filosofia e ética (PARTICIPANTE 5). 

  

O(a) Participante 5 menciona a necessidade do diploma e chama os conhecimentos 

éticos, filosóficos e sociológicos de básicos e essenciais. No entanto, ele(a) também se refere 

a talento, como explicitado anteriormente, e à possibilidade de se aprender a profissão no 

mercado, fazendo o trabalho. Ele(a) fala da possibilidade de aprender fazendo, o que pode 

desconsiderar a formação acadêmica e ressalta que esse processo não precisa da Academia, 

mas poderia ser realizado na prática. Contudo, ressalta, no final da resposta, a importância dos 

conteúdos humanistas e teóricos na formação que se constituem no aprendizado acadêmico. 
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Ainda nas respostas que trouxeram diferentes argumentos, como percebidos nas 

citações, o(a) Participante 9 expõe uma concepção de formação em que explica que, mais do 

que diploma, o jornalista precisa de competência: 

 

Antes do diploma, eu defendo a formação de jornalistas competentes. Para 

além do que o mercado capitalista determina como competente. Nós estamos 

em uma profunda crise no Brasil, hoje, e precisamos recriar, reinventar o 

Jornalismo, que é trazer o Jornalismo para o século XXI (PARTICIPANTE 

9).  

 

 Ao ser questionado sobre como seria isso, trazer o jornalista para o século XXI, o(a)  

Participante 9 faz uma longa explicação, que não foi transcrita, da relação com a cultura 

popular para essa formação e termina dizendo que defende o diploma neste atual momento 

histórico, em outras condições ele não seria necessário. 

 O(a) Participante 6 fez uma análise mais crítica e elaborada dos embates em relação à 

necessidade do diploma. Essa análise crítica mostra, ainda, uma argumentação a respeito da 

formação mais bem fundamentada do que na pergunta anterior sobre a concepção de 

formação dos entrevistados. O(a) Participante 6 exibe diversos elementos importantes e sua 

resposta será fragmentada em duas partes para melhor analisá-los: 

 

A necessidade do diploma entra como um elemento desestabilizador e o foco 

dessa discussão não está no Ministério da Educação, nem na comissão que 

elaborou as diretrizes. Embora a comissão que tenha elaborado seja a favor 

da exigência do diploma. A exigência do diploma está muito focada na 

organização do trabalho, que é outro campo de disputa importante. Porque 

você forma o jornalista, é um intelectual, alguns vão voltar para a 

universidade e vão seguir a carreira acadêmica. Supõe-se que a maioria vai 

permanecer em um campo de trabalho que exige alguma regulação, essa 

regulação é do capital, de como é que se remunera esse trabalho, como é, por 

exemplo, que se garante o cumprimento do estatuto ético dos jornalistas. Do 

ponto de vista da organização do trabalho cabe a exigência do diploma [...] 

(PARTICIPANTE 6). 

 

 Percebe-se, nessa primeira parte da resposta, uma compreensão complexa do próprio 

conceito de trabalho e categoria profissional ligados ao capital, que não fica restrita à reserva 

de mercado, mas à compreensão da constituição de uma profissão no capitalismo, seu lugar 

social e a importância da formação, como será percebida na continuação da resposta em que 
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se fala, ainda, sobre a não necessidade do diploma em outra estrutura social, mas que essa 

estrutura não existe ainda: 

 

[...] Do ponto de vista das disputas que são feitas ou que deveriam ser feitas 

no campo da valorização do trabalho jornalista, da definição, eu também 

penso que cabe a exigência do diploma. Cabe compreender, também, que 

esse campo está muito contaminado por essa estrutura empresarial que oferta 

o produto jornalístico no Brasil. E que estrutura é essa? Uma estrutura 

empresarial, oligárquica, que produz muito lucro, mas por outras vias, não 

pelo trabalho jornalístico. O trabalho jornalístico é meio para produção 

desses lucros. Nessa estrutura está posta, e é absolutamente necessária, a 

formação do jornalista e a exigência do diploma. Em outra forma de 

organização do trabalho jornalístico talvez não venha a ser necessário. Mas 

essa estrutura não existe ainda. [...] A exigência do diploma conforma uma 

identidade profissional, mais do que garante uma qualidade profissional, ela 

conforma uma identidade profissional e um ethos que pelo menos poderia, 

acho que deveria ser maior, deveria ser mais consistente na regulação, mas 

na fiscalização desse trabalho. [...] Por outro lado, existem outros 

mecanismos que consideram o Jornalismo como função primordial na 

democracia, e aí a exigência do diploma viria a fortalecer isso. [...] Então, 

não é um campo simples. Eu sou um(a) defensor(a) do diploma, mas não por 

uma corporação, porque eu acho que a chance que temos aqui, se 

desperdiçamos, é incompetência da Academia, mas a chance que temos na 

Academia de apresentar essa questão em um processo de formação do 

jornalista é ímpar, é importantíssima [...] (PARTICIPANTE 6).          

 

 O(a) Participante 6 demonstra uma compreensão complexa da formação do jornalista e 

sua relação com o diploma e a regulamentação da profissão. Resposta aprofundada que já 

havia sido dada por esse(a) Participante na pergunta a respeito de sua concepção de formação, 

como já foi analisado anteriormente por meio da pergunta categorizada na tabela 3. O que 

mostra uma visão aprofundada e coerente da formação expressa tanto na resposta à pergunta 

dois quanto à cinco. Para esse(a) Participante, o Jornalismo está inserido em um contexto 

histórico específico e possui as características desse contexto, tais como o atrelamento ao 

trabalho em grandes empresas jornalísticas e o interesse dessas empresas que está no lucro. 

O(a) Participante 8 também argumenta com uma visão que mostra os elementos do 

processo formativo e as mudanças de posicionamentos que os próprios professores vêm tendo 

ao longo dessa discussão suscitada com a decisão judicial: 

 

É uma questão polêmica. É uma questão que eu já tinha uma ideia, acabei 

mudando em certa altura. Pensei muito sobre isso. O que é propriamente o 

diploma? [...] Eu não sei, eu não vejo uma alteração muito grande no 

mercado de trabalho. Na época, foi um susto muito grande, mas hoje eu não 
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vejo tantas mudanças, eu vejo os veículos exigindo mais pessoas formadas e 

mais pessoas formadas que ainda passam por trainees, por outras situações 

dentro dos veículos de comunicação para completar essa formação. Mas a 

exigência do profissional formado me parece que se acentuou nos últimos 

anos. Por um lado, a queda do diploma também ajudou que muitas escolas 

de comunicação precárias acabassem desaparecendo porque cresceram muito 

no começo dos anos 2000, se proliferaram as escolas de Jornalismo sem 

estrutura nenhuma. Sem estrutura laboratorial, docente, sem uma matriz 

coerente, então criaram muitas e muitas escolas que desapareceram um 

pouco. [...] Acho importante exigir mais das escolas de Jornalismo a 

formação. Eu acho que a queda do diploma também acabou proporcionando 

isso. Claro, do modo avesso (PARTICIPANTE 8). 

 

 Nesse trecho, é possível perceber a leitura dos efeitos da mudança desde a decisão da 

juíza Rister, em 2001, e do parecer do STF, em 2009, segundo o(a) Participante 8. De acordo 

com essa pessoa, não houve alterações significativas no mercado, mas o próprio mercado 

acabou por exigir o diploma, o que, segundo ele(a), fez com que os profissionais mais bem 

formados fossem selecionados, extinguido alguns cursos com formação precária. Assim, no 

ínicio da discussão, para esse(a) Participante, era desnecessário o diploma, o que ele(a) 

argumenta que mudou com o passar dos anos. 

 Nos Grupos B e C as respostas também foram elaboradas nessa mesma linha de 

pensamento do Grupo A. Todos a favor do diploma, mas com argumentos distintos e outros 

comuns. 

 No Grupo B, pode-se destacar algumas respostas para ilustrar o pensamento geral do 

grupo disposto na tabela 4. A resposta do(a) Participante 13 ressalta a necessidade de articular 

a exigência do diploma com a própria formação que é institucionalizada historicamente, 

trazendo a universidade como um lugar privilegiado de construção de pensamento e reflexão: 

 

Eu acredito que o diploma institucionaliza um processo histórico de 

profissionalização. Então, para mim, é importante sim que haja formação 

específica em Jornalismo. Sem diploma, sem essa institucionalização, não 

tem um processo de organização das atividades, e aí com todas as 

consequências que advém disso. Se estruturamos um curso em uma 

universidade, você vai passar a ter não só uma preocupação com uma 

discussão mais ampla, que é pensar em uma formação técnica, humanística, 

e pensar para além do que existe. Quer dizer, eu tenho que ter o foco também 

para pensar aquilo que não existe. Como é que eu faço isso? Produção de 

conhecimento. Então, tem que ser um lugar privilegiado. A universidade tem 

que ter essa função de ser um lugar privilegiado até para questionar o que 

existe, aí pensando nas pesquisas, e tudo mais. Então, eu acho que tem que 

pensar o Jornalismo para além dessa questão de se eu consigo ou não ser um 

jornalista sem formação, sem ter o diploma, se eu consigo escrever alguma 
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coisa, fazer um texto, fazer uma foto. Eu acho que a percepção tem que ser 

muito mais pensando na universidade como parte de um processo histórico 

de profissionalização e de qualificação das atividades, e aí eu acho que, sim, 

tem que ter uma formação específica porque sem essa formação fica sem 

esse lugar privilegiado de se pensar, de se repensar, de se questionar a 

prática cotidiana (PARTICIPANTE 13). 

  

Essa resposta amplia a ideia da profissão como uma prática, mas traz para o âmbito do 

pensar a profissão possibilitando uma formação mais aprofundada e menciona-se, ainda, a 

universidade como lugar privilegiado para a produção de conhecimento e para a reflexão. 

Também compreendendo a importância da formação, tem-se a resposta do(a) 

Participante 15, que destaca que a profissão precisa de regulamentação, mas não se trata 

apenas de reserva de mercado, como apontaram alguns, mas de uma formação ampla e 

aprofundada: 

 

Eu penso que o diploma, pedaço de papel, não faz nenhum sentido se ele não 

expressar uma formação. [...] Eu só acho que faz sentido a discussão acerca 

da exigência do diploma se for um pensamento que caminhe para essa 

formação na constituição da autonomia, da cidadania, de uma discussão ética 

da nossa área; do contrário, eu penso que ela não tem sentido. [...] Só vai 

fazer sentido, só vai permanecer com sentido se for para uma formação que 

seja um pouco mais ampliada, não só no momento histórico, eu penso que 

isso não é de agora, para também não situar demais, não datar as coisas, mas 

em cada momento uma reflexão que expresse o seu momento histórico [...] 

O único lugar é a universidade? O único lugar é a sala de aula? Eu acho que 

seria um pouco de prepotência dizer isso. Mas, considerando a universidade, 

a instituição de ensino o lugar do pensamento, do debate, da reflexão, eu 

ainda fico com a exigência por esse prisma, não é por reserva de mercado, 

não é por nenhuma outra razão (PARTICIPANTE 15). 

  

Além do(a) Participante 15, que expressa a ideia de que um pedaço de papel em si não 

faz sentido, mas o diploma tem que estar ligado a um processo formativo amplo e que a 

universidade é o local privilegiado para isso; o(a) Participante 16 também falou dessa relação 

entre o diploma como um papel que sozinho não é importante, mas que a necessidade do 

diploma se ancora na formação aprofundada que, para ele(a), deve ser também em nível de 

pós-graduação: 

 

Eu digo sempre o seguinte, quando eu estou em uma sala de aula: “Vocês 

não estão aqui por causa de um pedaço de papel! E eu não estou vendendo 

diploma. Vocês vão pagar uma mensalidade. Pague mensalidade e receba 
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diploma no final. Não é isso!”. Na minha opinião, acima do diploma está a 

formação. O diploma é a conferência dessa formação. Eu não defendo 

exatamente o diploma, eu defendo a formação, em nível de graduação. E, às 

vezes, até em nível de pós-graduação. Quem quiser fazer um Jornalismo 

mais especializado, eu defendo que faça uma pós-graduação naquilo que 

queira se especializar. [...] Então, eu defendo o conhecimento em nível de 

graduação e em nível de pós-graduação [...] (PARTICIPANTE 16).        

 

A questão ainda da formação ética apareceu em grande parte das respostas do Grupo B 

sobre a necessidade do diploma. Vários professores destacaram sobre uma formação 

humanística, técnica e ética. Mesmo os que apontaram a regulamentação do mercado 

disseram da importância da formação alicerçada nesses três aspectos, ainda que alguns 

participantes não desenvolveram o que seja cada um deles, mas, esses aspectos comparecem 

nas respostas. 

No Grupo C, as respostas também foram favoráveis à necessidade do diploma com 

argumentos diversos. O(a) Participante 33 assinala a importância da formação e ressalta, 

ainda, um tema indicado no início dessa discussão a respeito do fato de os professores 

defenderem o diploma por uma questão profissional de reserva de mercado, ressaltando o fato 

de sua fala poder estar comprometida por trabalhar com isso: 

 

Eu que sou professor(a), trabalho com formação, não sei se minha fala é 

suspeita para responder a essa questão, mas, independentemente de ser 

Jornalismo ou Publicidade, qualquer outra área, eu acho que o diploma é 

fundamental. Para quê? Para a sociedade. Quando eu falo que o diploma é 

importante para a sociedade, eu não estou sendo coorporativo(a) e 

defendendo os jornalistas que têm diploma. Um profissional que passou pela 

universidade teoricamente ele tem que ser mais preparado, quando uma 

pessoa passa pela universidade, para fazer um curso de Jornalismo, ela tem 

uma formação social e humanística. Ele vai estudar história, vai estudar 

antropologia, sociologia, filosofia, esses conteúdos humanísticos dão suporte 

para uma formação para o aluno, eles dão estofo para que esse profissional 

compreenda a sociedade em que ele está inserido. Porque, veja bem, não 

basta você saber das técnicas como eu faço matéria para rádio, TV e jornal, 

se eu não conseguir ler o contexto social em que esses fatos ocorrem. [...] Eu 

tenho pavor quando as pessoas usam o argumento de que isso é 

corporativismo, reserva de mercado. Não, de forma alguma. Assim como 

precisamos de bons médicos, bons odontólogos, bons advogados, precisamos 

de bons jornalistas, a sociedade é que agradece (PARTICIPANTE 33). 

 

O(a) Participante 33 traz uma argumentação da necessidade do diploma como 

fundamental para a sociedade, pois além da técnica, há, na Universidade, segundo esse(a) 

Participante, uma formação social e humanista, que contemple sociologia, história, filosofia e 
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outros elementos que embasem a leitura da sociedade. Para ele(a), a técnica não é suficiente. 

Ainda especificando a importância da formação que abranja aspectos éticos e humanísticos, 

o(a) Participante 23 também argumenta: 

 

Eu acho que o diploma é fundamental porque quando você pensa as 

especifidades da formação ética, você lidar com isso é algo que talvez seja 

indispensável do ponto de vista da formação da pessoa, você trabalha com 

essa formação ao longo do curso, seja na relação entre teoria e prática, 

enfim, nos projetos que você desenvolve, ali você também trabalha com 

valores fundamentais da profissão. Então eu acho que têm pessoas que 

escrevem brilhantemente, são ótimas intérpretes do mundo, mas eu acho que 

o curso oferece mais do que isso, porque eu acho que não basta você formar 

alguém na rotina da prática, eu acho que o curso ele tem esse papel também, 

de você ter um profissional integral e que essa formação tenha sido gestada 

dentro de um âmbito de preparo mesmo e não só na luta da vida. Acredito 

que na luta do mercado você vai lidar com situações cinzentas o tempo todo. 

Eu acho que a academia cumpre esse papel (PARTICIPANTE 23). 

 

Além dos professores que destacaram a importância da formação para o bom exercício 

do Jornalismo, no Grupo C, também teve quem defendeu o diploma apenas nesse contexto 

histórico, como o(a) Participante 30: 

 

Eu avalio por dois aspectos. Para mim, o diploma não é fundamental para o 

exercício de um bom Jornalismo. Sendo muito sincero(a), acho que o Brasil 

teve excelentes jornalistas que não eram formados. Acho que o argumento 

da ética não resiste a uma boa análise. Então, acho que é possível o exercício 

de um bom Jornalismo mesmo com outra profissão, porque a técnica se 

aprende no mercado, não é impossível. Assim, em relação aos valores éticos 

não é necessário que se esteja dentro da faculdade para aprendê-los. Mas, 

por outro lado, o diploma ser exigido durante décadas e ele de repente 

tornar-se inexigível sem uma grande discussão e, especialmente, a despeito 

do que os jornalistas pensam, nesse sentido, eu acho que é um desrespeito 

histórico à categoria, aos jornalistas. Nós precisávamos de uma reflexão 

muito maior em um país em que os meios de comunicação são força enorme, 

como o nosso, o diploma acaba sendo uma força, uma união da categoria. 

[...] Nesse contexto, sou a favor do diploma, embora acho que ele não seja 

essencialmente fundamental e não acho que esse deva ser o argumento que a 

gente utilizasse, acho que deveria ser outro mais honesto e mais frutífero 

(PARTICIPANTE 30). 

 

 Os três grupos trouxeram diversos argumentos a respeito da importância da exigência 

do diploma e ainda ressalvas. Apesar das divergências em algumas argumentações, os 

participantes foram unânimes em afirmar que o diploma deve ser exigido e a maioria 
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argumentou sobre a importância da formação. Esse é um aspecto fundamental quando se 

pensa a formação, pois mesmo que ela necessite ser ampla e composta pelos vários aspectos 

da cultura, é essencial que um deles seja a educação formal e institucional. Por mais que não 

se tenha uma regra definida absoluta para o processo formativo, sabe-se que ele passa por 

diversas instâncias e que precisa ser amplo.  

Além de uma formação cultural aprofundada e da constituição de uma consciência 

verdadeira, é fundamental a frequência a cursos, o que não garante a formação, segundo 

Adorno (2006), mas não se pode abrir mão deles. A universidade é um lugar de resistência e 

privilégio para as discussões aprofundadas e críticas. Abrir mão desse espaço é minar o 

processo formativo lá onde ele teria alguma chance de ocorrer. 

Outro ponto que se destaca, aqui, na finalização deste item, é que as respostas a 

respeito da necessidade do diploma trouxeram como argumentos posições mais aprofundadas 

sobre o papel da formação e como ela deve se constituir do que as respostas quanto à 

concepção geral de formação apresentadas na resposta à pergunta 2. O que se percebe com 

essa análise é que questões mais específicas da atuação do jornalista, tais como a necessidade 

do diploma, ensino da técnica, atuação profissional e papel do jornalista são mais discutidas 

na área do que as mais amplas, como o próprio conceito de formação e o papel do professor 

como um formador nesse processo.  

Como o Jornalismo é um bacharelado, não há formação de professores específica para 

a docência, mas todos se formam jornalistas e por motivos e caminhos variados tornam-se 

docentes. Esse processo voltado para a compreensão sobre educação não se dá na formação 

acadêmica desses profissionais e também o conceito de formação e as funções da educação, 

em um sentido amplo, não parecem ser temas de discussão para esses professores durante as 

reuniões de planejamento e propostas de mudanças curriculares, mas antes, o que se discute 

prioritariamente, são as características mais específicas da atuação na profissão de Jornalismo 

por parte do aluno que passa pela Academia e o papel do Jornalismo na sociedade.  

A preocupação central parece ser com a qualidade do jornalismo, com seu produto, a 

notícia e quase não há falas que ressaltem o fazer desses profissionais como professores, mas 

quase sempre como jornalistas. Ao que parece, eles se reconhecem muito mais como 

jornalistas formando jornalistas do que como professores, mesmo que muitos deles tenham 

como atividade profissional principal (ou até mesmo única) a função de professores. 
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4.2 COMPREENSÕES SOBRE HISTÓRIA DO JORNALISMO 

 

Para compreender o que os(as) participantes entendem da história do Jornalismo, duas 

foram as perguntas que nortearam a análise: 3 - Como é possível pensar a formação do 

jornalista hoje? O(a) senhor(a) percebe mudanças nas últimas décadas em relação à formação 

do jornalista? e 4 - Como podemos analisar historicamente a formação do jornalista? O 

objetivo proposto por meio dessas questões é compreender o que os professores conhecem 

sobre a história da formação em Jornalismo. 

Para ter uma visão geral das percepções e compreensões dos professores a respeito das 

respostas à pergunta quatro, que questiona a história da formação no Jornalismo, criou-se a 

tabela, a seguir, com as frequências de respostas divididas em três categorias: 1) as que 

possuem compreensão aprofundada sobre história da formação no Jornalismo; 2) as respostas 

que começam explicando uma compreensão que cita o processo histórico, mas logo se mostra 

voltada para analisar o presente.; e 3) as respostas que assumem não saber sobre história. 

 

Tabela 5 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 4 - Como podemos 

analisar historicamente a formação do jornalista? 

RESPOSTAS À PERGUNTA SOBRE 

HISTÓRIA DA FORMAÇÃO 

GRUPO 

A 

GRUPO 

B 

GRUPO 

C 

TOTAL 

Compreensão aprofundada sobre história da 

formação no Jornalismo. 

2 1 - 3 

Compreensão que cita o processo histórico, mas 

logo se mostra voltada para analisar o presente. 

5 9 9 23 

Admitem não ter compreensão histórica. 4 1 2 7 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De maneira geral, as respostas foram longas, como poderá ser percebido na transcrição 

dos trechos, e a maioria dos professores tem uma compreensão do processo histórico, que, no 

entanto, se mostra voltada para analisar o presente com a opinião do entrevistado e não de um 

conhecimento aprofundado e debatido por meio de pesquisas de cunho epistemológico e 

histórico.  

O quadro de análise mostra que, apesar de o conhecimento histórico ser deficitário em 

todos os três grupos, o Grupo C apresenta ainda mais incompreensões históricas e o Grupo A 

apresenta um pouco mais de conhecimento, mesmo que parte dessa compreensão esteja 
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relacionada com a história de vida dos(as) próprios(as) participantes que, no Grupo A, têm em 

média 10 anos a mais que no Grupo B e quase vinte a mais que no Grupo C. Outra 

característica importante é que grande parte do Grupo A foi professor na graduação ou pós-

graduação de muitos professores dos outros grupos, especialmente do Grupo C. 

No Grupo A, muitos responderam valendo-se de sua própria formação ou disseram 

que não sabiam responder. Como era o grupo com participantes de mais idade, parte das 

respostas foi condizente com o que de fato ocorreu na história do Jornalismo porque esse 

grupo fez parte da história nos últimos 30 ou 40 anos, tanto como aluno de jornalismo, quanto 

como professor. No entanto, além dos dados que diziam de sua própria experiência, era 

possível observar um olhar subjetivo para os dados e não análises baseadas em estudos e 

pesquisas. 

No Grupo A, muitos professores responderam que não sabiam a história da profissão, 

mas, ainda assim, tentaram explicar história com base em sua experiência como discente e 

docente, como é possível perceber na resposta do(a) Participante 6:  

 

Historicamente? Bom, eu não sou muito bom(boa) em história do 

Jornalismo. Pensando aqui na própria universidade e no curso que tem 50 

anos de existência. Ele começa com uma formação técnica, para os primeiros 

profissionais que vão atuar no mercado. Pela universidade, ele nasce dentro 

das humanidades, o curso dos jornalistas. Aqui dentro das humanidades, o 

debate da separação entre teoria e prática na formação disciplinar ele vai ser 

intenso, o tempo todo. Na reforma curricular de 1984, na qual eu ingressei 

na universidade, esse debate ficou mais intenso ainda porque eram dois anos 

de teoria e depois dois anos de prática. Naquele contexto de curso de 

comunicação em geral, como se você escolhesse e você já entra escolhendo e 

depois vai para a técnica, e a formação técnica-específica era prática e não 

teórica. A separação teórica e prática na década de 80 aqui perdurou até 

2004, ela foi hegemônica nessa formação [...] (PARTICIPANTE 6). 

 

O(a) Participante 6 menciona sua própria experiência e descreve uma longa reposta, 

que não foi toda citada por permanecer de forma parecida em seu restante, explicando com 

base em sua experiência e opinião. Ele(a) fala, especificamente, do curso em que estudou e 

hoje é docente, mesmo que a pergunta fosse do Jornalismo de maneira geral.  

Poucos, apenas dois no Grupo A, foram os profissionais que, de fato, mostraram 

conhecer a história da profissão, como o(a) Participante 10 e o(a) Participante 2: 
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Antes do momento em que o Jornalismo se tornou uma profissão de fato, ele 

era mais uma ocupação. O Jornalismo era tido como uma ferramenta de 

disputas e discursos ideológicos desde o seu início. Então, a partir de 1600 

até metade do século XIX você tem esse perfil, quer dizer, o Jornalismo não 

era o ganha pão das pessoas, ele era um instrumento para você dar vazão a 

uma ideologia que você tinha e queria discutir isso com a sociedade. Um 

Jornalismo muito opinativo. Na metade do século XIX para cá, vai ter uma 

outra configuração que é o Jornalismo empresa. Então, o Jornalismo 

empresa vai precisar ter uma rotina diária, vai precisar contratar 

profissionais, as pessoas vão começar a viver de Jornalismo. E aí não dá para 

ser só um Jornalismo ideológico opinativo. Para sustentar esse Jornalismo 

diário você vai ter que trabalhar com o cotidiano, com as notícias do 

cotidiano, para ter notícia todo dia. E vai ter essa configuração do buscar o 

lucro, buscar maiores audiências para esse tipo de Jornalismo. No Brasil, a 

formação dos cursos de Jornalismo vai acontecer só bem mais tarde. Começa 

nos Estados Unidos e depois, bem mais tarde, já praticamente na metade do 

século XX quando vamos ter as primeiras universidades de comunicação, até 

então a formação é empirista, ela é dentro da redação. Ele já era profissional, 

já poderia viver do Jornalismo, mas para você se formar você teria que ir 

para dentro da redação e alguém lá dentro seria seu tutor, seu preceptor em 

lhe formar. E no Brasil tem uma formação que vai ser muito espelho do que 

ocorre nos Estados Unidos. A maioria das Teorias da Comunicação, Teorias 

do Jornalismo vão ser inspiradas nas escolas americanas. A própria Cásper 

Líbero tem o seu currículo inspirado nessa visão americana de formação, em 

um viés que começa a se aprofundar na parte epistemológica, mas que 

também é muito tecnicista. Então eu acho que as universidades hoje, os 

cursos de graduação, eles começaram depois a ter uma visão mais crítica do 

processo de formação, aí incluíram mais a parte da formação humanística. 

Então, hoje, essas três áreas, que eu mencionei anteriormente, elas são 

contempladas em função do processo histórico, da necessidade de 

profissionalização, da visão de Jornalismo enquanto empresa, da influência 

norte-americana nos currículos e na própria avaliação crítica. É até um 

resgate lá do Jornalismo antigo, de você fazer do seu ofício alguma crítica 

social (PARTICIPANTE 10). 

 

O(a) Participante 10 mostra um panorama histórico em uma resposta longa, geral e 

coerente com o processo histórico em si. Aponta elementos relevantes para a constituição da 

formação e consegue fazer uma leitura histórica sem se perder ou deixar os elementos soltos, 

mas relacionando-os e analisando. Ele(a) expõe dados e elementos de análise dos processos 

históricos que não são fundamentados com base na opinião ou na própria experiência (mesmo 

que a experiência seja importante, como argumentado por Benjamin (1989; 2012)), mas 

mostra domínio do conhecimento da história da formação no Jornalismo. 

A outra resposta mais ampla do Grupo A foi dada com enfoque no aspecto brasileiro 

da formação, mesmo que tenha sido mais específica do que a resposta anterior, ela também foi 

ampla. De todas as 33 pessoas participantes, apenas o(a) Participante 10 deu uma resposta 
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ampla e geral a respeito da história da formação. No entanto, o(a) Participante 2 também 

demonstra conhecer a história da formação em Jornalismo no Brasil: 

 

A formação do Jornalismo surge num momento muito específico, num 

momento e numa sociedade muito específica, com objetivos muito 

específicos. Surge numa sociedade de um modelo capitalista com objetivos 

muito claros, mas eu penso que mesmo caracterizado por um modelo de 

sociedade, por um modelo econômico, ao longo dessa formação, que no 

Brasil não é muito longa assim, vamos ter as primeiras escolas de Jornalismo 

a partir do ano de 1960, sedimentadas mesmo a partir dos anos de 1970, ou 

seja, a formação em Jornalismo no Brasil é relativamente jovem, mas ela 

tem marcas muito claras e muito próprias do modelo no qual essas escolas 

surgiram, muito claras das escolas com as quais nós nos atrelamos. A 

formação do jornalista no Brasil ela pôde, num determinado momento, 

escolher entre duas vertentes: a escola norte-americana, a qual nós 

assumimos, e a escola francesa, que seria um Jornalismo mais de análise, 

mais de opinião, mais de comentários, diferente da que nós abraçamos, que 

foi o Jornalismo norte-americano, mais informativo, mais de notícias, do que 

poderíamos ter feito se tivessemos abraçado a escola francesa. Mas sabemos 

também que os motivos disso não foram escamoteados em momento 

nenhum. Já tinha empresa se consolidando, já se tinha ideia do Jornalismo 

que se queria fazer naquela época e era muito mais atraente trabalhar com o 

modelo norte-americano de Jornalismo do que com o modelo francês, talvez 

por isso, hoje, essa crise de modelo mesmo, onde por conta das novas 

tecnologias de informação e comunicação não basta você ter simplesmente a 

informação. A informação tem aí aos montes, mas o que precisamos agora? 

De organizar melhor essa informação, de definir com que tipo de informação 

eu vá trabalhar e mais do que isso, essa crise toda que está posta do 

Jornalismo é uma crise da essência, é uma crise de quem não apura a 

informação, de quem primeiro divulga por conta da agilidade do modelo, 

principalmente por conta da internet. Como se bastasse tirar… “Ah, não, 

chequei e não está certo, tira a informação de lá!”. Isso é um absurdo! 

(PARTICIPANTE 2). 

 

De todas as 33 respostas sobre história da formação no Jornalismo, apenas três foram 

consideradas aprofundadas, sendo essas duas citadas anteriormente por pessoas do Grupo A e 

a outra do Grupo B, nenhuma do Grupo C. 

Para ilustrar as respostas dispostas na categoria que têm uma compreensão que cita o 

processo histórico, mas logo se volta para analisar o presente, tem-se, a seguir, o(a) 

Participante 4, que dá uma longa explicação (alguns trechos foram suprimidos por não 

conterem seu sentido mais importante), mas voltada apenas para um processo muito recente. 

O que mostra o quanto a história propriamente da profissão é desconhecida para ele(a): 
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Eu acho que hoje, por exemplo, em relação à minha formação, eu estudei na 

década de 70, então tinha um mercado que era fácil de você fotografar, você 

tinha um histórico da função social do jornalista, você tinha um modo de 

fazer. E, hoje, eu acho que estamos em transformação; quer dizer, tem um 

mercado tradicional diminuindo de tamanho, por isso eu acho que no 

momento atual temos que estar abertos(as) às novas fronteiras do 

Jornalismo, às formas híbridas. Eu, por exemplo, minha trajetória é cruzada, 

eu fui buscar a pós-graduação em uma área diferente do Jornalismo [...] Só 

que hoje a visão da própria assessoria de imprensa pela mídia, pelos 

profissionais de mercado, é totalmente diferente do que na década de 70. 

Hoje 60% dos profissionais trabalham em assessoria. Eu mesmo(a) me 

surpreendo. [...] Então, eu vejo isso, hoje, precisamos estar mais abertos(as) 

a novas formas que demandam jornalistas (PARTICIPANTE 4). 

 

 O(a) Participante 4 explica várias outras coisas, que foram retiradas da citação, uma 

vez que não contribuíam para este estudo e talvez permitisse identificar o(a) participante, pois 

diz de sua formação. Ele(a) constrói uma longa argumentação que não se relaciona com a 

pergunta proposta, sem admitir que desconhece o conteúdo da pergunta sobre história do 

jornalismo.  

Outras respostas até passaram por algumas questões que se assemelham ao que de fato 

ocorreu na constituição da profissão, mas elas têm apenas nuances iniciais de explicações, que 

logo ficam vagas e voltam-se para argumentos relacionados à profissão nos dias atuais: 

 

O jornalista, historicamente, veio da prática. Analisando, historicamente, a 

própria atuação do jornalista, o jornalista começou no mercado. O jornalista 

começou a atuar vindo de outras áreas ou de um talento nato que tinha um 

pendor para escrita, ou para política. Um instrumento de literatura, um 

instrumento de expressão textual ou um instrumento de militância política. 

Assim foi o jornalista, e depois pela própria industrialização, pela própria 

demanda profissional esse jornalista foi buscando uma formação acadêmica 

e os próprios veículos buscaram esse profissional já formado para suas 

empresas. Acontece que hoje já estamos vendo o contrário. Principalmente, 

no impresso, não há mais tanta exigência, a não ser um ou outro veículo de 

maior expressão nacional que ainda busque essa formação acadêmica. A não 

obrigatoriedade do diploma ajuda, porque não é obrigatório [...] 

(PARTICIPANTE 5). 

 

 O(a) Participante 5 mostra conhecimento da relação entre os aspectos da 

profissionalização e o mercado, como foi discutido no capítulo 3, mas a análise termina 

nesses aspectos que são apenas citados, sem analisá-los ou relacioná-los com a história e seus 

desdobramentos. Sua compreensão traz esses elementos como informações pouco associadas 

e volta-se para analisar o presente, não respondendo à pergunta. 
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Assim, como no Grupo A, nos Grupos B e C as respostas sobre história também se 

mostraram pouco desenvolvidas em relação ao tema. No entanto, os Grupos B e C foram 

ainda mais restritos em suas respostas do que o Grupo A. 

Na resposta do(a) Participante 12, é possível perceber pouco conhecimento quanto à 

história da formação em Jornalismo. Ele(a) dá uma resposta longa em que admite não 

conhecer a história da formação em Jornalismo, mas, ainda assim, tenta responder: 

 

Acho essa pergunta muito complicada porque eu falo mais dentro da minha 

experiência e o que eu tenho vivenciado, ultimamente, é essa diferença, 

principalmente, em relação à presença de redes sociais e, talvez, as questões 

de engajamento político. Acho que os alunos hoje estão muito menos 

engajados do que eram antigamente e isso tem, certamente, uma 

interferência na formação desses futuros jornalistas. Também acho que a 

própria formação dos professores de Jornalismo, aqui na nossa realidade 

regional, por exemplo, até algumas décadas atrás nós só tínhamos a 

Universidade Federal com o curso de Jornalismo. Agora tem várias outras 

instituições particulares que têm também, e a Federal tem uma diferença em 

relação às particulares, uma formação muito mais voltada a uma crítica do 

mercado, é uma diferença que eu percebo de forma bastante clara agora que 

eu estou em outra instituição como docente. [...] A pergunta era para pensar 

historicamente essa formação? Então, eu nunca parei para pensar muito 

sobre a questão histórica de como se deu a formação do jornalista. A 

percepção que eu tenho mais, como eu disse, é dessa discrepância que eu 

vejo entre a experiência que eu tive na minha formação como jornalista e o 

que eu percebo, hoje, na conduta dos alunos, que é essa queixa, essa 

observação que eu acabei de fazer, do quanto eles têm uma visão distanciada 

da realidade, o quanto eles querem resolver as coisas, realmente, a distância. 

[...] Às vezes, a impressão que eu tenho é essa, que eles hoje estão fazendo 

Jornalismo não muito por uma questão de engajamento, é mais por uma 

noção meio romântica, inclusive de um glamour da atividade 

(PARTICIPANTE 12). 

 

  Assim como em diversas outras respostas, no caso citado, a pergunta sobre a história 

do Jornalismo suscita questões do presente que não se ligam diretamente à análise histórica 

pedida na pergunta. 

 O Grupo B teve apenas uma resposta mais aprofundada de um participante que, 

inclusive, já fez parte do Grupo A. Essa resposta descrita, a seguir, do(a) Participante 14 

consegue abranger os dados do próprio processo formativo em uma relação entre Brasil e 

Europa: 
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A formação do jornalista é uma formação recente, eu diria que ela só ganhou 

jeito mesmo, assim, com os primeiros institutos na Europa, no começo do 

século XX, mas, as duas grandes guerras acabaram com a boa escola alemã, 

que tinha uma reflexão boa. Os americanos bebiam lá, estavam fazendo 

doutorado, inclusive. [...] Apesar disso, você tem as preocupações com a 

concentração dos meios de comunicação, Max Weber já dava conta disso, 

aquele projeto inacabado de sociologia da imprensa que ele montou e nem 

ele mesmo desenvolveu. O Walter Lippmann já se preocupava com a 

questão da ética, dizia que a notícia que chega ao leitor não é o resultado de 

uma apuração pura, era o resultado de muitas conveniências empresariais, de 

circunstâncias. [...] Tem-se, hoje, uma escola americana de Jornalismo bem 

feita, mas, na Europa, tivemos que esperar o fim da ditadura portuguesa, a 

ditadura do Franco na Espanha, para reestruturar. São duas referências de 

estudo, Portugal e Espanha, boas referências de reflexão teórica do 

Jornalismo. E a tradicional escola francesa de reflexão, muito boa, tem a dos 

italianos, boa também, os ingleses têm muito do modelo americano de 

imprensa liberal. Então, esse processo de formação começa a ganhar 

contornos de 1950 para cá e o Brasil só começa a estruturar seus cursos e vai 

tomar uma dimensão maior depois do final da ditadura militar, 85, 84, depois 

de 20 anos de ditadura. Nós tínhamos uma estrutura, os militares investiram 

muito em formação dos cursos, reconheceram a profissão com o decreto 972, 

que depois caiu com o parecer do Gilmar Mendes. [...] Nós passamos a ter 

referências brasileiras da década de 80 para cá e essas referências se 

consolidaram depois, se consolidaram em sala de aula, mas não tinha 

publicação. Essa dificuldade nossa no Brasil é publicar as coisas. E, depois, 

a Federal lá do Rio Grande do Sul, a Católica começaram a publicar as 

coisas do Jornalismo, Santa Catarina publicar, São Paulo publicar. Agora a 

Editora Vozes está publicando uma série de livros clássicos do Jornalismo, 

Walter Lippmann com A Opinião Pública. O livro do Otto Groth saiu 

também, um livro clássico da construção da ciência do Jornalismo. Esse 

processo da formação só ganhou força dos anos 80 para cá, já sem aquela 

pressão, já nos anos 80, no fim da ditadura. E está se consolidando de 

alguma maneira, com entidades, se tem a bandeira de pesquisadores-

jornalistas, as entidades que puxam essa conversa, tem a publicação, nós 

estamos publicando bastante, uma série de publicações que se fazem em 

Santa Catarina, se fazem no Sul, se faz de Brasília. Em Brasília tem um 

grupo que está discutindo as inovações, o novo paradigma do Jornalismo [...] 

Nós estamos nesse pé, eu acho muito importante, muito desafiador 

(PARTICIPANTE 14). 

 

O(a) Participante 14 traz vários elementos e autores da história do século XX. Muitos 

ficam soltos na resposta, mas são citados, mostrando uma familiaridade com referências 

científicas e não apenas com opiniões.  

De forma geral, a maioria das respostas do Grupo B (e dos demais) trouxe o processo 

ligado à própria experiência da pessoa participante, sempre se referindo à história numa 

relação entre a história da profissão e sua própria história. Assim, quanto mais o participante 

vivenciou o processo, mais ele traz para sua resposta os dados históricos. As pessoas mais 

novas do Grupo C foram as que mais tiveram dificuldades para responder a essa pergunta. No 
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entanto, nos outros grupos também apareceu essa dificuldade. Percebe-se isso na fala do(a) 

Participante 15 que faz parte do Grupo B: 

 

Penso que é um pouco por esse âmbito, de uma formação, daquilo que eu 

acompanho, desde quando eu entrei na graduação até hoje, a própria 

definição de campos me parece que foi algo sendo apurado ao longo do 

tempo, eu, por exemplo, falo para os meus alunos que eu não peguei Teorias 

do Jornalismo quando era graduando [...] (PARTICIPANTE 15). 

 

 Respostas com muito conteúdo de senso comum e opiniões, que começam tentando 

dizer da história, como se, de alguma maneira, os participantes recordassem de alguns fatos 

históricos, mas não soubessem articulá-los ou mesmos descrevê-los. Esses fatos não se 

constituíram como conhecimento, mas como impressões ou informações isoladas, como 

descreve Benjamin (1989), quando explica que as narrações são substituídas por informações 

e as informações por sensações, o que reflete a atrofia da experiência.  

Assim, as respostas voltam-se para o presente e sem análises com embasamentos em 

estudos, leituras ou pesquisas, mas apenas com a vivência imediata do participante e 

impressões que remetem às sensações sobre a história. O que parece é que, por fazerem parte 

da área, vez ou outra, esses professores já ouviram a história, mas sem um estudo 

aprofundado que envolve leituras e pesquisas, mas, assim como no Jornalismo, eles sabem 

informações históricas e não conhecimentos históricos. Não há um processo formativo em 

história. Vários deles têm impressões da história, mas elas logo se tornam vagas e a resposta 

toma outro rumo: 

 

Então, no Brasil, a imprensa chegou tarde, tudo foi muito tarde. Você deve 

saber disso melhor do que eu porque não é a área que eu estudo. Os 

primeiros jornalistas não eram formados em Jornalismo. Teve muito uma 

figura da pessoa que, sei lá, era formada em Direito, Letras e estava ali 

exercendo Jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, eram pessoas que liam mais, 

que estudavam mais, que tinham um pouco mais dessa reflexão. Eu, falando 

por mim, chegando no hoje, eu acho que hoje está muito difícil formar esse 

jornalista. Por quê? Por causa dessa quantidade de informação, desse perfil 

que temos falado. Agora, eu também acho que alguns cursos têm se 

esforçado para entender esse perfil. Apesar de que, nas novas diretrizes, 

olhamos e tem coisa que achamos que avançou, que achamos que não 

avançou. [...] Então, eu acho que demorou a ter essa formação mais 

específica para o Jornalismo e chegou tarde. Ainda tem essa luta aí com 

algumas disciplinas e, ao mesmo tempo que demorou, foi melhorando, mas 
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hoje tem essa dificuldade de formação por conta de todo esse perfil 

(PARTICIPANTE 21). 

 

 A resposta anterior mostra um desconhecimento da história, mas são apresentadas 

informações históricas isoladas que o(a) Participante 21 não sabe conectar ou mesmo analisar, 

mas logo se volta para o hoje e perde a proposta da pergunta que era a análise da história da 

formação.  

No Grupo C, as respostas foram ainda com menos compreensão do conteúdo histórico 

do Jornalismo. No caso a seguir, quando perguntado(a) a respeito da história da formação, 

o(a) Participante 25 fala o que ele(a) pensa da formação, fugindo da pergunta e em seguida 

retomando a explicação histórica com suposições: 

 

Do meu ponto de vista eu acho a nossa formação muito fraca. Eu venho de 

universidade federal e dou aula numa universidade particular, então, para 

mim é fraco tanto na federal quanto na particular. Eu acho que se perde 

muito tempo com coisas que não acrescentam nada e acho que se deixa de 

abordar coisas importantes. Acho que a formação do jornalista, pelo menos o 

pouco da história que eu conheço, foi toda meio atropelada, parece que ela 

não foi pensada. Começou a formar jornalista para atuar no mercado, depois 

decidiu que tinha que ter teoria. E aí eu não sei se as teorias que estudamos 

realmente acrescentam muito na nossa vida, acho que tem outras coisas 

teóricas que deveríamos focar mais. Por exemplo, na nossa formação se sabe 

muito pouco a história do Jornalismo, não se estuda isso. Mas, uma coisa 

que dando aula na particular eu percebo é a ingenuidade, hipocrisia, dar aula 

na universidade particular sem ter aula de gramática. Porque eles chegam à 

faculdade sem saber o básico de conjugação de verbo, e aí professores, eu, 

que não tenho formação nenhuma na área de Letras, tenho que ensinar 

gramática para o aluno. Por que como que eu vou dar uma matéria de 

redação jornalística com o menino conjugando verbo errado? E é uma coisa 

que eu não tenho formação para isso. Teve uma reformulação das diretrizes, 

eu não sei se isso vai resolver muito, mas a minha impressão é que a 

formação do jornalista, o jeito que ela foi pensada, é muito atropelada, 

parece que não tem uma reflexão como nas outras áreas sobre a formação 

(PARTICIPANTE 25). 

  

A resposta do(a) Participante 25 não fala a respeito da história e não desenvolve a 

ideia, deixando claro que ele(a) não tem conhecimento histórico da profissão, mas que fala de 

sua própria opinião e traz argumentos com questionamentos sem muitos argumentos sobre as 

novas diretrizes ou o estudo teórico no Jornalismo. Há, ainda no final, a fala de que a 

formação no Jornalismo é: “muito atropelada” diferente de outras áreas que, segundo seu 

argumento, teriam reflexão. Opinião dotada de senso comum, pois há uma idealização de 
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outras áreas e um olhar pejorativo para a formação em Jornalismo sem a explicação de como 

seria essa diferença entre as áreas, sem relacionar ao momento histórico que propicia a 

formação com essas características de atrofia do pensamento, como explicado nesta tese no 

capítulo um. 

O(a) Participante 26 também não se centra no tema da pergunta: da proposta de 

analisar a história, passa a falar do perfil do jornalista brasileiro e não da história da formação 

no Jornalismo e também não admite que  sabe o suficiente do assunto: 

 

Ontem mesmo estava dando uma aula sobre o perfil do jornalista brasileiro. 

Quando olhamos para o perfil do jornalista brasileiro, vemos que há uma 

maioria de mulheres que, inclusive, ganha menos. E isso é um reflexo da 

nossa formação. A academia de Jornalismo é muito recente, muito nova 

comparada a outros cursos e isso tem uma consequência forte para o 

mercado, porque estamos trabalhando junto com um pessoal que tem a 

formação estritamente acadêmica que, muitas vezes, sai da faculdade 

reclamando da falta de realidade. Por outro lado, temos o profissional que 

aprende a profissão no próprio mercado e reclama dos outros que são 

teóricos demais. E vivemos um cenário em que há uma disputa se é 

necessária ou não a formação, como ela vai funcionar, se quem sai da 

faculdade está apto ou não. São os dois lados. Ainda convivemos com essas 

duas vertentes da formação em que é muito forte o embate entre os dois 

lados (PARTICIPANTE 26). 

 

 O(a) Participante 28 traz uma resposta que indica uma tendência de declínio na 

formação: de atividade comprometida politicamente ao Jornalismo de espetáculo. No entanto, 

fala do Jornalismo nas últimas décadas, sem ressaltar o processo da história da formação, mas 

argumentando com base nas mudanças que ele(a) percebe recentemente: 

 

Acho que vamos ter que retroceder na história e vamos ter que passar por 

questões de lutas de períodos históricos, de toda a questão de um papel de 

luta mesmo contra sistemas, contra ditadura militar, de sempre aquelas 

figuras aguerridas, tínhamos muito em períodos anteriores históricos, o 

jornalista como uma figura combativa. Ideologicamente oposição, 

ideologicamente combativa, óbvio que sempre tem em todas as profissões: 

profissionais e profissionais, mas a maioria sempre foi muito combativa, 

sempre foi muito contrária, muito indignada diante de tudo, e sempre muito 

combativa, sempre lutando muito, e a ditadura veio, e a repressão veio e 

acabou muito com tudo isso. Muitos jornalistas nos porões da ditadura, 

muitos exilados, e teve um corte disso nas próprias universidades em que se 

instituiu o sistema de créditos que atrapalhou um pouco também. Você tinha 

um sistema anual em que as turmas eram muito unidas, veio o sistema 

semestral que você separava as turmas um pouco, e hoje se vê algum esboço 

de uma reação, de uma oposição, mas tudo muito sem consistência. Eu ando 
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meio descrente desse processo de discussão, de argumentação, dessa 

juventude, desse Jornalismo atual porque me parece tudo muito copiado, 

parece tudo muito sensacionalista, tudo muito espetáculo, tudo muito sem 

base, sem algo de verdade. Sem algo de verdadeiro como era no passado. 

Então, eu acho que é um contrassenso. Por exemplo, enquanto tem 

instituições oferecendo um bom espaço para essas discussões, que eu não 

tive na minha formação, eu não tenho alunos que sabem aproveitar isso. Que 

não têm base para isso. Uma base de formação anterior (PARTICIPANTE 

28). 

 

 Também em relação à pergunta número três, mais até do que em relação à pergunta 

quatro, muitos descreveram as mudanças históricas valendo-se de sua formação e, ainda, com 

argumentos fundamentados em sua opinião. Nesse caso, como pedia-se a análise histórica das 

mudanças nas últimas décadas e a maioria dos participantes se formou e começou a atuar 

como professor nesse espaço que compreende entre uma a quatro décadas, eles confundem os 

fatos que aconteceram nesse período, que deveriam ser compreendidos baseados em estudos e 

pesquisas, com sua própria opinião e visão do tema, como pode-se observar no início da 

resposta da Participante 1, que fala da sua própria experiência:  

 

Eu percebo muitas mudanças. Minha primeira experiência como professor(a) 

de Jornalismo foi em uma faculdade particular. Eu estou em uma federal e 

eu não sei se dá muito para comparar. Há uma diferença do público, do 

corpo docente [...] (PARTICIPANTE 1). 

 

A maioria dos(as) participantes fez a análise com base em sua própria vivência, 

mesmo que, conforme explicou Benjamin (1989; 2012), a experiência seja fundamental para o 

processo formativo. No entanto, na maioria dos casos aqui, percebe-se que não houve 

respostas baseadas em estudos ou pesquisas relacionando sua própria experiência com esses 

estudos, mas sempre na visão que eles(as) têm valendo-se de suas opiniões. Nesse sentido, em 

sua maioria, não se trata de experiências, mas de vivências que resultam em opiniões sem 

análises que levem em conta as contradições do próprio objeto ou mesmo os fatos e elementos 

desse objeto.  

Em quase todas as respostas à pergunta três os participantes analisam as últimas 

décadas considerando a formação do momento em que entraram na faculdade até os dias 

atuais, pensando, até mesmo, em seu processo pessoal na faculdade:  

 



168 

 

Tem uma mudança clara, que está ligada às técnicas e à tecnologia que 

mudaram radicalmente da minha época de formação para cá, mudou 

muitíssimo. Eu fazia diagramação na régua, então mudou muito. A técnica 

mudou muito e a forma de socialização entre as pessoas mudou também. 

Com isso, os professores mudaram e os alunos mudaram muito 

(PARTICIPANTE 30). 

 

O(a) Participante 30, assim como o(a) 33 relatam as mudanças com base em sua 

própria opinião e vivência. No caso do(a) Participante 30, há poucos elementos que 

descrevem a mudança, ele(a) diz que: “mudou muitíssimo” e traz como exemplo a 

diagramação que antes era na régua, o que ressalta o início da resposta que fala das mudanças 

na tecnologia e na técnica. Apesar de dizer que as mudanças foram muitas, ele(a) fala das 

mudanças técnicas e no final das sociais, sem explicar o que mudou na sociedade além da 

tecnologia. O(a) Participante 33 divide as mudanças em formais e informais, sendo as 

primeiras referentes às diretrizes curriculares: 

 

Sim, as mudanças são tanto no sentido formal quanto informal. Na questão 

do sentido formal, de tempos em tempos as diretrizes dos cursos são 

atualizadas. No caso do Jornalismo, desde que eu comecei a dar aula, já 

tiveram duas atualizações, comecei a dar aula em 2006; em 2009, foram 

publicadas novas diretrizes e agora, em 2013, mais outras diretrizes. Então, 

cada vez ocorreram alguns ajustes, algumas mudanças [...] 

(PARTICIPANTE 33). 

 

No restante da resposta, esse(a) Participante 33 faz uma longa resposta falando das 

diretrizes e da tecnologia, ressaltando que participou dessas mudanças nas últimas duas 

décadas, sem uma análise que pudesse conter argumentos reflexivos que se distanciassem da 

própria vivência para falar dela e transformá-la em experiência, mas constituída como 

opinião. 

O(a) Participante 3, ao contrário dos últimos citados, fala valendo-se de sua própria 

experiência e explica tendências que já ocorreram na história do Jornalismo: 

 

Eu já estou na docência faz muito tempo, então, eu vejo que são ondas. Têm 

algumas ondas que valorizam a prática, têm algumas que valorizam a 

formação teórica, têm ondas que valorizam o mercado, têm ondas que 

valorizam uma formação mais para comunicação do que para o Jornalismo e 

vice-versa, mais para o Jornalismo do que para a comunicação. Parece que a 

onda atual é a separação dos cursos, o que é uma ação contrária ao que 

ocorre no resto do mundo: o resto do mundo está unindo e a gente está 
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separando. Isso reflete um pouco do que é o Brasil. Essa falta de identidade 

em termos de projeto de país. Temos governos que valorizam uma coisa, 

outros governos que valorizam outras. A presença do empresário para 

determinar essa formação é muito marcante, e acaba tendo momentos 

diferentes, eu não vejo uma unidade, o que é lamentável (PARTICIPANTE 

3). 

 

      Assim como nos Grupos A e C, no B, as respostas também foram construídas em 

torno da experiência da própria pessoa, que em alguns casos denotaram compreensão do 

momento e em outros uma visão mais restrita. O fato de terem vivenciado o momento não 

garante uma compreensão do momento, mas também o fato de ser argumentado na 

experiência não faz incorreta a resposta, como percebeu-se no(a) Participante 3 que mostra 

tendências importantes na história da formação. O(a) Participante 19 refere-se à sua 

experiência e cita outros jornalistas (que ele chama de velha guarda) que estão tentando 

entender esse cenário de mudanças, como foi relatado no capítulo dois a respeito do aumento 

dos trabalhos buscando compreender a história do Jornalismo: 

 

Eu percebo muitas mudanças, eu não me considero uma pessoa velha, mas 

também conheço muitos jornalistas da velha guarda, estão tentando um 

pouco entender esse cenário. Tem coisas que foram muito boas, eu acho que 

trouxeram benefícios muito grandes para o Jornalismo e eu tenho 

considerações muito sérias, negativas também. [...] Eu falo para os meus 

alunos que, antigamente, tinha uma máquina de escrever numa redação, 

então, isso subentendia uma lentidão maior na ‘fazedora’ de uma 

reportagem, de uma notícia. Hoje, você está lá com seu celular, você está 

vendo acontecer e a notícia já está no ar. Então, não dá para dizer que isso 

não significa nada, significa muita coisa. Significa coisas boas e significa 

coisas, não sei se seriam tão negativas, mas é preciso analisar o que elas 

significam. Quando eu estava na faculdade, foi um momento divisor de 

águas na minha formação [...] (PARTICIPANTE 19). 

 

 Nesse item, em que foram analisadas as compreensões históricas dos profissionais que 

atuam como formadores no Jornalismo, é possível perceber uma deficiência em relação ao 

conhecimento dos conteúdos históricos com elementos, fatos e análises. De forma geral, os 

professores não conhecem a história da formação na área e mesmo a história da profissão em 

si e sustentam as respostas em sua própria experiência com conteúdos fundamentados em suas 

opiniões. 

As questões a respeito da história foram as que mais apresentaram desconhecimento 

por parte dos docentes entrevistados. Quase todos responderam do momento quando entraram 
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na faculdade e se estende até a atualidade com base em sua própria realidade e vivência. 

Falaram da sua própria formação e de sua visão, desconhecendo a história da formação de sua 

profissão, como apontou Melo (2012) nas discussões do segundo capítulo desta tese.  

Pouquíssimos professores responderam com fatos e aspectos históricos da constituição 

da profissão e da formação nesta profissão, como descritos e analisados no capítulo dois desta 

tese com base em autores como Melo (2012), Romancini e Lago (2007), Thompson (1998), 

Traquina (2005), entre outros. Alguns chegaram a citar os nomes desses autores que falam da 

história do Jornalismo, mas não conseguiram descrever os fatos históricos em uma sequência 

lógica e com elementos relevantes. De maneira geral, os professores não demonstraram fazer 

estudos e pesquisas históricas e alguns se mostraram, até, constrangidos com a pergunta e 

com o desconhecimento histórico. 

Na pergunta três, em que se questiona sobre as mudanças nas últimas décadas na 

formação, seria esperado que fosse mais comum algumas respostas relacionadas ao próprio 

contexto do entrevistado, pois eles já estavam na área como discentes e depois como 

docentes. No entanto, a pergunta quatro questiona a história da formação, o que, 

necessariamente, precisaria de uma compreensão baseada em leituras prévias, pois a história 

da formação tem início antes do nascimento dos entrevistados e não teria como eles terem 

acompanhado o processo e respondido com base em sua própria experiência.  

Mesmo a pergunta três precisaria de uma análise mais científica com debates valendo-

se de autores e não da própria opinião, pois apesar de viverem no momento questionado, 

interpretá-lo envolve elementos que vão para além da própria vivência. Ter vivido o processo 

histórico não implica conhecê-lo em profundidade, mas enxergá-lo, com base nas próprias 

vivências que não condizem, necessariamente, com um olhar da realidade. Na maioria das 

respostas, a própria opinião, sem uma pesquisa ou análise rigorosa, deu-se de forma enviesada 

pelo olhar subjetivo do participante que não argumentou de maneira realista, aprofundada e 

crítica.  

Essa desvinculação com o passado, como foi explicado no capítulo um, mostra uma 

relação objetificada com o presente, pois, como explica Adorno (2006), elaborar o passado é 

fundamental para mudanças significativas na relação com o presente. Só é possível evitar os 

erros cometidos outrora, principalmente os mais bárbaros, compreendendo o passado e 

evitando, intencionalmente, que eles se repitam, fundamentalmente por meio da formação. 
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 Assim, desvencilhados da relação com o passado e com a reflexão, perde-se a 

capacidade de pensar. Compreender a relação entre o passado e o futuro é fundamental para 

perceber o que se passa no presente. Analisar os aspectos passados permite a realização de 

prospecções e a possibilidade de atuar, intencionalmente, para modificar erros do presente e 

possíveis erros que possam se repetir no futuro, o que mostra uma fragilidade da área do 

Jornalismo que perde a relação com seu passado. O mais importante, no entanto, é que o 

passado traz tendências não realizadas que poderiam ser retomadas. Não compreender essas 

tendências pode levar à repetição de erros ou à tornar naturais os aspectos sociais. 

Nas análises, percebe-se que os professores que atuam no processo formativo 

desconhecem a história da própria formação no Jornalismo. E quando a reconhecem é a partir 

de sua experiência subjetiva, sem o embasamento por meio de teorias, estudos e pesquisas.  

 

4.3 BASES EPISTEMOLÓGICAS DO JORNALISMO E A FORMAÇÃO TÉCNICA 

  

As discussões das bases epistemológicas constituem um aspecto recente e, ainda, com 

fragilidades no Jornalismo. Uma das questões levantadas no capítulo dois foram, justamente, 

os problemas relacionados à epistemologia própria do Jornalismo. Essa questão foi apontada 

teoricamente ao se analisar autores da área e também percebida nas respostas dos 

participantes ao longo das análises das entrevistas, como será entendido de modo mais 

específico neste item da tese, mesmo que também tenha se apresentado este tema em 

respostas analisadas em outras categorias.  

Não foram feitas perguntas específicas de epistemologia, como pode ser observado no 

questionário que está no Anexo III. Para compreender o que os professores pensam das bases 

epistemológicas e da formação técnica da área, três foram as perguntas selecionadas que 

nortearam a análise: a seis, a nove e a doze, que serão analisadas na seguinte ordem: 9 - Como 

o(a) senhor(a) avalia a qualidade do material didático que sustenta a formação do jornalista? 

Que influências isso tem na formação?;  6 - Quais as mudanças necessárias hoje na formação 

em Jornalismo? Quais as perspectivas que o(a) senhor(a) aponta para a formação do jornalista 

nas próximas décadas? e 12 - Como a formação pode contribuir para uma melhor formação de 

consciência, função social, precisão da informação e conteúdo técnico? 

A pergunta nove, como as outras duas escolhidas para este item, não se relaciona 

diretamente à epistemologia, mas é possível perceber o que seria uma possível base 
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epistemológica do Jornalismo quando se pergunta do material didático que sustenta a 

formação. O objetivo era compreender o que surgiria espontaneamente na fala dos professores 

quando perguntado sobre este assunto.  

Na hipótese inicial, supunha-se que poderia surgir na análise a descrição de livros 

teóricos consistentes, manuais técnicos ou outros tipos de materiais, que apontariam para o 

julgamento das bases epistemológicas contidas nesses materiais. O propósito era analisar as 

respostas a respeito do material didático contextualizado dentro da própria entrevista, pois a 

intenção não é desconsiderar materiais técnicos ou outras produções que também são 

importantes para o ensino, mas perceber a epistemologia a partir do material didático e a 

opinião dos professores sobre esse material. 

Assim como na discussão teórica, em algumas entrevistas foi apontada a questão da 

epistemologia do Jornalismo, como é possível perceber de maneira mais direta na fala do(a) 

Participante 13, que integra o Grupo B:  

 

É um pouco da dificuldade que eu vejo nesse processo formativo. Você tem 

os profissionais que são da formação humanística, você tem os profissionais 

que são da área técnica e você tem uma tentativa de estabelecer uma 

epistemologia própria para o Jornalismo – que seriam as Teorias do 

Jornalismo (PARTICIPANTE 13). 

 

 Questionado(a) a respeito da constituição dessa epistemologia própria do Jornalismo, 

o(a) Participante 13 explica sua opinião que demonstra um mal-estar com a situação. Ele(a) 

fala da relação com as Teorias da Comunicação e questiona a epistemologia ligada à notícia 

em si e propõe uma reflexão e um pensamento mais amplo do Jornalismo. O(a) Participante 

13 expõe sobre a problemática. Quando questionado(a), também, se existe uma teoria 

propriamente do Jornalismo, ele(a) aponta que se está caminhando para isso:  

 

É muito recente. Se for pensar, nós somos grandes devedores das teorias da 

comunicação, que também têm uma grande dívida com a sociologia. Então, 

acho que está caminhando na afirmação dessa base epistemológica própria, 

que alguns até questionam se existe, ou se deveria se manter uma perspectiva 

a partir da comunicação mesmo. A minha dúvida é justamente esse processo: 

se tivesse no professor essa síntese, a técnica com a epistemologia, com a 

humanística, que ele fosse essa síntese ou livro didático fosse essa síntese, 

teria o ponto ideal. Eu acho que a questão epistemológica do Jornalismo é 

pensar como é que se pensa o Jornalismo a partir dessas diferentes 

disciplinas, desses diferentes suportes. [...] Então, teoria do Jornalismo é 
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teoria da notícia, e se essa notícia acaba, o que fica para essa epistemologia? 

Eu não acho que acabe, mas têm os defensores, principalmente os que são da 

área da comunicação, da Compós, que defendem que isso está com os dias 

contados (PARTICIPANTE 13). 

 

 Na resposta do(a) Participante 13, a questão da epistemologia aparece de maneira 

direta e problematizadora, o que não ocorreu na maioria das respostas, até porque não era a 

proposta da pergunta. Alguns expressaram espontaneamente a questão epistemológica, outros 

se puseram a falar do que interpretaram como material didático. No entanto, com base nas 

respostas, é possível perceber a fragilidade epistemológica da área e uma divergência de 

opiniões a respeito deste tema.  

Na tabela 6, estão as frequências de respostas à pergunta 9, que foram divididas nas 

seguintes categorias: 1) mencionaram a disciplina que ministram; 2) está bom de forma geral 

ou melhorando; 3) está ruim de forma geral; 4) há materiais bons e ruins ou melhoraram, mas 

ainda não estão bons ou faltam materiais; 5) outras: confusas ou inapropriadas à pergunta. 

 

Tabela 6 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 9 - Como o(a) 

senhor(a) avalia a qualidade do material didático que sustenta a formação do jornalista? Que 

influências isso tem na formação?  

SOBRE O MATERIAL DIDÁTICO GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 

Mencionaram a disciplina que ministram. 5 - - 5 

Está bom de forma geral ou melhorando. 1 8 2 11 

Está ruim de forma geral. 1 - 7 8 

Há materiais bons e ruins ou melhoraram, 

mas ainda não estão bons ou faltam 

materiais. 

2 3 1 6 

Outras: confusas ou inapropriadas à 

pergunta. 

2 - 1 3 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Sobre a pergunta 9, de maneira geral, as respostas foram muito variadas de um grupo 

para outro, mas a maioria respondeu que o material é bom ou está melhorando. Houve uma 

pluralidade de respostas, principalmente quando se compara a diferença entre os grupos, pois 

em um mesmo grupo houve mais respostas comuns, já de um grupo para outro a frequência 

foi distinta. Essa pluralidade reflete a epistemologia fragilizada da área, pois não há consenso 

quanto à qualidade do que se produz e se utiliza como base das disciplinas.  
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As respostas comuns no mesmo grupo podem estar relacionadas às recentes mudanças 

curriculares a partir das diretrizes de 2013, que fizeram que os grupos precisassem se adequar 

às mudanças e alguns deles se reuniram com frequência para discutir as novas diretrizes e o 

novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC).  

O Grupo A respondeu, prioritariamente, com base na disciplina em que cada um 

ministra, mas foram as respostas mais pulverizadas ao longo das categorias; ao passo que a 

maioria do Grupo C compreende os materiais como ruins, como se observa na tabela. No 

grupo B, muitas falas apontaram para a recente mudança do PPC da instituição em que os 

professores se reuniram durante um ano, semanalmente, para discuti-lo, o que leva a um 

conhecimento das bases didáticas também de outras disciplinas e a seleção em comum desses 

referenciais. Foi o grupo com mais respostas próximas, que, até mesmo, considerou o material 

como bom, provavelmente resultado dessa discussão das ementas e referências bibliográficas 

do novo PPC.  

Dois professores fizeram leituras mais complexas da situação considerando as 

contradições da produção de material que sustenta a formação no Jornalismo. A fala do(a) 

Participante 1 mostra essa leitura que aponta para quão frágeis são as discussões teóricas que 

resultam em materiais ruins, produto da fragmentação entre teoria e técnica, segundo ele(a), 

além da fragilidade dos programas de pós-graduação: 

 

[...] Eu acho que esse material didático está muito fragmentado. Ele não é 

bom, na minha leitura, e ele tem dois problemas que acho que são graves. 

Um porque ele está fragmentado, você pega um livro de teoria que só fala de 

teoria, um livro de técnica, os manuais, que só falam de técnica, um livro de 

ética que só fala de ética. E eu penso que para quem está em processo de 

aprendizagem, como o conhecimento está oferecido de forma fragmentada, a 

pessoa vê de forma fragmentada e acaba utilizando a seu bel prazer. Assim, 

o estudante pode tirar 10 em ética e não ter o mínimo de ética. Esse é um dos 

problemas. O outro problema que eu vejo é que ele é datado. Você pega uma 

publicação de 2016 sobre Teorias da Comunicação, que você vai usar com 

seus estudantes de primeiro período e você compara essa publicação com a 

do início da década de 1940, talvez 30, você não percebe muita diferença. 

Ele é datado e é para trás. É como se para pensar o material didático não se 

tivesse dado conta de atualizar. Porque vivemos um novo modelo de sala de 

aula. Nossos laboratórios estão dentro de um novo modelo, a configuração 

da sala de aula mudou muito, mas o material didático é datado e funciona 

como livro de receita. Os estudantes vão ler como livro de receita. Então, eu 

acho que precisava que os nossos programas de pós-graduação em 

Jornalismo (acho que em Jornalismo só tem um) e os nossos programas de 

pós-graduação em Comunicação, eles são muito frágeis. Eles não apostam 

em pesquisa para repensar o fazer [...] (PARTICIPANTE 1). 
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 O(a) Participante 1, como se analisou antes da citação, faz uma crítica ao material por 

sua fragmentação, explica a fragilidade dos cursos de pós-graduação e fala, ainda, da 

dificuldade que o aluno terá para interligar e se apropriar do conhecimento, visto que ele é 

ensinado de maneira fragmentada, o que ressalta as ideias de Horkheimer e Adorno (1985) 

sobre a padronização e instrumentalização do conhecimento. 

Para ilustrar a categoria em que está a maioria dos professores, que falou da sua área 

de atuação, o(a) Participante 6 diz que melhorou e a melhora se dá ao comparar com as 

últimas décadas na sua área especificamente. Ele(a) aponta o material didático como a 

produção em si, alguns clássicos e as produções recentes dos programas de pós-graduação. 

Explica, ainda, uma carência de material teórico, o que se apresenta na maioria das respostas, 

mesmo nas que consideram que o material melhorou. O que se percebe é que melhorou, mas 

que, mesmo assim, falta suporte teórico consistente para a prática de ensino: 

 

Eu acho que melhorou muito há dez anos, há quinze anos. Eu não sei se 

posso dizer material didático, porque a gente não tem uma apostila ou coisa 

assim, pelo menos no campo que eu atuo eu tenho que me atualizar sempre. 

O material didático, na verdade, é a produção jornalística contemporânea. 

Faz parte e, claro, alguns clássicos. Agora com a expansão dos cursos de 

pós-graduação em Jornalismo, isso tem interferido bastante na qualidade 

desse material. Até 10 anos atrás era muito limitado. Eu percebo, pelo menos 

na área que eu atuo, nas duas áreas que eu atuo, Jornalismo Investigativo e 

Jornalismo Literário. Há uma carência de atualização no campo teórico nas 

duas disciplinas, Jornalismo Investigativo nem se fala, tem pouquíssima 

produção voltada para a formação de jornalistas, tem mais produções 

jornalísticas em si, que é a base nossa. Hoje, o que mais dá consistência do 

ponto de vista didático em termos de material é a produção jornalística em 

si, que tem que acompanhar. Falta, realmente, uma política editorial de 

didática para a formação do jornalista. Por exemplo, os manuais de redação, 

recentemente, a EBC tornou público o seu manual de redação, que é um 

manual interessante, que não é como o da Folha de São Paulo ou do Estadão, 

ele não atua fragmentado da forma e conteúdo. O manual de redação da EBC 

orienta posturas, neste caso, como faz, o que faz, como dizer, é diferente. Eu 

acho que precisamos dar esse passo na produção específica do material 

didático. Como nós aprendemos ao longo do tempo ao lidar com a ausência 

de material didático, como é o meu caso, por exemplo, eu percebo que essa 

liberdade que eu tenho de circular entre os autores e apresentar para as 

disciplinas que eu atuo, eu vejo isso como uma coisa boa. Eu sinto falta de 

algumas coisas que eu acho que eu mesmo(a) vou ter que fazer. Vai chegar 

um momento que eu mesmo(a) vou ter que fazer. [...] O que mais está 

permanecendo na bibliografia são as produções jornalísticas mesmo porque 

elas são universais e revelam aquele momento específico. Acho que na 

produção teórica e nessa perspectiva da formação do jornalista tem uma 

carência muito grande no campo (PARTICIPANTE 6).        
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 O(a) Participante 6 fala mais especificamente das suas disciplinas de atuação, como a 

maioria dos professores do Grupo A, o que mostra que não há teorias com um olhar 

epistemológico geral e que, para além das técnicas específicas, pudesse nortear as 

especificidades do Jornalismo. Ele(a) diz que melhorou, que ainda não está boa e é preciso 

criar uma política editorial didática, mas se refere à sua disciplina especificamente, não 

fazendo uma leitura ampla das teorias e epistemologias da área. Na sua disciplina, ele(a) 

ressalta que utiliza mais a produção jornalística do que livros que embasem discussões 

teóricas, explica que o que prevalece nas referências bibliográficas é a produção jornalística e 

a define como universal. O(a) Participante 6 finaliza dizendo que há uma carência a respeito 

desse material e que vai chegar uma hora que ele(a) próprio(a) vai ter que o produzir. 

 A questão da não existência de uma ciência norteando o Jornalismo é relatada na fala 

do(a) Participante 2, que termina dizendo que Jornalismo não é uma ciência, mas que precisa 

de outras ciências. No início da resposta, ele(a) também apresenta o fato de o material 

didático já ter melhorado pela produção das últimas décadas, mas, ainda, há o que ele(a) 

chama de: “muita coisa ruim”. Ele(a) ressalta que a melhora na produção conseguiu mesclar o 

clássico com o que há de novo, mas que não se constitui como uma ciência: 

 

Ah, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Eu penso que hoje em dia 

já temos um material bem bacana à disposição de quem quer trabalhar a 

formação do jornalista. Eu sou de um tempo, há trinta anos atrás, que se você 

queria, fora dos clássicos que já estavam postos há trinta anos, você tinha 

muita dificuldade para ter bibliografia específica das áreas. Normalmente, 

você ia encontrar isso em outra língua, principalmente o inglês e o francês. 

Hoje em dia não. Já tem muita coisa disponível. Agora, que é uma outra 

preocupação que tivemos com essa atualização nossa. Nós tivemos muito 

cuidado em mesclar essa bibliografia com a formação mais clássica, com os 

autores mais clássicos, com os autores mais modernos que trazem a 

reelaboração dessas teorias para o novo. Eu estava lendo o último livro do 

Castells esses dias. O cara sai de um lugar e chega aqui para estudar a 

questão das novas significações desses ambientes virtuais e digitais. Então,  

eu acho que nós não somos nenhuma ciência, nós não temos o arcabouço 

teórico das ciências, mas nós temos sim, hoje, uma produção que eu 

considero bacana para você lecionar Jornalismo, para você ensinar 

Jornalismo. Se quiser tem (PARTICIPANTE 2). 

 

 Esse aspecto sobre já ter melhorado também é percebido na fala do(a) Participante 8, 

que aponta como já tendo melhorado muito da época de sua formação para cá, 

fundamentalmente nos aspectos técnicos. Segundo esse(a) participante, na parte do que ele(a) 

chama de: “formação em si”, que ele(a) define como filosófica, sociológica, ainda é ruim: 
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Eu acho que melhorou o material didático da formação docente. Isso alterou 

muito em relação ao meu tempo. Porque no meu tempo, nos anos 90, eram 

muito profissionais: “ah, o cara é um profissional de um grande veículo de 

comunicação, então, o cara deve ser um grande professor”, imaginávamos 

isso. Quer dizer, você tinha essa ideia, hoje não, os mestrados, doutorados, 

acabaram alterando esse ambiente interno numa questão mais científica, 

voltado mais para o lado científico. E eu acho bom ter uma diversidade de 

material. Às vezes, nem sempre nesse cenário de convergência, eles 

dialogam, mas acho bom uma formação o quanto mais abrangente para que o 

aluno procure se identificar com uma das áreas do Jornalismo. Hoje, o 

campo é muito vasto para pensar simplesmente numa formação fechada. [...] 

Então, nesse aspecto, talvez hoje, vejamos um pouco mais dessas coisas 

nessa parte técnica, mas em termos da formação em si, da formação 

filosófica, sociológica, deixa a desejar. Hoje, tem uma falta disso no 

material, em leituras mais aprofundadas que, realmente, dessem uma outra 

impressão do profissional jornalista, não essa que falei de carência de 

leituras e de formação científica  (PARTICIPANTE 8). 

 

 Muitos professores trouxeram o que tem sido produzido na prática jornalística, como 

reportagens, livros-reportagens, notícias etc., como material que sustenta a formação na 

Academia. Esse aspecto foi relatado na fala do(a) Participante 6, é mencionado na fala 

anterior do(a) Participante 8, que diz que no seu tempo acreditar que bastava ser um bom 

profissional para ser um bom professor e que isso mudou com as pós-graduações e, ainda, é 

citado na fala do(a) Participante 4: 

 

Eu não sei o que eu chamaria de material didático porque eu acho que o 

material produzido por quem está no mercado tem uma validade de mostrar, 

descrever as práticas, mas acho que o mais importante é você formar o 

jornalista do ponto de vista da sua função social, do seu senso crítico, e saber 

que as formas de fazer mudam e ele tem que estar pronto para se adaptar a 

isso. Então, eu acho que a questão da formação vai além do material 

didático, é muito de você produzir. Não replicar o que está se fazendo ali, 

mas aproveitar a universidade, o tempo que você está ali para aplicar o 

Jornalismo universitário, o Jornalismo orientado para o cidadão, o 

Jornalismo colaborativo, o compartilhado. Então, eu acho que não é tão 

importante assim o material didático – se eu estou entendendo esse material 

didático como a reprodução do que se faz no mercado. Eu acho que aqui é 

um local de experimentação também, de você tentar fazer outros 

Jornalismos, outras coisas que não são feitas no mercado. Em resumo, não 

precisa de material didático para replicar, podemos buscar inventar, 

experimentar outras coisas. Uma das disciplinas novas que foi implantada 

aqui é o Jornalismo empreendedor, que é justamente essa tentativa de ver o 

que não existe e tentar criar dentro desse espaço. Que material didático 

podemos utilizar para isso? Na verdade, estamos produzindo esse material 

didático, as experiências que a cada semestre temos, elas servem de base de 

pavimentação de um caminho para outras turmas. Então, acho que estamos o 

tempo todo em constante produção de conhecimento (PARTICIPANTE 4). 
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Essa última fala mostra que a epistemologia própria, muitas vezes, nem é uma questão 

para os professores, que consideram que na disciplina em si, no seu aspecto prático, pode-se 

produzir conhecimento, como se a novidade fosse, por si só, o ponto fundamental a ser 

desbravado no Jornalismo. O(a) Participante 4 chama de material didático o que se produz no 

mercado e não livros e manuais que sustentem a formação. Desconsidera-se o diálogo com 

teorias clássicas já estabelecidas historicamente em nome do descobrir como se deve produzir 

na área, voltando para a exaltação das técnicas de produção e não para a reflexão teórica.  

Esse aspecto que aparece nas falas é também tratado na produção de conhecimento da 

área, como foi visto no capítulo dois, em que se tenta criar uma epistemologia própria do 

Jornalismo mais próxima do conhecimento de senso comum e fazendo uma crítica à ciência, 

como foi apontado nas falas de Ramos (2011) e Meditsch (1997; 2005; 2007). 

 Há a apresentação de uma novidade, mas que, na verdade, se trata de uma 

remodelagem da técnica, seguindo a mesma lógica, mas se apresentando com cara de 

novidade. O(a) Participante 5 diz que, hoje, os professores publicam, ou seja, são produzidos 

materiais que deveriam gerar conhecimento e, em seguida, menciona que, às vezes, se escreve 

o mesmo que já se tem produzido e passa a falar sobre os alunos que, segundo ele(a), não 

leem. Ele(a) explica que o material está muito fragmentado e não consegue apreender o 

conceito de maneira mais ampla em um autor, mas que é preciso recortar várias partes de 

diversos materiais para compor a bibliográfica. Para ele(a), a universidade, com essa 

fragmentação, pode estar piorando os alunos, que entram com desejo por aprender e recebem 

um choque por não ser como esperavam:  

 

Na universidade hoje, os professores estão publicando. Na minha época, 

pouquíssimos professores publicavam, apesar de que as publicações, muitas 

vezes, são mais do mesmo, né? Publica-se um artigo que é o mesmo de um 

antigo etc. Porém, eu vejo que, desde a época de uns 30 anos desde que me 

formei, a base teórica de leitura é muito fragmentada. Seja porque o 

conteúdo programático é baixíssimo, por exemplo, o de audiovisual, você vê 

o conceito de audiovisual em roteiro, documentário, cinema etc. Você não 

consegue passar, indicar três bibliografias que vão abranger isso. O resultado 

você vai fragmentar, utilizar xerox, pode ser proibido ou não, mas ainda é o 

que reina, e além disso você lida com dificuldade enorme, enorme mesmo, 

de fazer com que o estudante leia. É incrível como os alunos entram na 

universidade, eu tenho impressão de que eles saem piores, que a 

universidade está piorando nossos alunos. Porque eles entram com uma sede, 

mas a partir do momento que eles entram, e não sei se eles recebem o 

choque de ser muito mais liberal, as coisas muito mais livres, não é aquela 

provinha de segundo grau, tal dia compromisso de horário marcado etc. Que 

os alunos não leem, essa é uma grande discussão que precisamos fazer 
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enquanto docentes, as instituições de ensino precisam discutir: aluno não lê 

(PARTICIPANTE 5). 

 

    No Grupo A, apenas o(a) Participante 10 trouxe como boa a produção de material. O 

que ele(a) aponta como deficitária são as condições dadas pela universidade que, segundo 

ele(a), não oferece os recursos tecnológicos necessários à formação, mostrando uma primazia 

da técnica e da tecnologia em relação ao conteúdo. Importante ressaltar que esse(a) 

participante fez parte do Grupo B concomitante ao A e que participou das discussões nas 

mudanças no PPC do Grupo B, talvez por isso a resposta mais próxima a dos participantes do 

Grupo B: 

 

Hoje, tem muito material bom. Já tem muita pesquisa em Jornalismo, já tem 

muito texto crítico sobre o próprio Jornalismo e eu não considero que tenha 

falta de material didático bom. O que eu considero é o que falta nas 

universidades? Mesmo na pública. É o recurso da própria universidade em 

dar mais condições de exercício mesmo para a formação do profissional lá 

dentro. Então, eu tenho um laboratório e esse laboratório não tem um 

computador de última geração, não tem determinados programas que seriam 

necessários, você não pode contratar um professor a hora que você quiser. 

Um professor que faça Jornalismo científico, que faça Jornalismo de dados, 

por mais que eu queira dar essa formação para o aluno, o sistema 

universitário pode me impedir porque o concurso não está aprovado 

automaticamente, os recursos são bastante limitados. Então, eu vejo nesse 

sentido. Material didático eu não considero problema mais, nós temos muitas 

traduções, o Brasil está produzindo muita coisa e isso para mim está 

superado. A questão mesmo é o próprio recurso que vem para as faculdades, 

para as universidades, para permitir melhor aproveitamento 

(PARTICIPANTE 10). 

  

 Mesmo o(a) Participante 10, que considerou o material bom, trouxe a formação como 

ainda necessitando de condições melhores para ser boa: como laboratórios com computadores 

e programas da informática melhores, o que pode indicar uma primazia da técnica e da prática 

em relação à teoria. 

A crítica dos professores do Grupo A ou a falta de compreensão mais ampla do 

material didático que deveria sustentar a formação é reflexo de uma não existência de 

epistemologia própria do Jornalismo e, ainda, de produções teóricas que ressaltem e 

enalteçam a prática e critiquem a ciência, como foi discutido no item 2.4 desta tese.  

Não há uma base teórica comum e aprofundada que norteie as discussões a respeito da 

formação na área do Jornalismo ou mesmo do Jornalismo em si. Os participantes quase não 
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citam autores em suas repostas sobre material didático. Quando raramente citam, os 

mencionados são professores de grandes universidades que têm discutido essas questões na 

atualidade. Não há um olhar teórico consistente com base em referenciais clássicos que 

balizem a discussão.  

 Nos demais grupos, as repostas concentraram-se em outras categorias. De maneira 

geral, os professores do Grupo B disseram que o material didático é bom e os professores do 

Grupo C, de modo oposto, disseram que é ruim.  

O motivo do consenso no Grupo B da qualidade do material pode ser observado na 

resposta do(a) Participante 12: 

 

Nós fizemos a reformulação do nosso projeto pedagógico do curso 

recentemente e teve uma preocupação muito grande. Discutimos muito sobre 

os livros que constariam nas referências bibliográficas, as referências que 

íamos utilizar em sala de aula com os alunos. Então, de modo geral, eu acho 

que nos planos está ok. As referências estão lá. Agora, quando entramos em 

sala de aula, é um desafio trabalhar com esse material com os alunos, muitas 

vezes, os alunos não têm disponibilidade para a leitura e algumas áreas eu 

acho que estão muito carentes de uma literatura que seja realmente 

adequada. [...] Mas, enfim, acho que nos próximos anos devem surgir essas 

referências, esses estudos e acho que nosso desafio vai ser mesmo estimular 

essa leitura. Acho que os alunos estão muito indispostos para leitura, se a 

gente pede – eu tenho trabalhado muito com artigo científico, porque, às 

vezes, não tem o livro de referência da área, como eu disse, estão um pouco 

ultrapassados, então, às vezes, eu consigo alguns artigos que estão trazendo 

essa discussão de uma forma mais atualizada, e mesmo os artigos que são 

textos menores, às vezes, eu tenho dificuldade de estimular essa leitura dos 

alunos. Então, acho que as referências têm essas deficiências que apontei e, 

além disso, ainda tem essa dificuldade de estimular a leitura mesmo 

(PARTICIPANTE 12). 

  

Na fala do(a) Participante 12, apresenta-se essa discussão da qualidade dos materiais 

que foi realizada pelo grupo B e por isso as respostas comuns de grande parte deles. No 

entanto, ele(a) começa dizendo que o material é bom de maneira geral, depois diz que a 

tendência é melhorar e aponta o problema como a falta de leitura dos alunos. Para ele(a), mais 

do que produzir bons materiais, o desafio é fazer os alunos lerem. 

Outros professores também citaram esse momento das discussões a respeito das novas 

diretrizes e matriz curricular que, segundo eles, durou cerca de um ano. Essas discussões no 

Grupo B podem ser o motivo das várias respostas comuns entre eles e distintas dos outros 

grupos.  
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Assim como o(a) Participante 12, que atribui que o que vai diferenciar a formação é o 

desafio de fazer os alunos lerem, para o(a) Participante 15 também há um desafio. Segundo 

ele(a), é selecionar esse material e, também, como a fala anterior, há uma preocupação em 

fazer o aluno ler. Mesmo se atribuindo qualidade ao material, é possível perceber que há um 

mal-estar em relação ao que está ruim, apesar do discurso que apresenta o material como bom. 

Cada professor faz, assim, seu próprio diagnóstico a respeito de qual é então o problema, já 

que considera o material bom: 

 

Desafio é a palavra que talvez eu esteja usando mais. O material didático, eu 

vou falar daquilo que eu tenho conhecimento, eu penso que tem um material 

de muita qualidade à nossa disposição. Talvez o desafio seja selecionar tudo 

que tem aí, aquilo que realmente nos interessa para trabalhar a formação do 

nosso aluno ao longo de toda a graduação. Agora, não basta ter uma seleção 

de bons livros, não é só aquele que está lá na biblioteca, ali na prateleira. 

Hoje em dia, tem todo o mundo de artigos e periódicos à nossa disposição, 

então tem muita coisa boa, tem muita coisa de qualidade, muita produção 

interessante sendo feita, é preciso estar se atualizando. Então, o material 

didático para leitura, para orientações na formação do jornalista, tem em 

grande profusão. Dois desafios talvez sejam esses: um, selecionar o que 

realmente nos interessa enquanto projeto pedagógico de curso. E o outro é 

pegar dessa literatura toda que está disponível, não só literatura, mas todo o 

material que está disponível para trabalhar e fazer uma adequação aos nossos 

planos de ensino, porque o que se percebe, pelo menos eu tenho percebido 

muito, é uma dinâmica de redução cada vez maior de uma leitura que, se 

antes era de um livro, agora é de um capítulo, agora é um pedaço de 

capítulo. Então, também não vai adiantar se eu tiver bons livros na mão se eu 

não tiver uma inter-relação com esse aluno para que esse material seja bem 

trabalhado em sala de aula. Eu acho que em matéria de diversidade, 

quantidade, tem um bom material na mão. Mas o desafio talvez seja 

materializar isso para o dia a dia da sala de aula (PARTICIPANTE 15). 

 

Na fala do(a) Participante 13, também se percebe esse discurso de que está bom, mas 

com problemas, pois ele(a) diz que, ainda, não está ideal e, também, que o material separa 

teoria e técnica. Para ele(a), é preciso aliar as questões humanistas aos livros técnicos, o que já 

melhorou com a problematização das questões técnicas em alguns deles, mas que, mesmo 

assim, é preciso melhorar. Interessante perceber as questões humanistas como prioridade em 

diversas falas, como se segue, em que se aponta a necessidade de percebê-las em livros 

técnicos: 

 

Acho que melhorou muito. Eu, por exemplo, no meu mestrado fiz uma 

pesquisa sobre os livros de produção e redação, eram livros técnicos que 
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orientavam questões técnicas, mas nunca havia uma discussão de o porquê 

dessas técnicas, então, eram manuais que ensinavam você a ter um texto 

jornalístico e você segue aqueles manuais. Então, hoje mudou? Mudou! Eu 

acho que hoje existe uma problematização nesses livros, mas é claro que 

ainda não chega ao nível que eu acho que seria necessário. Eu fiz uma 

pesquisa há uns anos atrás, que foi, inclusive, publicada na revista da 

Universidade Federal de Santa Catarina, que era a mudança conceitual do 

aluno depois que ele passa por uma disciplina de teorias, e para isso um dos 

objetos de estudo foram os livros, não só de disciplinas humanísticas, mas 

também das disciplinas práticas. E o que eu percebo? Eu percebo um 

distanciamento. Os livros técnicos de televisão, de rádio, eles falam uma 

coisa e os das disciplinas humanística – não é que falem coisas diferentes, 

mas estão preocupados com coisas diferentes, e eu acho que ou o professor 

faz essa síntese ou o aluno também não vai ter condição de fazer. Então, 

acho que hoje o que falta nesse universo didático direcionado ao Jornalismo 

seria perceber a formação humanística nesses livros que são técnicos 

(PARTICIPANTE 13). 

 

 O que se verifica na fala das pessoas do Grupo B é que o material, na verdade, não 

está bom, como eles citam, mas que já melhorou e tem melhorado. Para eles, essa melhora é 

vista como boa, pois consideram que já esteve pior. Em várias falas essa ideia que melhorou 

aparece, seguida de “mas”, que revela uma análise do que ainda pode melhorar: 

 

O material didático, acredito que a bibliografia ela está melhorando muito, 

porque tem cada vez mais tanto a reedição de clássicos como esse da 

Opinião Pública que é de 1922. O Lippmann é o cara que faz com que o 

Habermas fale da opinião pública. É uma primeira concepção de opinião 

pública no século XX, dentro do contexto americano que é bem importante. 

Como você tem também várias reflexões contemporâneas a respeito do que 

está acontecendo, sobre cibercultura, sobre ambiente virtual, sobre todas 

essas questões. Eu acho que em termos de bibliografia nós estamos 

melhorando. A questão é como fazer o aluno ler? Eu acho que esse é um 

grande desafio. A leitura tem caído de moda. E a leitura tem caído de moda 

não só na academia, ela tem saído de moda em tudo. As pessoas vão às redes 

sociais leem só o título e compartilham o conteúdo. Elas não leem o que está 

ali. É tudo muito rápido, as pessoas não têm paciência, a linguagem vai se 

dando por abreviaturas e isso é um desafio. Eu acho que para o Jornalismo, 

em termos de teoria, essa é uma questão que precisamos sempre estar nos 

reinventando para tentar fazer com que esses materiais, que são muito bons, 

cheguem aos alunos. Em relação a outros instrumentos didáticos é necessário 

usar, é necessário usar tecnologia, é necessário usar softwares, é necessário 

usar equipamentos que sejam mais modernos para ensinar a fazer Jornalismo 

mesmo, porque você tem convergências hoje que são fundamentais [...] 

(PARTICIPANTE 16). 

 

 O(a) Participante 16 também considera que melhorou e aponta como desafio fazer o 

aluno ler, assim como alguns participantes já citados e outros trechos ainda que não foram 
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indicados literalmente, mas que responderam dessa mesma maneira. Ele(a) explica que o 

problema com a falta de leitura não é exclusividade do Jornalismo, mas característica dessa 

sociedade. Outro ponto a se destacar na resposta do(a) Participante 16 é, novamente, o uso das 

tecnologias como solução para a difusão de conhecimento no Jornalismo.  

No entanto, há sempre esse mal-estar relacionado a encontrar onde então está o 

problema que se apresenta no Jornalismo, visto que eles não consideram diretamente ligado 

aos referenciais epistemológicos. O problema, para eles, não está na produção de 

conhecimento, não se reconhece a não existência de uma epistemologia como um problema e 

se lança o olhar para outras questões. Não se desconsidera a dificuldade do ensino com base 

no envolvimento do aluno, como aparece em várias falas da entrevista. Entretanto, para além 

do aluno, que talvez tenha mesmo dificuldades em ler conteúdos acadêmicos, está, ainda, a 

questão do material produzido como referencial teórico e técnico.  

 Contrários ao que respondeu a maioria do Grupo B e, ainda, diferente do A, o Grupo C 

foi enfático e quase unânime nas respostas quanto ao material estar ruim: 

 

O que eu tenho contato de fato, eu acho que a gente tem poucos livros. Eu 

vejo pelo Intercom que eu fui ano passado em São Paulo, eu fui aos dois 

últimos. Vendo aquele tanto de livro e os livros são os mesmos, pela 

característica da nossa formação, acabamos bebendo muito em outras áreas, 

tendo muitos livros de outras áreas, que não são nossos, que usamos, mas 

não são nossos. Eu dei aula de Assessoria de Imprensa e foi uma dificuldade 

porque os livros são desatualizados, clipping manual, ninguém faz clipping 

manual mais. Acho que não existe muito interesse dos próprios jornalistas, 

tem muito livro-reportagem, muito livro da carreira de jornalistas, mas livros 

teóricos mesmo, por exemplo, livros de teoria da comunicação, a maior 

dificuldade. Tem lá quatro, cinco no máximo, que falam sobre isso. E se 

você for a Psicologia, a Medicina, você tem inúmeros livros. Além disso, o 

material didático oferecido pelas faculdades particulares, pelo menos a que 

eu estou, é fraco. Até da Federal. Tem muitos livros, mas os livros ficam 

desatualizados muito rápido. Quanto mais prático for o livro, mais ele fica 

desatualizado mais rápido. Não acho que sejam satisfatórios, acho que não 

existe muito interesse na área em escrever sobre a própria área 

(PARTICIPANTE 25). 

  

 O(a) Participante 25 faz uma leitura crítica e dura da realidade teórica da área em que 

aponta o material como ruim e uma falta de livros teóricos. Leitura essa que aparece em várias 

respostas do Grupo C. Apenas duas pessoas no Grupo C consideraram bom ou melhorando, 

mas também nessas duas respostas que consideraram o material bom, no Grupo C, como no 

B, vieram seguidas de uma tentativa de encontrar onde, então, está o problema, como no(a) 
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Participante 23, que o atribui à formação básica ruim dos alunos e a necessidade de substituir 

os materiais teóricos por comentadores para facilitar para os alunos:  

 

Acho que se produz muito, acredito que tenhamos uma boa bibliografia, 

acredito que temos bons pesquisadores, boas pesquisas, pesquisadores e 

pesquisadoras atuando na área de uma forma muito significativa, você tem 

congressos que demonstram isso na produção. Mas, ao mesmo tempo, você 

vai esbarrar numa formação básica e estou falando da minha realidade numa 

instituição particular, na formação básica de quem chega à sua sala de aula. 

Sabe aquela coisa? Hoje, vamos estudar Habermas. Como você vai estudar 

Habbermas? Não, então, eu vou estudar um intérprete do Habbermas, que é 

o Wilson Gomes, não, Wilson Gomes também não damos conta. Então, 

vamos na Coleção Primeiros Passos? O desafio acho que é maior do que o 

próprio curso, é transversal. Porque você vai conversar com o professor de 

Engenharia e ele tem o mesmo problema, o professor de Direito tem o 

mesmo problema. Eu acho que nós temos um material de boa qualidade, mas 

o desafio é fazer com que esse material, não é nem questão de se tornar 

acessível, mas se tornar compreensível. [...] Porque, muitas vezes, o aluno 

pensa na perspectiva da prática. Ele quer ser o próximo youtuber de sucesso 

e para isso eu não preciso de teoria, eu só preciso saber falar bem 

(PARTICIPANTE 23).  

 

 Apesar de duas pessoas que consideraram o material bom, como na resposta anterior, a 

maioria das respostas do Grupo C, assim como o(a) Participante 25 já analisado(a), considera 

ruim: 

 

Material didático especificamente de Jornalismo eu acredito que ainda seja 

algo para ser repensado e superado. Nós temos um, dois ou três livros que 

são o cerne, a espinha dorsal, e que ano após ano, década após década 

tratamos dos mesmos livros. Inclusive sem reedição, sem reimpressão, 

atualização. É como se o Jornalismo tivesse parado no tempo. Claro que 

estes livros tiveram e têm peso, mas limitar-se a eles como sendo a única 

possibilidade de se apresentar o Jornalismo, de se discutir o Jornalismo, de 

didaticamente estar numa sala de aula apresentando para os alunos, eu vejo 

isso como um problema, porque o Jornalismo parece ter ficado preso no 

passado. [...] De certa forma, faltam questões epistemológicas, pensar 

epistemologias na questão do Jornalismo e livros e discussões que não sejam 

meramente lá no passado. Como nós sempre discutimos em Jornalismo, 

como ‘se a internet é um fenômeno recente e modificou as formas de se 

fazer Jornalismo’. A internet comercial do país é de 1995, até quando vamos 

ficar repetindo esse discurso de que é algo recente? Já tem mais de 20 anos. 

Hoje em dia, de um ano após ano a modificação é tão brutal, tão enorme, e 

ficamos repetindo discursos sem fazer a própria reflexão. [...] Nós sempre 

seremos reféns de outros e vamos ser sempre considerados uma subárea se 

nós não nos atualizarmos (PARTICIPANTE 29). 
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O(a) Participante 29 critica a não existência de uma epistemologia própria, fala da 

importância de se discutir questões relacionadas à produção de conhecimento. Ele(a) percebe 

a não existência de uma epistemologia e critica a existência do Jornalismo como subárea da 

comunicação.  

O(a) Participante 27 também considera sobre a produção bibliográfica do Jornalismo 

no Brasil e fixada no passado. Ela critica, ainda, a formação dos professores de jornalistas, 

que ele(a) define como “deficiente” e os programas de pós-graduação em Comunicação: 

 

Primeiro eu acho que o Brasil é muito pobre de bibliografia para formação 

do Jornalismo. Eu acho que o mercado editorial brasileiro não apresenta 

muitas opções bibliográficas. E, segundo, eu acho que a maior parte desses 

livros ainda está muito presa à lógica do impresso, de um modelo de 

Jornalismo que me parece mais do século XX. E, terceiro, é que eu acho que 

os cursos de Jornalismo são muito ruins, de maneira em geral, os de 

Comunicação, eu acho que com algumas exceções no Brasil, nós não temos 

bons programas de pós-graduação em Comunicação. E o que eu vejo como 

um problema da formação do jornalista na graduação é que, normalmente, 

são cursos que não preparam nem para o mercado de trabalho, de maneira 

eficaz, nem para pesquisa acadêmica, de maneira consistente. Então, eu acho 

que o Brasil ainda está muito pobre de pesquisas em Comunicação. As 

pesquisas são muito fracas, os professores, de maneira geral, também têm 

uma formação deficiente e eu acho que isso, de certa forma, também, está 

presente nessa pobreza, digamos assim, da nossa bibliografia de 

Comunicação. [...] (PARTICIPANTE 27). 

 

De uma forma geral, o Grupo C foi mais crítico na avaliação da qualidade do material 

didático e apontou diversas falhas epistemológicas no Jornalismo, diferente do Grupo B que 

falou que o material está bom ou melhorando. O Grupo A teve, ainda, outra característica de 

resposta, em que se apontou a avaliação do material mais especificamente na disciplina em 

que a pessoa participante trabalhava. 

Essa foi uma das poucas questões em que as respostas do Grupo C foram mais críticas 

do que do Grupo A. A hipótese pode estar no fato de vários participantes desse grupo terem 

feito seus mestrados especificamente na área da Comunicação há pouco tempo e, como 

estudantes e ainda professores recém-inseridos no mercado de trabalho, perceberem os 

problemas epistemológicos que falham na sua própria formação. O Grupo B, como já foi 

analisado, discutiu recentemente o PPC e por isso considera o material bom, mesmo que se 

apresentasse um mal-estar nas respostas tentando entender o que, então, está ruim e, muitas 

vezes, responsabilizando o aluno. E o Grupo A, como possui os professores mais antigos, 
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provavelmente arrumou, ao longo de sua atuação docente, estratégias para resolver os 

problemas da falta de matérias didáticos e estes ficaram mais centrados na própria disciplina 

do que na área como um todo.  

 Sobre a questão: 6 - Quais as mudanças necessárias hoje na formação em Jornalismo? 

Quais as perspectivas que o(a) senhor(a) aponta para a formação do jornalista nas próximas 

décadas? Muitos professores tiveram dificuldade em fazer a análise das mudanças atuais 

necessárias e ainda em pensar as perspectivas futuras da área, talvez pelo não conhecimento 

histórico e por uma dificuldade em considerar essa continuidade, como analisado no item 

anterior. Outro ponto que também pode ser causa dessa dificuldade se relaciona à 

epistemologia, pois ao não compreender profundamente as questões com base em olhares 

mais amplos, não se consegue pensar e refletir de maneira mais aprofundada e fazer 

prospecções. 

 Para categorizar essa pergunta seis, dividiu-se a classificação entre as respostas que 1) 

possuem preocupações mais humanistas sobre as mudanças necessárias; 2) as que possuem 

preocupações mais técnicas; 3) as que possuem preocupações que envolvem ambas as 

categorias (humanistas e técnicas) e 4) as que não se referiam às questões humanistas ou 

técnicas estabelecidas nas três categorias foram enquadradas em uma categoria denominada: 

Outras, criada para esta finalidade.  

 

Tabela 7 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 6 - Quais as 

mudanças necessárias hoje na formação em Jornalismo? Quais as perspectivas que o(a) 

senhor(a) aponta para a formação do jornalista nas próximas décadas? 

SOBRE AS MUDANÇAS 

NECESSÁRIAS 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 

Preocupações humanistas 3 3 3 9 

Preocupações técnicas 3 4 1 8 

Ambas (humanistas e técnicas) 4 3 4 11 

Outras 1 1 3 5 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

 De maneira geral, a maioria dos professores manifestou preocupações que envolvem 

ambas as questões, tanto a compreensão e apropriação da técnica quanto uma formação 

humanista quando questionados sobre as mudanças necessárias no Jornalismo hoje. As 
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respostas não foram muito divergentes entre os grupos e se mantiveram em uma constância 

parecida entre as categorias. Muitos professores trouxeram questões ligadas à adaptação às 

novas tecnologias como perspectiva para o futuro do Jornalismo e mudanças atuais 

necessárias, 20 dos 33 citaram as tecnologias em suas respostas sobre as mudanças 

necessárias e as perspectivas futuras.  

No Grupo A, quatro professores trouxeram preocupações que agregavam tanto 

questões éticas quanto humanistas para a formação: 

 

Não sei se consigo ver assim para as próximas décadas. Mas eu acho a 

questão da tecnologia, claro. Isso é fundamental, não tem jeito de negar. Eu 

mesmo tenho disciplinas que dependem muito da tecnologia e quando eu 

estudei elas não existiam no formato que eu ministro hoje. Esse olhar para o 

mundo. Isso é uma coisa que na [nome da instituição do Grupo B] não tem. 

Não temos Jornalismo Internacional nela. Talvez a formação de um único 

professor, especificamente, que é o caso do [nome do professor do Grupo A] 

mude uma relação de como olhar para os atentados terroristas, para esse 

êxodo que a Síria tem enfrentado, para as novas configurações de países no 

Oriente Médio, pelas eleições nos EUA e como isso vai respingar por aqui. 

Esse olhar para o mundo, olhar crítico não vai deixar de existir nunca e é 

sempre importante, ética também é algo que precisa sempre ser muito falado. 

E, acho, que agora talvez seja o momento de um pouco de 

empreendedorismo. Uma coisa que eu nunca aprendi, mal sei gerenciar a 

minha carreira, ela está acontecendo porque vai acontecendo e eu vejo que é 

fundamental agora. Eu percebo nos alunos, eu sinto angústia quando eles me 

procuram após o TCC de alguém que fez uma revista, um site. Eles me 

procuram para fazer reunião e me perguntam: “E, agora, como vamos 

implementar essa nossa revista eletrônica?”, por exemplo, que eles teriam 

baixo custo. Eu mal sei como orientá-los [...] (PARTICIPANTE 11). 

 

 Percebe-se, na resposta do(a) Participante 11, que ele(a) teve dificuldades em fazer a 

análise em relação às perspectivas futuras e mudanças necessárias, mas trouxe a questão das 

tecnologias e do olhar humanista, quando se preocupa com a ética e com o saber fazer uma 

leitura do cenário internacional, o que se enquadra na categoria que aparece na maioria das 

respostas do Grupo A, mas também do geral. Outro ponto importante nessa resposta, que 

também apareceu em outras ao longo das entrevistas, foi a necessidade de se formar para o 

empreendedorismo. Esta é uma discussão que surgiu recentemente e tem sido palco de 

diversos debates na área. 

Outros professores também tiveram dificuldades em analisar, como se percebe no(a) 

Participante 7, que faz uma observação distinta do(a) Participante 11. O que mostra o quanto 
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este quesito tem deixado os professores sem uma perspectiva comum de leitura da realidade 

prospectiva: 

 

Bem, quando falamos em exigência na formação me parece que a questão se 

instala na figura do professor, mas não é só na figura do professor. E, hoje, 

nós temos um desafio muito grande em sala de aula que é o ânimo do aluno. 

Como é que ele chega? Quais são suas perspectivas? Quais são seus ideais? 

Onde ele quer chegar? Qual é a percepção de papel da escolha feita? E 

percebemos que há uma dificuldade também que colabora na formação dele, 

das suas próprias experiências, das suas próprias expectativas e o ânimo 

desse aluno também. Então, a exigência hoje parte de vários aspectos, 

objetivos e subjetivos. A academia precisa criar uma grade curricular que de 

fato prepare esse profissional. Não só para aquilo que o mercado está 

dizendo que é exigência, porque quem transforma o mercado é a academia, 

não vice-versa, porque muito do que o mercado está dizendo que hoje é 

exigência para o jornalista também não está suficiente para validar o 

comportamento ético e do ponto de vista da qualidade. Então, precisamos 

rediscutir essas questões todas das exigências na formação. E sobre esses 

vários aspectos, objetivos e subjetivos. Considerando também os atores 

principais dessa formação, tanto o professor quanto o aluno. E precisamos 

nos desdobrar para discutir quais as categorias que nós vamos levar em 

consideração. [...] Não sei, talvez no futuro tenhamos que discutir outra 

demanda, novas demandas. Mas a demanda atual é gritante e ainda não 

solucionada (PARTICIPANTE 7).              

 

 Na resposta do(a) Participante 7, os argumentos ficaram muito amplos e confusos, sem 

trazer elementos que, de fato, explicassem o que ele(a) estava tentando dizer. Ele(a) aponta a 

necessidade de uma reflexão tanto por parte dos profissionais quanto da Academia, como um 

discurso pronto, sem, exatamente, estabelecer como seria essa questão. Ele(a) fala em 

demandas gritantes, mas não fica claro que demandas são essas, pois, inicialmente, menciona 

o ânimo do aluno, diz da necessidade de levar em consideração aspectos objetivos e 

subjetivos, mas não os revela de maneira direta, deixando sem explicação quais seriam esses 

aspectos.  

De forma geral, as respostas para essa pergunta seis foram distintas e o que há em 

comum é o fato de não saberem o que está acontecendo na área e como pensar o futuro. 

Diante desse não saber, repetiu-se de maneira instrumental a questão de aliar teoria e prática, 

de forma conjunta ou separada, ou se falou das novas tecnologias e da aplicação dessas 

técnicas e, ainda, das questões humanistas ou desses dois temas de maneira separada, como 

definido nas categorias: 
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Estamos no olho do furacão nesse momento. Aqui estamos implementando 

as novas diretrizes. Tem dois semestres que estamos tentando aplicar as 

diretrizes, já estamos com a nova grade, tentando aplicar dentro do espírito 

das novas diretrizes, que é balancear a teoria com a prática e integrar a nossa 

produção. Esse é o grande objetivo que temos, de modo que os professores 

ajam de modo sincronizado e que, desde cedo, o aluno consiga lidar com o 

público real. [...] Hoje, dentro da redação, você sai para coletar um material, 

uma informação e você sabe que pode ser utilizada para a TV, mas que 

também vai para o portal; dos 5 minutos de imagem que você colher, pode 

ser que 15 segundos sejam utilizados no jornal daquele dia, mas aquele 

material todo vai estar ali acessível para as pessoas e ele pode ser utilizado 

também para o rádio e para o impresso. Então, ele tem que ter essa visão 

multiplataforma, multitarefa. É isso que temos que fazer integrando as 

diversas disciplinas (PARTICIPANTE 4). 

 

 A questão da tecnologia ligada aos meios de difusão da notícia (internet, TV, rádio ou 

impresso) e seus usos se mostrou presente em várias repostas e em algumas apareceu ainda o 

fato de o momento ser novo pelas recentes diretrizes aplicadas em todos os cursos do Brasil, 

como na fala do(a) Participante 4. O que se percebeu foram dúvidas e incertezas quanto à 

leitura da realidade e a prospecção futura. Diante desse não saber, eles apostaram em 

respostas ligadas à produção jornalística nas multiplataformas por meio das novas tecnologias 

e tentaram, em vários casos, aliar isso ao ensino humanista.  

Apesar de muitas respostas voltadas para as novas tecnologias e para a convergência 

midiática valendo-se dessas tecnologias, houve algumas mais amplas que conseguiram fazer 

uma análise mais aprofundada e crítica, como o(a) Participante 3, ao refletir sobre a crise atual 

do Jornalismo, relacionando-a com outras crises anteriores e analisa, ainda, o que seria o ethos 

jornalístico. Ele(a) fala, também, da necessidade de aliar a técnica a esse ethos e que o 

Jornalismo é parte dessa sociedade, mudando junto com ela: 

 

O Jornalismo e a crise são palavras que geralmente caminham juntas. Eu me 

formei em 1980, uma época de crise, e só se falava em desemprego. Foi a 

crise do petróleo, depois teve a hiperinflação e foram crises e crises. Então, 

não sei como vamos sobreviver a essa nova crise, mas sei que vamos 

sobreviver. Mas acho que toda crise muda um pouco o Jornalismo. A única 

defesa que nós temos, eu falo em defesa mesmo, no sentido de preservar a 

profissão, envolve preservar o ethos jornalístico, que é uma coisa que eu 

gosto muito de falar, e o ethos é um dos elementos da moral. É pensar o que 

faz um indivíduo ser jornalista? Qual é o sentimento? Por que você, na hora 

de preencher aquele cartão na loja de crédito, quando perguntam sua 

profissão, diz que é jornalista? Há um sentimento no jornalista que ele é um 

prestador de serviço público, que ele é alguém importante para a democracia. 

Enquanto existir democracia, o Jornalismo vai existir. Pelo menos essa 

concepção de democracia que nós temos hoje, que não sei como vai evoluir. 
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O jornalista vai mudar junto com a sociedade, porque ele é parte desse 

sistema. Então, se a democracia mudar, deixar de existir, se ela evoluir para 

uma coisa melhor ou pior, o Jornalismo também vai mudar. Mas para manter 

esse ethos temos que pensar social e filosoficamente a própria concepção de 

verdade, a concepção do Jornalismo enquanto elemento fundamental na 

sociedade democrática e a relação do Jornalismo com a democracia. Para 

mantermos essa visão filosófica do que é Jornalismo, é preciso valorizar 

esses aspectos éticos, por isso eu falei que Jornalismo é ética e prática, é 

ética e técnica, sendo a técnica como um elemento da prática. Se não tiver 

ética, não tem Jornalismo. O único caminho para valorizar o Jornalismo é 

valorizar a ética (PARTICIPANTE 3).  

 

De uma forma geral, no Grupo A, as respostas foram muito diversas para esta 

pergunta, mas trouxeram quase sempre as questões da tecnologia, humanistas ou ambas. No 

Grupo B, a técnica também apareceu na análise das perspectivas futuras e mudanças 

necessárias para o Jornalismo. Neste grupo, as preocupações com a técnica formaram a 

maioria das respostas, principalmente relacionadas à internet e às multiplataformas: 

 

Eu acho que é fundamental começar a repensar a formação do jornalista 

levando em consideração essas novas tecnologias e essas novas modalidades 

de comunicação. Isso não vai retroceder. O Jornalismo, em muitos sentidos, 

está perdido no meio dessa história e a academia também. Então, o 

Jornalismo impresso hoje está agonizante porque não está conseguindo se 

adaptar. As empresas não estão conseguindo achar novos modelos. A 

comunicação, em si, está andando mais rápido, nesse sentido, do que o 

próprio Jornalismo. As pessoas interagem muito pelas redes sociais, pelo 

WhatsApp, pelo Facebook, há uma produção muito grande, um 

compartilhamento muito grande de conteúdos e eu acho que as empresas 

ainda estão meio perdidas em relação a esses formatos e a academia também. 

Então, ainda estamos ensinando na academia coisas/modelos voltados para 

um Jornalismo impresso que está agonizante. Eu acho que a academia pode, 

inclusive, se quiser, exercer um protagonismo nessa situação, nesse cenário, 

e propor e estimular novos modelos. [...] (PARTICIPANTE 12). 

  

Na fala do(a) Participante 12, o que se apresenta como problema é a criação de um 

novo modelo de Jornalismo adaptado às novas tecnologias. Para ele(a), o Jornalismo agoniza 

não pela inconsistência teórica e epistemológica, mas por questões que são diretamente 

relacionadas à prática e às técnicas de produção. Com base em falas como do(a) Participante 

12 e análises teóricas da epistemologia feitas no capítulo dois, percebe-se que o Jornalismo 

não se vê como uma área que poderia produzir conhecimento e ter uma epistemologia própria, 

mas a visão que se tem na área é como uma prática que segue modelos que devem se adaptar 
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às mudanças na tecnologia, aliando a isso a ética e os conhecimentos humanistas, produzidos 

em outras áreas.  

O(a) Participante 20 começou sua observação comentando a má formação do aluno 

anteriormente à faculdade e, em seguida, fez uma análise da formação, explicando a 

necessidade de se acrescentar mais conteúdos de português, história, cidadania e outros na 

formação do jornalista: 

 

Pergunta difícil, heim? O que eu vejo que precisa melhorar na formação? Eu 

falo uma coisa que eu sinto muito, uma coisa é você dar aula na universidade 

pública, outra coisa é você dar aula na privada. Porque a pública pega um 

número X de alunos que já passou por uma peneira, um filtro. Então, entram 

ali as pessoas que tiveram uma formação para dar conta da prova e eu recebo 

muitos alunos com uma formação do ensino fundamental e médio muito 

ruins. E aqui eu tenho que ter um jogo de cintura para ser bom(boa) 

professor(a) porque eu tenho que resgatar o que ele não conseguiu aprender 

antes, principalmente os professores que dão aula de redação, e ainda fazer o 

pulo do gato para dar conta de ser um bom jornalista, trabalhar bem ali os 

conteúdos jornalísticos. Penso eu que, hoje, o curso de Comunicação tem 

que vir enfatizando outras áreas. Português, por exemplo, não pode ser 

tirado. Hoje, é uma disciplina optativa, pelo menos aqui no nosso curso, e 

tem que voltar a ser obrigatória. E outras disciplinas que ajudem a ampliar o 

olhar mais analítico, mais crítico e de conhecimento histórico. Não aquele 

conhecimento que é superficial, mas os detalhes que não foram contados 

para você até hoje. Então, as pessoas precisam estudar sim cidadania, estudar 

sim direito, estudar outras coisas para compreender porque a comunicação 

faz o que faz. Porque a comunicação é um poder. E qual o papel dele 

enquanto profissional. [...] (PARTICIPANTE 20). 

 

 O(a) Participante 20 fala da importância de o jornalista conhecer história e saber fazer 

uma análise social adequada, conhecendo inclusive cidadania e Direito. Traz, ainda, as 

questões da tecnologia, mas como um ponto secundário, até mesmo, na própria vida pessoal 

do jornalista. Para essa pessoa, o mais importante são conteúdos relacionados ao domínio da 

língua e das questões que permitem fazer análises sociais. 

Apesar de diferenças em alguns pontos de análise, nem todos deixaram a tecnologia 

como aspecto secundário. Ao contrário, a menção à tecnologia foi bastante comum nas 

respostas dos três grupos e esteve presente na maioria das respostas do Grupo B: 

 

A mudança que eu vejo está na necessidade de que conseguir acompanhar as 

mudanças que a tecnologia traz. Eu acho que esse aspecto da tecnologia tem 

que ser cuidado, é claro que não conseguimos resolver todas as questões, 

mas eu até vejo, por exemplo, a presença muito grande das pessoas nas redes 
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sociais e eu até comento isso. O jornalista tem que se posicionar na produção 

de um conteúdo específico e as pessoas têm necessidade desse conteúdo, só 

que aí não olhamos a segmentação. [...] (PARTICIPANTE 13). 

  

Para o(a) Participante 13, é preciso que o Jornalismo se adapte às tecnologias, até para 

não perder mercado. O(a) Participante 15 também fala de se apropriar das novidades, mas 

essa pessoa problematiza de maneira mais crítica os usos que se fazem dessa tecnologia: 

 

Cada vez mais uma apropriação daquilo que está surgindo de novidade, dos 

desafios da tecnologia, mas sempre acompanhado de algumas questões que 

existem desde o princípio do Jornalismo. Aliás, o Jornalismo enquanto 

princípio. Então, independente da matriz tecnológica, de décadas para trás 

até hoje, a clareza do que é notícia e daquilo que não é, de qualificar um 

pouco mais isso daí e sempre, porque também não é porque alguém 

qualificou, nominou e publicou que isso está estanque. Pode ter algum 

desses valores-notícia que pode se alterar no tempo. Mas têm algumas 

dinâmicas da nossa área, não só dinâmicas operacionais, mas concepções 

que essas que, independente da matriz tecnológica, elas têm que estar 

presentes. [...] Então, eu penso que essa colocação do Jornalismo enquanto 

esse espaço de mediação precisa ser, não sei se é exatamente retomado, mas 

ele precisa ser um pouco mais ampliado nesse momento (PARTICIPANTE 

15). 

 

O(a) Participante 19 mostra um aspecto distinto das outras respostas. Ele(a) faz uma 

apreciação crítica ao falar que o Jornalismo precisa, justamente, deixar de ser tão prático e 

ressalta a importância da formação intelectual do aluno para que ele possa ler a realidade e 

interpretá-la, citando, ao final, os autores da teoria crítica para a análise: 

 

Eu acho que o Jornalismo, por incrível que pareça, tem que parar de ser tão 

prático. Acho que os cursos de Jornalismo tem que criar um mecanismo 

muito sério e muito sólido para que essa formação seja um pouco mais sólida 

do ponto de vista intelectual. Eu acho que os alunos, os profissionais estão 

saindo muito crus do ponto de vista intelectual das universidades. Alunos 

que não sabem escrever, não sabem ler e não sabem interpretar um texto. Eu 

acho isso um problema. [...] Então, temos problemas aí que precisamos 

resolver e eu não acho que dê para resolver isso sem uma boa formação 

intelectual. O aluno, hoje, acha que se ler as chamadas no Facebook ele está 

lendo. Ele não sabe ler um Machado de Assis, ele não sabe interpretar um 

texto, então, como é que resolvemos isso? Ele não sabe interpretar a 

realidade, ele não sabe absorver a essência de uma fonte, de um 

acontecimento, de um caso delicado, porque ele não tem sensibilidade para 

aquilo. As minhas perspectivas são muito ruins. Eu tento ser otimista, mas o 

que eu tenho visto hoje é um egocentrismo, é o bloguismo, é o mínimo eu. 

Não sei se você conhece os autores da teoria crítica que vão pensar que é 
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tudo eu, a coletividade tem se extinguido desse cenário. [...]  

(PARTICIPANTE 19).  

      

 O(a) Participante 16 também fala da necessidade de se compreender o cenário e traz a 

ideia da importância de se apreender a teoria para ser um bom prático. Não desconsiderando a 

importância da técnica, ele(a) atenta para a importância do olhar teórico para a produção 

jornalística. No entanto, apesar de uma explicação com teorias divergentes, pois começa com 

uma teoria mais crítica, a de Foucault, e se volta e detalha mais a resposta com a teoria de 

uma lógica administrada, a organizacional, o(a) Participante 16 traz autores para sua 

explicação, diferente de quase todas as respostas citadas e analisadas até agora e no restante 

do trabalho em relação à parte que compreende epistemologia e formação. Ele(a) explica, 

ainda, a importância de se compreender teoria para uma boa atuação prática: 

 

A exigência hoje é que você entenda o que está acontecendo. Eu acho que 

essa questão do contexto talvez tenha ganhado uma relevância muito grande. 

Então, eu acredito que a formação do jornalista, além de todas as questões 

técnicas, o jornalista precisa saber o que é um lide, precisa saber editar, 

precisa saber titular, precisa saber teorias, para saber o que é agendamento, o 

que são os critérios de noticiabilidade, o que é espiral do silêncio, ele precisa 

entender isso para saber o que ele está fazendo. Porque Jornalismo é ciência 

social aplicada. Por ser uma ciência social aplicada, eu sempre recorro à 

frase do Foucault que dizia que “nada é mais prático que uma boa teoria”. 

Então, a teoria ajuda muito a entender a prática. Se a pessoa tem 

conhecimento da teoria, ela sabe porque está fazendo. Às vezes, ela faz 

instintivamente, por conhecimento adquirido, e uma teoria, a Teoria 

Organizacional explica esse instinto, essa maneira de reprodução do que se 

vê. É uma teoria que vem lá da sociologia. Você é influenciado pelos 

comportamentos da sociedade que você vive, do meio que você vive. [...] A 

formação humanística é extremamente importante. A formação teórica e a 

formação técnica. A formação técnica, talvez, seja a mais simples. É adquirir 

aquela habilidade, é saber mexer em um programa, em um software, em um 

programa de edição de som, de imagem, de saber captar imagem. Isso 

aprendemos, temos que também saber isso para poder executar a função. 

Mas a maneira como se executa essa função tem que ser uma maneira 

consciente, a pessoa precisa entender isso. Eu acho que esse é o grande 

desafio para o jornalista, para a formação do jornalista hoje. [...] 

(PARTICIPANTE 16).          

 

 O(a) Participante 17 analisou o cenário atual dizendo que algumas mudanças 

necessárias já são contempladas nas novas diretrizes de 2013, entre elas a convergência 

midiática propiciada pelas tecnologias da comunicação e a necessidade de uma formação 

humanista. No entanto, para ele(a), as mudanças no trabalho jornalístico vão impactar e 
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influenciar diretamente a implantação das novas diretrizes. Segundo ele(a), o problema está 

para além da formação, mas na crise que se instaura com a precarização dos postos de 

trabalho em Jornalismo: 

 

Eu acho que, de certa forma, dentro das diretrizes, alguns desses elementos 

de formação a gente já trouxe. Um dos elementos da diretriz é reforçar essa 

questão de pensar dentro de linguagens, para se pensar a convergência, que 

era uma demanda. A outra foi reforçar alguns elementos dentro da área 

organizacional; ampliação da própria matriz. [...] Eu acho que a nossa grande 

dificuldade de pensar a formação hoje, ela faz parte de uma outra lógica que 

está para além da universidade, que é a grande crise que a gente está 

vivenciando, hoje, dentro das empresas de comunicação e do Jornalismo. A 

gente tem uma grande redução de postos de trabalho, a gente está tendo uma 

precarização da profissão, redução de salários, que é uma coisa que vem 

acontecendo. [...] Todos esses processos, de certa forma, essa precarização 

também vão impactar nossa formação, porque a grande pergunta que se faz e 

o aluno se faz, principalmente, com a queda do diploma, é para que eu vou 

me preparar tanto, na minha formação, buscar outros elementos 

complementares a essa formação, para um mercado que vai me pagar 

R$1.200? Uma pessoa que trabalha em um call center, hoje, ganha mais do 

que isso. [...] Eu acho que a diretriz tenta trazer elementos da formação, 

dessa formação humanística, da comunicação, traz um pouco dessa mudança 

do Jornalismo para dentro. [...] Eu acho que a tendência é que a gente vai 

demorar um pouco para fazer uma nova matriz, uma nova matriz não vai ser 

feita em menos de 10 anos. Mas eu acho que essa perspectiva vai passar 

muito daquilo que vai acontecer no nosso mercado nos próximos anos e que 

está tendo uma reformulação muito rápida [...] (PARTICIPANTE 17).           

  

 De maneira geral, o Grupo B trouxe as questões da tecnologia como uma perspectiva 

para o futuro do Jornalismo e, ainda, como mudança necessária na formação. Alguns 

professores conseguiram fazer uma leitura mais crítica e aprofundada, mas falta um diálogo 

que parte de discussões que envolvam uma epistemologia própria do Jornalismo como área de 

produção de conhecimento, problematizando a relação entre a informação e a produção de 

narrativas que pudessem transformar a informação em conhecimento. 

No Grupo C, várias respostas mostraram as questões humanistas ligadas à tecnologia. 

Apenas uma trouxe apenas a tecnologia, diferente das preocupações dos outros dois grupos, 

em que a tecnologia foi bastante citada. Ainda no Grupo C, alguns participantes disseram que 

o problema não estava no Jornalismo em si, não conseguindo fazer uma análise da área, 

mesmo que não seja falsa a ideia de que há problemas em outros meios sociais, além do 

Jornalismo, sendo esta uma característica da própria sociedade, como foi discutido nos dois 

primeiros capítulos.  
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A única resposta com questões estritas à técnica, do(a) Participante 27, fala da 

incorporação dos meios digitais pelas universidades, fazendo a crítica a uma centralidade no 

jornal impresso, como também já foi percebida em outras falas nos dois primeiros grupos:  

 

Bom, primeiro, eu acho que as faculdades precisam definitivamente 

incorporar a mídia digital na sua formação. Eu vejo ainda que a formação do 

jornalista está muito presa à ideia do jornal impresso. Outra coisa que eu 

acho também importante é que a formação do jornalista não seja uma 

formação quase, exclusivamente, para redação, no sentido de veículos, 

imprensa tradicional, que é uma coisa que acontece hoje. Essa formação do 

jornalista para redação coloca, principalmente, o estudante jovem muito 

refém desse mercado de trabalho que não é um mercado que está favorável 

para a gente. Então, eu acho que o curso de Jornalismo tem que ter uma 

formação mais ampla, pensando na comunicação como um todo, nessas 

diversas possibilidades do mercado de trabalho para quem é um profissional 

da comunicação. [...] Eu não sei se consigo perceber perspectivas. É muito 

difícil pensar em futuro no Jornalismo. As mudanças estão sendo muito 

rápidas e eu acho que, talvez, um fortalecimento mesmo da formação para as 

mídias digitais, para a internet (PARTICIPANTE 27). 

 

 O(a) Participante 29 apresenta uma questão mais ampla, que aponta para o papel da 

mídia na sociedade e diz que a demanda está centrada na democratização da mídia. Ele(a) 

cita, ainda, a formação de uma epistemologia própria na comunicação em que se pense a área 

a partir dela própria e a necessidade de um olhar interdisciplinar em que se dialogue com 

outras áreas, tais como sociologia, antropologia, etc., de maneira mais aprofundada: 

 

No sentido de mudanças, acredito que o peso da discussão deva ir além do 

âmbito das faculdades, mas de uma reforma, da democratização da mídia. 

De qualquer forma, no âmbito da formação universitária, levar a formação 

em Jornalismo mais a sério, com aprofundamento em debates e teorias 

dentro da sociologia, dentro da antropologia, da história, entre outras áreas 

interdisciplinares, e não en passant. Isso é importante para se analisar o 

macro. Bem como uma percepção do que é a comunicação e de se analisar a 

comunicação pela comunicação. Ser interdisciplinar em determinados 

momentos, mas pensar a comunicação também como um campo próprio em 

outros momentos para que se consiga, pelo menos, colocar um embate. 

Senão analisa-se sempre a comunicação pelos outros, mesmo de qualquer 

forma também se precise dos outros para se ter uma bagagem teórica para 

fazer análises, pelo menos. Eu acredito num viés em que se pegue autores de 

prestígio, autores notáveis das outras áreas, bem como antenado para que as 

pesquisas especificamente de comunicação, para que rumos elas estão indo, 

para que abordagens elas estão indo. Eu vejo, mais ou menos, nesse sentido 

(PARTICIPANTE 29). 
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 O(a) Participante 28 acredita que o problema não esteja na formação do jornalista em 

si, mas em um sistema de ensino anterior à faculdade que forma um aluno com muitas 

deficiências teóricas, seguindo a lógica de outras respostas já analisadas que responsabilizam 

o aluno pelos problemas da formação expostas em outros grupos neste item da tese: 

 

Eu acho que não é aqui na instituição de ensino superior que tem que ocorrer 

a grande mudança, é no ensino fundamental e médio. No que diz respeito ao 

Jornalismo, não acredito muito no ensino a distância ou com peso tão 

pequeno na grade de disciplinas tão importantes, como História 

Contemporânea, Sociologia, Política, Língua Portuguesa, Filosofia, 

Psicologia, Antropologia, Cultura Brasileira, dentre outras. São 

fundamentais no contexto da profissão. De um modo geral, acho que a 

educação como um todo precisa ser repensada lá atrás. Quando eu falo que 

tem que mudar lá atrás, é porque tem hoje essa oferta fantástica de 

disciplinas, de autores, tem bons professores, professores bem preparados, 

discussões bacanas para fazer em sala. Eu faço muito essa discussão com a 

minha mãe que viveu um tempo anterior ao meu. Ela é anistiada política e 

fez Jornalismo nos anos 60. Então, ela fala “nossa, como vocês têm coisas 

interessantes na faculdade, que autores, que discussões…”, enfim, ela 

também percebe isso. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, tem os 

meninos chegando sem a menor capacidade para absorver isso que a gente 

oferece para eles. Quando eu falo que precisa se mudar lá atrás, é isso. É um 

processo de educação que a gente teve. Imagina se tivesse tido uma boa 

faculdade como tem hoje, com ensino bacana que a gente teve na nossa 

formação anterior à faculdade, tendo essa formação que eles têm hoje. [...] 

Então, diante disso, as minhas perspectivas para o ensino, para a formação 

em Jornalismo, é que se não conseguir mudar essa forma, tem que encontrar 

um caminho para dar conta dessa demanda que a gente tem desses meninos 

que estão chegando com todas essas deficiências sem perder de vista esse 

conteúdo que a gente tem que dar para eles de formação de Jornalismo 

mesmo. [...] (PARTICIPANTE 28). 

 

  O(a) Participante 30 refere-se à formação e à ampliação do conhecimento como pontos 

de mudanças necessárias, criticando a prioridade da técnica em detrimento da teoria na 

formação em Jornalismo. Ao final, ele(a), ainda, faz uma análise apontando que para as 

próximas décadas o que se prevê é um cenário de valorização das tecnologias, principalmente 

a partir da internet e suas ferramentas, em detrimento de uma formação crítica, consonante 

com o que diz o referencial teórico analisado no primeiro capítulo: 

 

Eu penso que a formação do jornalista hoje precisa de alguma maneira 

ampliar o conhecimento, não apenas o conhecimento técnico. Nós nos 

aproximamos muito da técnica, mas nós sabemos que os jornalistas saem 

para o mercado sem o conhecimento mais crítico, digo mesmo o histórico, 

político, cultural. E acho que isso é importantíssimo, porque a gente precisa 
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pensar o estilo, a reflexão ética, mesmo para fazer uma cobertura mais 

honesta, menos parcial. [...]. Precisamos dar conta das duas coisas, não é 

fácil, mas precisamos. Eu não tenho boas perspectivas para as próximas 

décadas, é o que eu visualizo. Eu falei que a gente propusesse um currículo, 

uma discussão mais crítica, mais reflexiva, mas eu não acho que esse seja o 

caminho que está sendo apontado no Brasil. [...] Acho que teremos uma 

formação menos crítica, com menos rigor, não sei se a palavra certa é rigor, 

de menos aprofundamento, de menos profundidade, muito voltada para redes 

sociais, o uso das redes sociais e das novas tecnologias. O Jornalismo para 

internet, que parece que a formação pressupõe que ele possa ser menos 

profundo, menos honesto, talvez (PARTICIPANTE 30).        

 

 Outros(as) participantes trouxeram também a crítica e uma formação humanista como 

centrais. Diferente do(a) Participante 30, que aponta em sua resposta que tem tido cada vez 

menos crítica, o(a) Participante 32 diz que a formação é cada vez mais crítica, mesmo que 

ele(a) assinale, ainda, que falta essa visão e o(a) Participante 31 fala que a formação precisa 

ser crítica. Essa divergência de leituras mostra o quanto o olhar é muito mais pessoal do que 

teórico ou epistemológico nas respostas às perguntas aqui analisadas. 

O(a) Participante 32 aponta, também, a necessidade de o professor se adaptar às 

tecnologias, visto que, segundo ele(a), o aluno já se adaptou: 

 

Eu acho que hoje é uma formação cada vez mais crítica. Nós temos que 

ensinar os nossos alunos a escrever notícias corretas e a perceber também 

aquilo que está errado na sociedade. A gente não pode formar um jornalista 

cru. O jornalista tem que sair daqui com uma base teórica e uma bagagem 

cultural muito ampla. Então, o que falta eu acho que é essa visão mais 

crítica, disciplinas que proporcionem uma bagagem cultural mais ampla. 

Porque têm alunos que entram e que saem daqui com pouca cultura geral e 

não conseguem compreender o todo. [...] Então, uma formação mais crítica, 

esse contato cada vez maior com a tecnologia e essa capacidade do aluno de 

distinguir o que é verídico ou não e de que forma que ele pode influenciar na 

sociedade com aquilo que ele escreve, aquilo que ele relata. Para as 

próximas décadas eu acho que a tendência muito forte é a tecnologia cada 

vez mais presente na sala de aula. Os alunos não levam mais caderno, eles 

não levam nem computador. Eles levam o celular e tiram foto dos slides que 

a gente coloca ou do texto que põe no quadro. Então, a tendência é essa. A 

tendência já mudou o comportamento do aluno e tem que mudar o 

comportamento do professor também. [...] Eles mudaram e a gente tem que 

mudar junto com eles. Isso eu acho que a tecnologia vem para auxiliar nesse 

sentido (PARTICIPANTE 32). 

  

O(a) Participante 31 também cita a questão da crítica e diz, ainda, que se a 

universidade for centrar-se na técnica, ela perde o sentido, mesmo que ela diga que há uma 
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contradição em que é preciso atender às demandas por formação ligadas ao mundo virtual, 

mas não se pode deixar de lado pontos fundamentais da formação humanista: 

 

Eu acho que a gente tem que focar ainda mais nessa reflexão crítica. E aí há 

uma série de contradições, porque se for para pensar apenas a técnica, a 

universidade perde o sentido e aí ao mesmo tempo que nós professores ou, 

enfim, a universidade, ao mesmo tempo que a gente precisa atender às 

demandas urgentes da formação que é, por exemplo, a questão do mundo 

virtual, da digitalização, a gente também precisa dar foco e evidência nas 

questões humanas, sociais e culturais, porque senão a universidade ou a 

faculdade vai perder o sentido. Porque o mercado dá ao sujeito a capacidade 

de em seis meses aprender muita coisa e a universidade precisa voltar-se à 

reflexão, voltar-se para as questões das ciências humanas e sociais nas quais 

o Jornalismo está inserido, porque é uma necessidade para nós, levando em 

conta os acontecimentos sociais, políticos e econômicos, principalmente no 

Brasil. Nós precisamos de uma formação que seja capaz de refletir sobretudo 

isso e que seja capaz de intervir em tudo isso. E para as próximas décadas eu 

não sei, acho que é difícil falar por conta das dinâmicas, das transformações 

que são muito rápidas. A gente pensa algo para o ano que vem e ano que 

vem a realidade e muda completamente, mas eu acho que o foco nas 

questões humanas, sociais e até afetivas são importantes (PARTICIPANTE 

31). 

 

 Percebe-se, nas respostas dos três grupos, a tecnologia como um problema que 

assombra os professores e um entendimento por parte deles de que isso precisa ser resolvido 

adaptando-se a ela. Há, ainda, dificuldade em fazer uma leitura em relação ao que se deve 

mudar e quais as perspectivas futuras, mas o que se percebe é resiliência e sentimento de 

necessidade de adaptação às novas tecnologias, sem pensar os problemas epistemológicos 

ligados a essa questão.  

Os professores apontam a tecnologia como um problema atual e tentam aliar a ele as 

questões éticas e humanistas para não recair em uma instrumentalização da profissão a partir 

da técnica pela técnica.  

Para finalizar a discussão da formação proposta neste capítulo quarto, em especial 

neste item sobre as questões ligadas à epistemologia e atuação técnica do Jornalismo, será 

analisada a última questão selecionada para esta parte da tese, a questão 12 - Como a 

formação pode contribuir para uma melhor formação de consciência, função social, precisão 

da informação e conteúdo técnico? 

A seguir é apresentada a tabela com a frequência de respostas que foi dividida em 

categorias: 1) respostas que se centraram na formação voltada para as questões da reflexão 
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crítica e do conhecimento teórico ligado à ética e/ou humanista; 2) respostas que aliam a 

necessidade de uma formação relacionando as questões teóricas (éticas e humanistas) com as 

técnicas; 3) é preciso mudar o modelo e criar uma nova maneira de fazer Jornalismo ou 

pesquisa em Jornalismo para isso ser possível; 4) outras respostas. 

 

Tabela 8 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 12 - Como a 

formação pode contribuir para uma melhor formação de consciência, função social, precisão 

da informação e conteúdo técnico? 

COMO A FORMAÇÃO PODE 

MELHORAR A CONSCIÊNCIA, 

FUNÇÃO SOCIAL, PRECISÃO DA 

INFORMAÇÃO E CONTEÚDO 

TÉCNICO 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 

Respostas que se centraram na formação 

voltada para as questões da reflexão crítica 

e do conhecimento teórico ligado à ética 

e/ou humanista 

5 4 4 13 

Respostas que aliam a necessidade de uma 

formação relacionando as questões 

teóricas (éticas e humanistas) com as 

técnicas. 

3 3 1 7 

É preciso mudar o modelo e criar uma 

nova maneira de fazer Jornalismo ou 

pesquisa em Jornalismo para isso ser 

possível.  

2 - 2 4 

Outras respostas 1 4 4 9 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De uma maneira geral, a maioria dos professores respondeu que para a formação 

influenciar na consciência, como função social, na precisão da informação e no conteúdo 

técnico, as questões da formação devem centrar-se na reflexão crítica e no conhecimento 

teórico ligado ou à ética e/ou humanístico. Muitas respostas ficaram na categoria outros por 

não trazerem os elementos das categorias anteriores. 

No grupo A, a maioria respondeu argumentando que a formação que melhore a 

consciência, a função social, a precisão da informação e o conteúdo técnico está ligada ao 

conteúdo teórico, ressaltando as questões éticas e a capacidade de fazer uma leitura 

aprofundada do mundo por meio da formação humanista. O(a) Participante 4 trouxe um olhar 

crítico pensando a necessidade da pluralidade na formação e enfatizando que uma 



200 

 

epistemologia do Jornalismo, ainda, é algo em formação e, por isso, um diálogo mais próximo 

com teorias de outras ciências, como Sociologia e Psicologia, é necessário: 

 

Eu preciso que a formação seja pluralista, que ele tenha acesso às diversas 

correntes de pensamento, que ele possa entender, conviver com a 

diversidade de opiniões, de ideias, e que ele possa ter essa oportunidade de 

enxergar, ter uma visão mais ampla do que é a sociedade. Para isso, claro, 

tendo que recorrer a outras áreas de conhecimento. Eu acho que as teorias de 

Jornalismo ainda estão se materializando. Então, quer dizer, a própria ciência 

da comunicação é uma prima jovem dentro da área de humanas e das demais 

ciências sociais. Então, eu acho extremamente necessário que você faça uso 

de autores da psicologia, da sociologia para que essa formação do jornalista 

seja humanística, esteja em sintonia com o conhecimento das diversas áreas 

(PARTICIPANTE 4). 

 

O(a) Participante 8 ressalta a questão ética e o tempo necessário à reflexão que a 

academia propicia e o mercado de trabalho não:  

 

Eu acho que sim, que esse campo, especialmente no campo da ética 

jornalística é uma coisa muito interessante que se pode trabalhar e é 

importante essa discussão se vamos pensar o mercado de trabalho, não existe 

o tempo de reflexão, que tem na academia. Temos um tempo, pensamos, 

refletimos uma produção, temos uma série de coisas que aparecem aí e me 

parecem relevantes. Eu acho que uma formação mais voltada para a 

humanística, talvez isso, a gente deixa de lado algumas coisas, inclusive 

práticas para aprofundar um pouco mais alguns temas, entre eles a ética, o 

direito à informação, questões mais abrangentes. O aluno, dificilmente, sai 

com essa formação. Então, é uma área mais voltada à área de humanas, de 

fazer uma discussão mais profunda nesse campo sociológico, trabalhar 

outras disciplinas dando caráter interdisciplinar para tentar discutir e ver pelo 

menos minimamente o papel do jornalista na sociedade. Então, acho que 

essa formação teria que seguir essa linha, apesar das dificuldades e que eu 

não vejo isso claramente hoje em dia (PARTICIPANTE 8). 

 

 Nessa resposta, aparece a necessidade de formação humanista e ética, como em várias 

outras respostas ao longo das análises, aliando ao fato de o mercado de trabalho não dar conta 

dessa formação, pois na academia se tem o tempo da reflexão. Utiliza-se, em várias 

entrevistas, os termos formação humanística e formação ética sem aprofundar a explicação 

sobre seus desdobramentos ou contradições, mas importante destacar que os participantes 

relatam a necessidade desse tipo de formação.  

Não há de se desconsiderar a importância de os professores compreenderem que se 

trata de problemas ligados às questões epistemológicas quando falam da formação humanista, 
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mesmo que não saibam definir de maneira clara em sua explicação e não se aprofundem nela. 

O fato de ligarem os problemas às questões éticas e humanísticas mostra um mal-estar a 

respeito da epistemologia, mesmo que em suas análises quase não tenha sido diretamente 

apontada a questão da falta de uma epistemologia própria da área como um problema para a 

formação. 

O(a) Participante 6 também fala da questão ética, mas acrescenta, ainda, a estética e 

explica o que seja estética, construindo uma boa argumentação, com elementos críticos e 

aprofundados: 

 

Eu penso que isso é a formação do jornalista, tem que ser para isso mesmo. 

É técnico, ético e estético. Tem uma questão importante na formação do 

jornalista que eu não falei ainda que é a estética. Nós, os jornalistas, 

precisamos saber, como o pessoal da literatura sabe, que a estética é 

conteúdo. Então, quando um conteúdo jornalístico é carregado de 

sensacionalismo, isso é estética, estética é conteúdo. Tem um conteúdo ruim 

aí, mas é conteúdo. A forma informa, a forma é conteúdo também, não ela 

sozinha. A formação estética está muito próxima da formação ética. Quando 

você escolhe a forma, você escolhe uma perspectiva ética ou não 

(PARTICIPANTE 6).    

 

 Assim como o(a) Participante 6, o(a) Participante 2 também tem um olhar crítico e 

finaliza dizendo, até mesmo, que a formação não dará conta, sozinha, de todos os problemas 

do Jornalismo, mesmo que a formação seja um aspecto essencial de resistência: 

 

Eu acho que ela tem tudo para contribuir com isso, desde que estejamos 

voltados realmente para isso. E aí vamos ter que voltar no que eu disse lá 

atrás: o cuidado que temos que ter com esses critérios dessa formação, com 

os fundamentos teóricos dessa formação, visitando, aí sim, as ciências que 

estão à nossa disposição, como a sociologia, a política, a história, a 

antropologia. Tudo isso fazendo um arcabouço para chegar às questões do 

Jornalismo especificamente, que hoje em dia também já está mais disponível 

para além dos clássicos e, aí sim, dar essa possibilidade para essa formação 

desse futuro jornalista ser capaz de olhar com cuidado para essa formação do 

leitor, para essa formação do cidadão com todas as dificuldades que isso 

implica. [...] Podemos até melhorar essa formação, fazer com que aumente a 

preocupação dessas pessoas lá no mercado com essa formação de 

consciência, com esse lugar social que ele ocupa na sua cidade, no seu país, 

mas eu penso cada vez mais que essa não é uma questão só de formação 

profissional, acadêmica. Isso está muito relacionado com o lugar de onde 

essa pessoa veio, com as amarrações que essa nossa sociedade provoca em 

cada um de nós. Dependência financeira que temos, do ambiente no qual a 

trabalhamos, para quem trabalhamos, de que forma trabalhamos. Penso que 

isso tudo acaba movimentando a formação que esse jornalista recebe aqui e 
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indicando a qualidade da informação que ele vai produzir. Cada vez mais eu 

estou tendo o duro contato com essa realidade porque eu cheguei a achar um 

dia que com a formação poderia resolver todos esses problemas do 

Jornalismo lá na frente. Isso é uma ilusão infelizmente (PARTICIPANTE 2). 

 

 Para esse(a) professor(a), a prática, além de estar em um contexto histórico, é 

executada por um indivíduo com determinadas características e isso não pode ser 

desconsiderado para uma análise aprofundada.  

O(a) Participante 10 trouxe a necessidade de pensar as questões éticas, técnicas e 

teóricas, mas a fim de preparar o aluno para o trabalho e não para a resistência. A proposta 

desse(a) professor(a) é contrária ao que propõe Adorno (2006) como função da educação, que 

é formar para a resistência, mesmo que não se possa desconsiderar uma adaptação necessária. 

Para o(a) Participante 10, a formação estética diz respeito ao que o cidadão já está 

acostumado. Ele(a) não faz uma crítica a essa padronização, mas propõe uma adaptação a ela 

com o argumento de que diferente disso não atrairia audiência: 

 

Acho que é um currículo bem pensado nessas três áreas, você formar bem 

tecnicamente o que hoje o cidadão já está acostumado, já tem uma estética 

que ele está acostumado e não pode ser de qualquer jeito, até porque não 

atrai audiência. Então, é importante ter uma formação técnica e estética 

interessante para deixar a notícia atraente, para deixar as pessoas com 

vontade de ler, com vontade de acessar, mas a formação crítica na área e 

ética que eu reforço ser a mais importante, eu acho que ela existe nos cursos 

e o problema é que na hora que sai para o mercado há essa competição, esse 

contradiscurso, essa outra lógica que o aluno vai ter que enfrentar. E eu acho 

que tem que deixar isso claro para o aluno: “olha, aqui defendemos isso, tem 

um compromisso com a crítica, mas nós não somos empresas de 

comunicação. Se vocês forem para empresas de comunicação, há outras 

lógicas imperando”. Então, eu acho que você tem que deixar a pessoa 

consciente disso, consciente do que ela vai enfrentar e não escamotear o que 

ela vai enfrentar, não deixar também o aluno numa bolha achando que 

aquele Jornalismo que apresentamos como o melhor é aquele que ele vai 

necessariamente encontrar. Acho que é trabalhar com clareza, com 

transparência nesse processo de formação (PARTICIPANTE 10). 

 

 No Grupo B, sobre a pergunta 12, grande parte dos professores trouxe a questão da 

formação humanista para responder à pergunta: 

 

Eu acho que as universidades e faculdades têm que tentar trabalhar mais 

nessa linha humanística, trabalhar bastante as questões éticas, trabalhar 
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bastante essas questões de lados diferentes, levar profissionais também de 

fora para a universidade [...] (PARTICIPANTE 21). 

 

 Além do trecho citado, o(a) Participante 21 apresenta, ainda, uma resposta longa com 

vários exemplos que foram retirados da transcrição por não serem relevantes para a análise. O 

fato interessante está no começo da resposta em que ele(a) diz da importância de seguir uma 

linha humanística e ética. Em vários momentos das entrevistas, em todos os grupos, a palavra 

humanística comparece, o que aponta uma questão significativa do olhar para a formação.  

Em alguns casos, fica parecendo uma resposta estereotipada, sem refletir o que, de 

fato, seja a formação humanística e quais seus limites e suas contradições. No entanto, é 

importante considerar que, mesmo não tendo uma densidade teórica em sua explicação, a 

ideia de uma formação humanista comparece várias vezes nas falas, o que já aponta avanço 

em relação a uma primazia da técnica e mostra possibilidade de resistência por meio da 

constituição de um pensamento que poderia ser crítico: 

 

Se o jornalista recebe uma formação baseada nos princípios mesmo de uma 

formação equilibrada entre formação humanística, técnica, ele vai ter 

condição de tornar esse acesso um acesso qualificado. O acesso que o 

Jornalismo tem às pessoas, o acesso diferenciado, ele qualifica isso. Então, 

quanto melhor a formação do jornalista, mais ele vai ter condições no seu 

trabalho, na sua atividade, nesse acesso privilegiado que o Jornalismo tem às 

pessoas, de oferecer para elas informações que as façam..., que de posse 

dessas informações elas possam refletir sobre as suas vidas, sobre o processo 

social (PARTICIPANTE 13). 

 

 O(a) Participante 13 trata da importância de uma formação equilibrada entre técnica e 

formação humanística. No caso dessa resposta, ela não diferencia o peso que tem cada uma 

das formações (técnica e humanística) para pensar se equilibrar seria colocar a mesma 

quantidade de aulas para cada uma delas ou priorizar alguma em relação à outra, como aponta 

o(a) Participante 20, quanto fala da necessidade de mais prática, mesmo que aliada à teoria, e 

se posiciona sobre esse aspecto de onde deve estar a prioridade da formação. Ele(a) aponta, 

ainda, a necessidade de os professores de Jornalismo serem mais didáticos: 

 

Sozinho ele não consegue. O Jornalismo não está aqui para resolver a 

panaceia do mundo não. O Jornalismo ajuda, quando ele melhora a formação 

dos seus profissionais, por isso que eu falo que nós precisamos sim legitimar 

a profissão, regulamentar a profissão de novo, mas ter uma formação cada 
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vez melhor dos seus professores, ter uma formação não só em termos de 

títulos, mas também da didática, do uso de metodologias em sala de aula, 

nessa aproximação que o professor faz com o mundo desse estudante. O 

Jornalismo, para ele ajudar nesse processo, precisa ainda ter cada vez mais 

prática dentro das universidades, concatenadas, claro, com suas teorias. [...] 

(PARTICIPANTE 20). 

 

 O(a) Participante 15 trouxe uma explicação mais detalhada de como fazer, com 

embasamento teórico e olhar ético sobre as relações humanas. Um ponto interessante da 

resposta é que ele(a) se refere a si próprio(a) como responsável pela formação, dizendo: 

“enquanto nós, na condição de jornalistas” e não se refere a si mesmo(a) como formador(a) na 

condição de professor(a):  

 

Eu penso que se a gente não tiver um embasamento teórico mais 

aprofundado, dificilmente vai conseguir metade disso que foi colocado no 

seu questionamento. Então, a partir do momento que nós, na condição de 

jornalistas, e talvez até extrapole, algo que vá além da formação específica 

do jornalista enquanto profissional, de alguém que opera ali muito da 

informação, da notícia, mas se tem uma formação que nos permite olhar um 

pouco mais cuidadoso, ampliado sobre a ética, sobre as relações humanas, eu 

penso que aí sim vai estar contribuindo para uma informação mais 

qualificada e que, por sua vez, dê essa contribuição para uma vivência mais 

humana dentro de sociedade. Fora isso, eu não consigo ver nada, inclusive 

do ponto de vista operacional, que implique ao tomar decisão aqui para ver o 

resultado dela ali. [...] Então, essa reflexão que a gente faz ao longo dos 4 

anos de formação, ela não vai se dar em cada pauta que o repórter vai fazer, 

não vamos ter essa ilusão porque não vai ser isso. Mas, no mínimo, vai trazer 

para esse aluno, uma vez profissional, esse olhar um pouco mais cuidadoso, 

nem que seja para ver um incômodo de uma determinada pauta: onde é que 

está esse incômodo? O que está para além? O que eu preciso verificar com 

mais clareza? Talvez essa seja uma boa contribuição nossa 

(PARTICIPANTE 15).           

 

 De forma geral, as respostas do Grupo B trouxeram essa questão da formação 

humanística, ética e técnica, como se fossem três coisas distintas, que precisam ser ensinadas 

separadamente, fragmentadas, da mesma maneira que foi apontado por alguns participantes ao 

explicar que aparece dessa maneira nos livros didáticos. Falta um posicionamento mais 

reflexivo e crítico que contemple os elementos e as contradições desses três eixos formativos 

apontados por eles. 

 No Grupo C, a maioria das repostas também se centrou na formação voltada para as 

questões da reflexão crítica e do conhecimento teórico ligado ou à ética e/ou humanístico, 
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assim como no Grupo B e no Grupo A. Para o(a) Participante 25, ainda há pouca formação 

humanística: 

 

Eu penso que a gente ainda tem uma preocupação pequena nessa formação 

humanística [...]. Eu acho que ainda falta isso na formação, essa questão de 

preconceito, de discriminação, de privilégios, de entender a cidadania. Os 

meninos não sabem o que é cidadania, é muito difícil conceituar cidadania, 

mas os meninos não têm a mínima ideia. Não sabe o que é direito social, 

direito civil, direito político, direitos humanos. Os meninos chegam à 

faculdade com essa ideia de que direitos humanos são para humanos direitos, 

que eu acho que é extremamente prejudicial para o jornalista. A pessoa pode 

pensar isso, mas da porta da redação e da assessoria para fora. É muito 

complicado você formar um jornalista para ele achar que direitos humanos 

são só para algumas pessoas. O nome já fala que é para todo mundo. Eu acho 

que eu sou muito preocupado(a) com essa formação mais humanizada, mas 

acho que falta muito de questão histórica, os meninos não sabem nada sobre 

história do Brasil recente, ditadura militar, que é um negócio que tem um 

impacto enorme hoje. Os meninos não sabem nada. Não sabem nada de 

Direito, não entendem. Acham que o Lula inventou direitos sociais. E isso 

impacta muito na atuação deles mais para frente. Acho que é isso 

(PARTICIPANTE 25). 

 

 O(a) Participante 25 menciona essa dificuldade formativa encontrada no aluno, 

responsabilizando-o pelas deficiências na formação e traz pontos interessantes para a análise 

em sua fala. Ao mesmo tempo que aponta a necessidade da formação humanística, ele(a) diz 

que da porta da redação para fora o sujeito pode pensar diferente, o que mostra uma 

fragmentação tendo em vista a formação. A formação torna-se instrumental, ela está a serviço 

da profissão e do que o(a) Participante 25 considera como um bom Jornalismo. Para esse(a) 

participante, não é um problema o fato de a formação não ter sido incorporada subjetivamente 

pelo jornalista, pois ele: “até pode pensar assim fora do trabalho”, o importante é que na 

realização do trabalho ele tenha ética e um olhar amplo, como se fosse possível separar 

formação pessoal e profissional. 

O(a) Participante 24 também fala da necessidade de se voltar para as questões 

humanísticas tão citadas em várias respostas. Assim como a resposta do(a) Participante 25, a 

do(a) Participante 24 também menciona a importância de se trabalhar questões a respeito de 

direitos sociais, minorias, cidadania, o que já deixa a resposta mais completa do ponto de vista 

de como a formação pode atuar para uma formação de consciência, função social, precisão da 

informação e conteúdo técnico, como proposto na pergunta 12: 
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Eu acho que a gente tem que se voltar para as questões mais humanísticas. 

Primeiro, que nós entendamos a nossa sociedade, a nossa realidade, a esfera 

pública, como ela funciona para que a gente possa informar bem. Eu sinto 

que muitos jornalistas também não sabem, não conseguem compreender bem 

esses meandros e até eles não se sentem, eu acho, capazes de atuar dessa 

forma. Eu acho que é preciso voltar nosso conteúdo, não totalmente, claro, 

mas dar um enfoque maior, não só naquelas disciplinas que são de primeiro 

semestre, que os alunos acham chatas e colocar isso intermediando essa 

construção dos outros conteúdos, até práticos. E que sempre se consiga lidar 

com essas questões de cidadania, de direitos humanos, de relações sociais, 

de minorias, isso no meio de tudo, não só com algumas disciplinas que eles 

são obrigados a fazer, acho que essa é a forma que nós vamos, realmente, 

conseguir cumprir nossa função social (PARTICIPANTE 24). 

 

 O(a) Participante 27 fala também da importância de uma formação mais aprofundada e 

faz essa crítica relacionada aos próprios cursos de pós-graduação que formam os professores e 

de onde saem pesquisas importantes para a área e para a discussão epistemológica: 

 

Eu não consigo ver uma solução para curto ou médio prazo. Primeiro, 

precisamos passar por uma mudança nos programas de pós-graduação. Um 

passo fundamental é termos cursos de pós-graduação com formação mais 

consistentes. E é claro que isso é uma mudança que só pode acontecer a 

longo prazo. Segundo, o curso de Jornalismo deveria, já desde a graduação, 

levar mais a sério disciplinas como filosofia, sociologia, antropologia, por 

exemplo (PARTICIPANTE 27).   

 

 O(a) Participante 31 trouxe a questão da formação voltada para um aspecto coletivo e 

não individualista e menciona a teoria marxista para pensar o problema: 

 

Tudo isso tem que ser coletivo. Porque a questão da individualidade, que é 

colocada, dessa forma individual, vai ser difícil haver transformação e haver 

mudança, e é preciso pensar coletivamente. Agora, como o Jornalismo pode 

fazer isso? É algo que nós precisamos pensar como os marxistas pensavam, 

de você ir à fábrica e trabalhar coletivamente com os operários. Na opinião 

pública, na sociedade, como é que nós podemos fazer isso? Porque ela, de 

forma individual, é muito complicado e aí nós temos que pensar, ainda, em 

construir essa forma coletiva de compreender as mensagens da mídia 

mesmo. Tem que ser pensado coletivamente, mas eu ainda não descobri a 

forma de fazer isso e, obviamente, a formação tem um papel importante aí. 

A formação do próprio jornalista. [...] (PARTICIPANTE 31). 

 

O(a) Participante 28, de maneira bem divergente das respostas anteriores que foram 

mais críticas, fala do mercado como mais forte na atuação do que a própria formação, aliás, 
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ele(a) cita uma palavra bastante interessante para explicar o que ocorre no mercado, o 

showrnalismo: 

 

Nesse caso, acredito que até se possa tentar fazer isso na faculdade, a gente 

faz inclusive, mas o problema é o mercado. Como disse anteriormente, é 

algo que passa por uma mudança na Educação como um todo, lá atrás. Não 

adianta muito fazer essa parte do lado de cá se o mercado e a sociedade ou o 

público ditam regras que são o oposto, que contrariam essa lógica. Se 

querem sensacionalismo, se gostam é de showrnalismo e preferem 

entretenimento em vez de reflexão e uma boa interpretação dos fatos. É uma 

questão do mercado, do público. Não acredito que tem a ver com a 

formação. Aí não tem como interferir, porque o mercado é privado, né? 

Enfim, os alunos vão para o mercado, porque tudo o que eles querem é ir 

para uma grande empresa. E aí não tem como, é aquela coisa do “ah, temos 

que nos adequar” (PARTICIPANTE 28). 

     

 Esse último olhar, do(a) participante 28, para o papel da formação, traz os limites da 

formação na própria relação com o mercado de trabalho. No entanto, de maneira geral, essa 

não foi a reposta dada pela maioria dos entrevistados, que se centrou mais nas questões da 

formação teórica, humanística e crítica, trazendo a ausência de reflexão como ponto 

importante a ser repensado e a formação humanística, crítica e ética como necessárias, 

devendo ser inseridas na formação de maneira geral sem se relacionar de modo mais direto 

com os limites impostos pelo mercado e pelo próprio processo formativo. 

 Percebe-se a falta de uma epistemologia do Jornalismo e a necessidade de mais 

formação teórica tanto na análise dos materiais produzidos, como visto no capítulo dois, 

quanto nas respostas analisadas neste capítulo quatro.  

As preocupações dos profissionais professores de Jornalismo não parecem estar 

centradas nas questões históricas e epistemológicas para pensar o processo formativo, mas, 

ainda assim, elementos como a formação humanística e um mal-estar relacionado à formação 

teórica comparecem diversas vezes nas falas, o que aponta que há relação com esses assuntos 

e um mal-estar sobre esses aspectos na concepção de formação desses professores.  

Mesmo que o discurso traga a ideia de uma formação humanista e ética diversas vezes, 

não se apresentam em suas concepções leituras históricas ou epistemológicas aprofundadas, o 

que fragiliza a formação. Eles compreendem a importância de tal formação, mas parecem não 

se dedicar a ela desta maneira humanística, como eles apontam, já na sua própria formação 

como jornalistas e professores. Em vários momentos, a inquietação mais marcante nas 



208 

 

respostas está na adaptação ao uso das tecnologias para manter o Jornalismo vivo e não na 

construção de uma epistemologia própria, mesmo comparecendo em várias respostas uma 

incipiente epistemologia e a necessidade de mais teoria, ética e formação humanística, o que 

mostra um olhar importante da área para a necessidade de leitura teórica, mas uma dificuldade 

em aliar teoria e técnica.  

A técnica sem teoria corre o risco de instrumentalizar o fazer, matando o pensamento, 

mas teoria sem prática corre o risco de idealizar a análise. De fato, o desafio está em 

conseguir analisar teoricamente os aspectos práticos e recriar a técnica de maneira crítica, 

realizando um fazer jornalístico que consiga repensar suas próprias questões, levando em 

conta as contradições e os limites da sociedade e da própria técnica jornalística. 
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5 SOCIEDADE E FORMAÇÃO: ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

DO PAPEL SOCIAL DO JORNALISMO E SUA INFLUÊNCIA NO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA OPINIÃO PÚBLICA E NA CONSTRUÇÃO DA 

CIDADANIA 

 

 Além de compreender a concepção de formação dos professores, que foi apresentada 

no capítulo anterior, as entrevistas desta tese tentaram apreender também o entendimento a 

respeito de desenvolvimento social, opinião pública e cidadania, relacionando-o com a 

formação. Assim, neste último capítulo, será analisada a concepção dos professores sobre o 

papel social do Jornalismo e sua influência no desenvolvimento social, na opinião pública e 

na construção da cidadania.  

A instituição em que estão os participantes do Grupo A possui um programa de pós-

graduação Stricto Sensu Mestrado em que vários professores dos Grupo B e C participaram 

como alunos. Nos três grupos, a pesquisa foi realizada tendo como amostra os professores da 

graduação em Jornalismo. No entanto, no Grupo A, alguns desses professores da graduação 

eram também professores do Mestrado. No Grupo B, dos onze professores entrevistados, 

quatro fizeram esse Mestrado na instituição a que pertence os professores do Grupo A. No 

Grupo C, dos onze professores entrevistados, cinco fizeram esse mesmo curso de Mestrado. 

Muitos profissionais do grupo A foram professores de graduação ou pós-graduação 

dos professores dos Grupos B e C, pois parte dos professores dos Grupos B e C fizerem 

graduação em Jornalismo ou Mestrado na instituição a que pertence o Grupo A. Além disso, 

alguns professores do Grupo A também fizeram a graduação na instituição em que estão hoje 

como docentes, mas nenhum deles fez o mestrado na mesma instituição, pois este tem cerca 

de dez anos e todos os professores do grupo A, que têm o mestrado (apenas um não tem), 

fizeram o curso em outro programa há mais tempo que a existência da pós-graduação Stricto 

Sensu na instituição em que trabalham. A maioria do Grupo A tem mestrados em outras áreas, 

tais como: Educação, Antropologia, Artes Visuais, Administração e Geografia. Apenas dois 

têm mestrado e doutorado em Comunicação e um não tem mestrado.  

 O fato de este programa de pós-graduação permear a vida de grande parte dos 

entrevistados, seja como aluno, como professor ou como docente de graduação na instituição, 

influenciou diretamente as respostas das categorias definidas para análise neste capítulo da 

tese relacionadas à cidadania, opinião pública e desenvolvimento social, pois as respostas se 

mostraram mais consistentes teoricamente e mais problematizadas, visto que parte desses 
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professores fizeram suas pesquisas de mestrado ou doutorado e ministram aulas sobre este 

tema.  

Entre os professores entrevistados, há mais estudos sobre estes temas (cidadania e 

desenvolvimento social) na pós-graduação cursada por eles do que em relação à formação. 

Houve mais citação de autores e de conceitos nos itens analisados neste capítulo do que no 

anterior e respostas mais aprofundadas e bem fundamentadas, o que mostra que os estudos da 

área se concentram mais em temas ligados à atuação do jornalista na sociedade do que nos 

outros abordados no capítulo quarto, que são mais relacionados à formação propriamente em 

um sentido amplo: história e epistemologia. 

  

5.1 JORNALISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: AS QUESTÕES 

RELACIONADAS À CIDADANIA 

   

Este item da tese pretende analisar o que os participantes percebem da relação entre 

jornalismo e desenvolvimento social, compreendendo as questões relacionadas à concepção 

de cidadania dos professores. Para a frequência de respostas divididas nas categorias 

estabelecidas para este item: desenvolvimento social e cidadania, serão analisadas as falas em 

duas perguntas do roteiro de entrevistas: 7 - Como o(a) senhor(a) percebe que a formação do 

jornalista influencia no desenvolvimento social? e 11 - Como você percebe o papel do 

jornalista na formação da consciência pública? (cidadania). 

 Para analisar à pergunta 7, foram criadas categorias de respostas que se aproximam do 

sentido que a maioria dos professores respondeu, sendo elas: 1) respostas que compreendem o 

jornalista como responsável pelo desenvolvimento social; 2) respostas amplas que criticam e 

problematizam o papel do jornalista no desenvolvimento social; 3) respostas limitadas, com 

exemplos próprios, confusas ou vagas. A seguir, segue a tabela com a disposição da 

frequência de respostas por grupo e, logo depois, a análise da tabela e das respostas. 

 

Tabela 9 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 7 - Como o(a) 

senhor(a) percebe que a formação do jornalista influencia no desenvolvimento social? 

SOBRE A INFLUÊNCIA DA 

FORMAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 
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Respostas que compreendem o jornalista 

como influência importante ou 

responsável pelo desenvolvimento social. 

6 10 9 25 

Respostas que criticam ou problematizam 

o papel do jornalista no desenvolvimento 

social. 

4 - - 4 

Respostas limitadas, com exemplos 

próprios, confusas ou vagas. 

1 1 2 4 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Na tabela anterior, percebe-se que a maioria dos professores compreende que o 

jornalista influencia ou é responsável pelo desenvolvimento social. Nessa categoria de 

respostas, tiveram algumas mais críticas e outras bastante adaptativas e mesmo entusiastas, 

como se o Jornalismo fosse um poder capaz de modificar a estrutura social por si só. Em 

todos os três grupos, a maioria dos professores respondeu na mesma categoria. 

No Grupo A, com a opinião de que o jornalista influencia no desenvolvimento social, 

mas trazendo um olhar crítico, o(a) Participante 6 aponta a relação entre formação e 

informação e mostra uma visão teórica ampla em que se pensa a formação para além da 

simples transmissão de informação, mas ele(a) traz a necessidade e importância da 

interpretação dos dados contidos na informação para que ela se torne conhecimento. 

Proposição essa que vai ao encontro do pensamento de Adorno (2006), quando se refere à 

televisão, dizendo que apenas a informação não gera conhecimento. Para que a informação se 

torne conhecimento, é preciso um processo formativo que leve à interpretação da informação, 

o que propõe tanto o autor quanto o(a) Participante 6: 

 

Eu penso que quando nós formamos jornalistas críticos, ou desenvolvemos a 

possibilidade de formar intelectuais críticos, nós estamos interferindo no 

desenvolvimento social. Quando a produção jornalística reflete ou dá conta 

de apresentar uma leitura da realidade que não só denuncia, não só revela, 

mas uma leitura da realidade que possa transformar a própria realidade, 

narrativas, por exemplo, que venham alterar a visão de mundo, é uma forma 

de interferir no desenvolvimento social. [...] Nós temos um campo 

importantíssimo técnico e tecnológico que precisa de jornalistas ou pessoas 

com capacidade de transformar tudo que se tem hoje de produção de 

informação no mundo em narrativas, ou seja, não é em informação, é em 

narrativas, é em elementos que venham a produzir significados para a 

sociedade. Então, uma coisa é distribuir informação, outra coisa é dar 

informação, produzir narrativas que vão revelar para as pessoas coisas que 

podem modificar a vida delas. É muito mais do que produzir notícia e 

distribuir a informação pura e simplesmente, é essa informação 

contextualizada, é a informação em relação com a vida das pessoas. Isso por 
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si só requer uma visão de mundo, requer uma posição, um posicionamento 

ideológico, um posicionamento político, não necessariamente significando 

político-partidário. [...] Tanto é que as novas diretrizes também apontam 

para isso, elementos de avaliação de um PPC, segundo as novas diretrizes, 

são as disciplinas que tenham a ver com o desenvolvimento local. Estão nas 

diretrizes isso. A comissão que elaborou enxerga que a atuação do jornalista 

é local. Então, a formação dele tem que ter esse viés localizado, mas não é 

um localizado apartado. Universalizado, com formação intelectual, mas com 

foco no seu local. E, ao mesmo tempo, temos uma realidade que é a 

formação do jornalista muito centralizada nas metrópoles acompanhando o 

mapa dos meios de comunicação, das empresas de comunicação. [...] 

(PARTICIPANTE 6). 

 

O(a) Participante 6 trata da transformação da informação em narrativas, proposta 

parecida com a crítica de Benjamin (2012) à informação e relaciona, ainda, esse aspecto 

analisado com as novas diretrizes curriculares, o que aponta para o fato de ele(a) estar 

comprometido(a) com a formação pensando a relação com a área em um sentido mais amplo 

por meio das recém-implementadas diretrizes, além da necessidade de se interpretar a 

informação, transformando-a em narrativas. Para ele(a), o jornalista precisa ter um olhar para 

a realidade como um todo com interpretação crítica, posicionamento político e que consiga, 

até mesmo, fazer uma leitura local do funcionamento social, com uma crítica ao Jornalismo 

atrelado aos grandes centros que pode perder a regionalidade do processo. 

 O(a) Participante 3 também traz uma crítica muito interessante quando aponta o fato 

de o Jornalismo não estar desvinculado da sociedade, mas fazer parte dela dialogando com 

ela. Ele(a) problematiza e aponta os problemas éticos e sociais refletidos na atuação do 

jornalista. Para ele(a), a diferença é que o jornalista pode estar na vanguarda, tentando mostrar 

e pensar as questões sociais, ou na retaguarda, simplesmente reproduzindo o funcionamento e 

a ideologia. Ele(a) fala que o melhor para o Jornalismo é reservar um espaço para pensar e 

aponta a Academia como esse espaço. Outro ponto importante da resposta é o que ele(a) 

mostra como a sociedade estando muito na ação e pouco no pensamento, como foi dialogado 

no primeiro capítulo com a concepção de Marcuse (1979): 

 

Não existe o Jornalismo desvinculado da sociedade. O Jornalismo dialoga 

com a sociedade o tempo todo. Como eu trabalho com televisão, me 

perguntam muito dos telejornais sensacionalistas, daqueles sensacionalistas 

que se dizem jornalísticos e nos levam a ter dúvida se são Jornalismo 

mesmo, e eu respondo que eles são um reflexo da sociedade. Pois vivemos 

em uma sociedade que tem uma série de problemas éticos. Então, você não 

vai querer que o Jornalismo esteja muito além dessa sociedade. A formação 

faz com que o jornalista esteja na vanguarda dessa sociedade e a sua 
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ausência o leva para a retaguarda. Acho que o papel de um bom formador, 

de um bom professor de Jornalismo, é levar o jornalista para a vanguarda, 

mas ele nunca vai conseguir descolar o Jornalismo da realidade. Como eu 

disse, o fundamental é conhecer a sociedade, conhecer os problemas que ela 

tem, pensar criticamente para solução dos problemas, conseguir pensar. E a 

coisa mais difícil da nossa sociedade contemporânea é conseguir pensar, nós 

estamos muito em cima da ação. Então, todo mundo cobra muito a produção, 

você tem que produzir não sei quantos textos, você tem que trabalhar não sei 

quantas horas e tal. E, talvez, o melhor para o jornalista seja reservar um 

espaço para pensar. A academia teria essa função, ser o espaço da reflexão, 

do pensamento (PARTICIPANTE 3). 

 

O(a) Participante 1 refere-se ao jornalista como estruturante e mostra uma relação 

mais ampla apontando para o fato de a sociedade estruturar e ser estruturada, em uma 

constituição que é mútua. Para esse(a) professor(a), o desenvolvimento social e a cidadania 

estão ligados ao acesso à informação: 

 

É engraçado porque nesse sentido eu acho que o jornalista é estruturante. 

Sem uma boa prática jornalística você não tem um desenvolvimento social 

de fato porque para ter cidadania, e isso é constitucional, tem que ter acesso 

à informação. Então, se você não tem condições sociais de oferta de 

informação de qualidade, não tem uma sociedade bem desenvolvida, porque 

não tem bons jornalistas, não tem pessoas adequadamente informadas e não 

alcança a cidadania que quer garantir o acesso à informação. Então, ele é 

estruturante nesse sentido. Maus profissionais estão para uma sociedade que 

não consegue alcançar a cidadania. [...] esquecemos que a sociedade é 

também estruturada. Ela não é só estruturante. O jornalista malformado, 

forma mal uma sociedade, mas porque ele está malformado. E aí entra uma 

responsabilidade nossa da instituição, das escolas de Jornalismo. [...] As 

pessoas têm que acreditar que o processo de formação é permanente [...] 

Jornalismo tem que ser processo (PARTICIPANTE 1). 

 

De uma maneira geral, as respostas a essa pergunta no Grupo A revelaram uma 

relação próxima entre Jornalismo e desenvolvimento social. A resposta do(a) Participante 8 

merece ser destacada. Ele(a) problematiza e faz uma crítica mais aprofundada, apontando a 

proletarização do trabalho do jornalista, que pode virar um operário na mão das grandes 

empresas: 

 

Olha, eu não vejo essa função, uma função tão funcionalista do jornalista. 

Muitas vezes, a gente discute o papel formador e tal, o jornalista hoje vive os 

problemas-chave da profissão, que inclusive prejudicam ou sensibilizam esse 

comportamento mais ético e imparcial no dia a dia. Então, o papel dele de 

formação hoje é muito vago, eu acho que o jornalista virou muito mais um 

operário do que propriamente um formador de opinião. Ou, só continuando, 
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de repente alguém que possa ser um elemento articulador na sociedade. Não 

que não possa ser, mas me parece que hoje vira isso fora, buscando, o que 

diz o Ramonet em A tirania da Comunicação, aquela ideia do quinto poder. 

O jornalista que se julgava o quarto foi engolido pelos grandes grupos de 

comunicação, que, na verdade, usam os jornalistas que viram uma mera 

peça, um operário na produção jornalística, ao veículo interessa publicar. 

Então, eu acho que essa questão da função social do jornalista tem que ser 

revista e eu acho mais ainda no sentido de repensar qual o espaço dele na 

sociedade. Qual é a formação do jornalista? É meramente repassar notícias e 

coisas assim ou é ser um elemento articulador como pregam alguns veículos 

mais voltados ideologicamente ou mais caracterizados ideologicamente, 

como são as rádios comunitárias. Onde o jornalista realmente podia trabalhar 

como agente mobilizador, catalisador, trabalhar com a sociedade mais 

próximo, dialogar. Eu acho que seria um passo, é um passo interessante que 

é difícil de ser trabalhado por esses veículos, mesmo esses veículos de 

caráter comunitário ou social (PARTICIPANTE 8). 
 

Quando o(a) Participante 8 fala do jornalista muito mais como um operário em uma 

grande empresa do que um formador de opinião, ele(a) aponta os limites da própria estrutura 

social e mostra a instrumentalização da profissão, que é uma característica desse momento 

histórico, não só no Jornalismo. Assim, ele(a) compreende que o Jornalismo se atrela ao 

funcionamento de empresa, não atua à parte desse sistema e questiona, ainda, qual é a 

formação do jornalista. 

Essa preocupação é semelhante com o que que aparece nas respostas 9 e 10, que 

mostram o quanto o Jornalismo está a serviço do capitalismo ou das empresas jornalísticas, o 

que impede o desenvolvimento de um Jornalismo sério e crítico, mas a serviço da opressão: 

 

[...] O Jornalismo que nós reproduzimos ou alimentamos, teoricamente, com 

uma mão de obra qualificada, quando formamos um aluno qualificado, ele 

foi a ponta de lança que ajudou a dar uma proteção simbólica a estes avanços 

sobre a humanidade, sobre os direitos. Temos que rever, temos que repensar 

esse papel nosso. Nós achamos que o jornalista ligado a uma empresa 

capitalista de comunicação ajudou o sistema capitalista, mas em um processo 

equivocado em que desprezamos o grande projeto das culturas originárias 

que estavam aqui, que diziam que isso ia “dar com os burros n’água”. [...] 

Essa faculdade se comprometeu com as lutas sociais, apanhou, trabalhou 

com os posseiros urbanos, foi muito importante, mas nós esquecemos de 

criticar os Jardins [condomínios fechados], que são os novos feudos. Se 

destruiu a cidade, a elite destruiu a cidade e correu para os seus Jardins, e a 

gente não pensou, não temos veículos e não temos jornalistas especializados 

nisso. Não temos na faculdade de comunicação pessoas especializadas 

nesses temas, um ou outro que por esforço pessoal, por um mestrado, e 

deixamos de nos articular com as ciências sociais [...] (PARTICIPANTE 9). 
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 O(a) Participante 9 faz uma dura crítica do Jornalismo a serviço do capitalismo, de 

uma lógica que privilegia a dominação e esquece as culturas locais, o que está em 

consonância com a resposta do(a) Participante 10 que também faz uma leitura apontando os 

limites da própria sociedade, para as questões relacionadas à ética. Ele(a) fala, ainda, sobre o 

jornalista identificar se a informação está correta e a respeito das redes sociais: 

 

Hoje eu estou muito mais preocupado(a) com uma ética jornalística do que 

qualquer outra coisa. Estamos vivendo num mundo em que a crise ética, para 

mim, está acima das outras crises. Então, por exemplo, se você tem um 

profissional que não liga se a informação está correta ou não está correta, 

isso é um problema para a sociedade, se ele compartilha informação sem 

checar a origem dessa informação, e aquilo pode ter um desdobramento 

social que não desejamos, principalmente com as redes sociais hoje, então 

isso é um problema. Um jornalista que não enxerga o direito do cidadão de 

ser bem informado, de ter uma pluralidade de pontos de vista, isso é 

complicado. Então, na universidade, a gente tenta em todos os momentos 

relembrar esse compromisso ético, que é necessário, mas percebe que o 

mercado de trabalho pode ter um discurso bem contraditório em relação a 

isso que propomos dentro da universidade e eu já percebi muitos ex-alunos 

que foram formados e que defenderam esse discurso mais ético tendo que se 

submeter a uma outra lógica de mercado em que isso não é considerado 

como o principal da profissão, que é essa régua que deveríamos ter e, às 

vezes, fazemos a notícia de qualquer jeito porque as condições de trabalho 

não permitem que seja feita de outra maneira (PARTICIPANTE10). 

 

Outra resposta que merece destaque é a do(a) Participante 4, pois destoa de todas as 

demais. Nas outras existe um fio condutor comum, que vai dizer da relação entre 

desenvolvimento social e Jornalismo, mesmo que os limites disso sejam criticados de maneira 

diferente pelos participantes, como pode ser observado nas citações anteriores. No entanto, a 

reposta do(a) Participante 4 traz para a formação do jornalista e sua relação com o 

desenvolvimento social a ideia de um talento ou um dom, o que o desvincula de uma história 

e de uma constituição que é social e processual: 

 

Eu acho que você se torna jornalista antes de entrar na faculdade. Eu 

acredito que o meu exemplo ocorra para que possamos generalizar o que 

acontece muito. Eu, com 11 anos de idade, coloquei na cabeça que queria ser 

jornalista, eu gostava de redigir, eu lia dois, três jornais diariamente, eu já 

tinha decidido ali que iria ser jornalista. Então, eu buscava já um olhar sobre 

o profissional para eu entender o que seria a função. Antes da formação você 

já se comporta como um aprendiz de aprendiz, então eu acho que desde cedo 

a identidade do jornalista se forma no indivíduo, antes mesmo de ele ter uma 

formação. Então, acho que essa função social, essa vontade de mudar o 
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mundo, essa vontade de estar conversando com pessoas estranhas. O que é 

conversar com pessoas estranhas? É entrevistar. E essa coisa de você contar 

essas conversas que você teve, o que é isso? É reportar. Essa coisa vem 

antes. Você forma sua identidade e já atua – quem entra como calouro, 

muitas vezes, já tem essa vontade de atuar, de militar em alguma causa, de se 

comportar ou ter as atitudes que se exige do jornalista. Não sei se isso 

responde (PARTICIPANTE 4). 

 

Quando esse(a) participante diz que seu desejo de ser jornalista começa na infância e 

de que o jornalista se forma já desde antes, ele(a) associa a atuação do jornalista a um dom de 

alguém que quer melhorar a sociedade, desconsiderando as determinações materiais, 

subjetivas e sociais sobre a formação desse profissional.  

Esse olhar mágico e redentor do Jornalismo, que tem como “missão” salvar a 

sociedade, também se apresenta na fala do(a) Participante 5. No entanto, diferente do(a) 

Participante 4, o(a) Participante 5 não fala em dom, mas atribui a função de mudança ao 

jornalista que tiver comprometimento com base ética para que sua profissão seja um 

instrumento de mudança social: 

 

Influencia porque o jornalista que tem o nível de comprometimento, que tem 

uma base ética, reconhece a sua profissão como um papel, um instrumento 

de mudança social. Ele tem um compromisso diário com cada reportagem, 

cada notícia de explicar nas entrelinhas o que significa para aquele leitor, 

aquele cidadão, aquele espectador que está em casa. Então, nesse sentido, o 

papel do jornalista é ainda muito grande, talvez a gente não reconheça esse 

papel como grande, mas ele é, porque a sociedade nos reconhece, a 

sociedade sabe que talvez a gente fosse o quarto poder, realmente. Aquele 

poder de mudança, quando ele já não encontra nas esferas institucionais uma 

forma de resolver seus problemas. O jornalista pode, sim, ser o instrumento 

de mudança. Mas, aquele jornalista que tiver comprometimento 

(PARTICIPANTE 5). 

 

 Ao falar do jornalista como alguém que muda a sociedade a partir de um desejo ou de 

um comprometimento com base ética, essas duas pessoas desconsideram uma série de fatores 

e limites objetivos e subjetivos na constituição humana e, ainda, as questões estruturantes 

dessa sociedade e da própria profissão do jornalista, temáticas que foram debatidas e 

explicadas nos capítulos um e dois desta tese ao apontar os limites da formação no 

capitalismo e também as questões relacionadas à informação como maneira de se comunicar e 

mesmo uma base epistemológica enfraquecida no Jornalismo, que também comparece nas 

falas dos professores citadas anteriormente ainda neste item. 
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 Diferente dessas duas concepções, as demais respostas do Grupo A foram mais 

críticas, várias delas trouxeram limites e contradições, o que, como tem-se visto até aqui, são 

limites inerente à própria relação com o conhecimento nesse momento histórico, como 

apontam Horkheimer e Adorno (1985) e, ainda, limites relacionados à própria informação e 

sua maneira de transmitir conhecimento, como aponta Benjamin (1989; 2012). 

 No Grupo B dez dos onze entrevistados apontaram uma relação próxima entre 

Jornalismo e desenvolvimento social; no entanto, eles foram mais otimistas e não destacaram, 

em sua maioria, os limites dessa proximidade, como ocorreu no Grupo A. 

O(a) participante 12 reporta-se à função de um bom jornalista para a manutenção da 

democracia, sem refletir, como explica Adorno (1969), que a defesa do direito a opinar, 

independente do conhecimento do assunto, não é democracia, mas que democracia implica a 

construção de uma consciência verdadeira, inerente ao processo formativo. O(a) Participante 

12 refere-se à ideia de manutenção da democracia como função do jornalista na transmissão 

da informação: 

 

Eu percebo que a formação do jornalista influencia no desenvolvimento 

social porque o Jornalismo exercido com responsabilidade é importante para 

a manutenção da democracia. Eu acho que ele é fundamental para a 

manutenção da democracia. E esse Jornalismo com responsabilidade, eu 

acho que passa por essa questão da formação. Eu acho que o período em que 

o aluno fica dentro da universidade, além dessa formação técnica, ele passa 

por uma formação humanística e ética que é essencial. Essa noção que 

sempre ficamos batendo na tecla, para os alunos, da responsabilidade, da 

atividade que ele vai desenvolver, eu acho que de alguma forma, não sei se 

de tanto insistir nisso, mas os alunos acabam absorvendo mesmo. Eu 

acredito que o mercado talvez tenha uma disposição menor para insistir na 

importância disso, então, se o jornalista não passa pela universidade para ter 

tempo para essa reflexão, se ele vai direto para o mercado, a probabilidade 

para que ele exerça essa atividade com menos responsabilidade acho que é 

muito maior (PARTICIPANTE 12). 

 

 O(a) Participante 12 explica a importância de uma formação humanística e ética além 

da técnica que seria possível na Academia, assim como a maioria dos participantes do grupo 

B e trata do desenvolvimento social como influenciado pelo Jornalismo. Na fala do(a) 

Participante 13, também é possível perceber essa mesma leitura para a questão. No entanto, 

para o(a) Participante 13, há um aspecto teórico para argumentar sua resposta, a teoria do 

agendamento (Agenda Setting) que foi explicada no capítulo dois desta tese: 



218 

 

Eu acredito que de uma forma muito direta, principalmente no que 

chamamos de agendamento, na definição de temas, e principalmente nas 

percepções. Eu acho que o jornalista que tem uma formação sólida, que ele 

tem condição de perceber diferentes aspectos da realidade, ele tem condição 

de chamar a atenção das pessoas, da sociedade para aspectos que precisam 

ser discutidos. Então, o jornalista que tem uma sólida formação em 

antropologia, ele consegue criar uma pauta diferente para tratar o dia 

nacional do índio, ele tem elementos, ele tem uma formação que permite a 

ele olhar para uma comunidade indígena e perceber além da questão da luta 

pela terra, por exemplo – quando isso, quando não é simplesmente matéria 

para encher espaço. Então, eu acho que a formação do jornalista influencia 

diretamente, porque o jornalista tem acesso privilegiado às pessoas, ele tem 

acesso privilegiado hoje e, dependendo da pauta e da qualidade da pauta, ele 

tem acesso privilegiado às escolas, o material dele é debatido nas escolas de 

ensino médio, debatido em outros espaços. Então, acho que quanto mais 

enriquecido for o olhar do jornalista, mais condições ele tem de oferecer e 

contribuir com os outros setores formativos em um olhar cada vez mais rico 

das pessoas sobre a realidade (PARTICIPANTE 13). 

  

 Assim, como as duas pessoas apresentaram, a maioria do Grupo B respondeu seguindo 

essa mesma linha de raciocínio. Em várias respostas, iniciou-se com expressões do tipo: 

“totalmente”, “muito” e outras que mostram uma leitura de que para esse grupo de professores 

a formação do jornalista influencia o desenvolvimento social. Outro ponto a se destacar, nas 

respostas desse grupo, é que a maioria delas conteve uma relação direta entre Jornalismo e 

desenvolvimento social de maneira instrumental, como o(a) Participante 20: 

 

Nossa, totalmente. O jornalista é um dos formadores de opinião mais 

próximos das pessoas hoje. Quando ele entra pela TV na casa de cada um, 

ele é muito próximo àquela pessoa. Ele se torna uma referência de 

informação e também de formação da opinião. [...] O que o jornalista deve 

fazer é informar com qualidade, critério, ampliando a visão sobre aquele fato 

e deixar que a opinião da pessoa seja formada por ela, mas nunca negar 

informação. E o que vemos é isso. São recortes que estão sendo feitos e as 

pessoas consomem os recortes e passam a defender posições que nem elas 

sabem porquê tem. Mas isso porque é feito um trabalho muito bom de 

repetição, de mexer com as emoções do público por um jornalista, que hoje 

em dia até muitos não são formados, mas, enfim, apresentadores que não são 

formados. Isso na TV. Na internet nem se fala. [...] (PARTICIPANTE 20). 

 

 Na fala do(a) Participante 20, há problematizações relacionadas ao recorte que alguns 

jornalistas fazem ao não fornecerem a informação corretamente. Ele(a) critica, também, o fato 

de alguns apresentadores de TV não serem formados, alguns exercem o Jornalismo sem serem 

jornalistas, e fala da importância de os jornalistas ocuparem esses espaços Também 
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enfatizando a influência do Jornalismo no desenvolvimento social, o(a) Participante 18 fala 

que: “a comunicação tem um papel vital” e “nós não somos nada sem a comunicação”.  

 

O jornalista é um formador de opinião. Vemos muito hoje em dia falar 

assim: “ah, o fulano de tal é influenciador digital”. E o que ele é? Ele é um 

jornalista? Ele é um advogado? O que ele é? Então, eu acredito que é 

necessário que o jornalista ocupe os lugares que ele tem na sociedade. A 

comunicação tem um papel fantástico, vital na sociedade. Nós não somos 

nada sem a comunicação, sem conseguirmos nos comunicar. O Jornalismo 

dentro dessa visão tem um papel fundamental, não só de levar informação, 

mas de levar informação, de influenciar a opinião das pessoas, de 

proporcionar que as pessoas conheçam várias faces de um determinado 

acontecimento, buscar, às vezes, lá na história, contextualizar um 

acontecimento para aquela pessoa. Então, eu acho que ele tem uma função, 

não vou dizer que é primordial, porque é querer ser muito, mas ele tem uma 

função muito importante no desenvolvimento da sociedade, de todo esse 

contexto, essa evolução que a sociedade tem (PARTICIPANTE 18). 

  

 As demais respostas do Grupo B também seguiram de maneira parecida com as que 

aqui foram citadas, relatando uma relação próxima e de influência entre Jornalismo e 

desenvolvimento social, sem criticar ou problematizar de forma mais aprofundada, até as que 

trouxeram autores, como o(a) Participante 22, que apresenta uma explicação simplificada ao 

afirmar que o jornalista cria a realidade, mesmo dizendo que se relaciona a uma leitura 

teórica. Ao final, menciona um aspecto importante, ressalta que é preciso tratar as fontes 

jornalísticas como pessoas e não apenas como números: 

 

Teoria. Isso é Nelson Traquina. Nós transmutamos a realidade, na verdade. 

A realidade influencia o Jornalismo e o Jornalismo influencia a realidade. 

Por que como a teoria do espelho é mentira, o que acontece é que criamos 

realidades. O nosso olhar de jornalista cria a realidade. Eu falo muito para os 

meninos em sala, não sabemos qual que é a verdade. Podemos estar no 

mesmo lugar, por exemplo, nessa entrevista aqui, você está me vendo de 

uma forma e eu estou lhe vendo de outra forma. Depende da nossa práxis. 

Então, o que acontece? O jornalista, por isso eu bato muito na formação 

humanística, vai ser esse olhar dele, com esse arcabouço anterior que vai 

fazê-lo escrever sobre um fato cotidiano. Ou, às vezes, um jornalista 

especializado terá uma abordagem diferente. O Jornalismo vai construindo 

realidade, eu preciso ter essa formação mais humana para ele ver o cidadão 

que está ali como uma pessoa e não só como uma fonte. Uma coisa que eu 

gosto de “bater” com os meninos é dizer que as pessoas leem você, as que 

você entrevista são “pessoas”, não são só um número. Ela não surgiu da terra 

e nem vai desaparecer no ar. Então, a gente tem que ter essa visão de gente 

para gente com eles (PARTICIPANTE 22).  
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 Também no Grupo C, assim como no B, as respostas relacionavam o desenvolvimento 

social com a formação do jornalista: 

 

São dois campos que estão completamente ligados. Um bom jornalista vai 

influenciar de forma muito positiva a sociedade, como, por exemplo, 

publicando notícias que foram checadas, notícias que foram bem produzidas 

e que vão ter algum impacto social positivo na sociedade. Agora o jornalista 

que não aprendeu ética na faculdade, que não sabe um pouco de história do 

Brasil, ele vai fazer matérias ou reportagens completamente 

descontextualizadas e um telespectador ou um leitor que ler aquilo vai achar: 

ok, eu li e isso é a verdade. Quando na verdade não é. Ele não fez aquela 

matéria ou aquela reportagem da maneira correta, com uma checagem, com 

os princípios éticos. Então, está completamente ligada a formação do 

jornalista com a sociedade. E é por isso, talvez, que a nossa sociedade hoje 

esteja tão, entre aspas, bagunçada. Talvez seja reflexo dos nossos próprios 

jornalistas que dão barrigada toda hora, que divulgam notícias na internet 

sem checar. Então, eu acho que quanto maior for a formação desse jornalista, 

quanto maior for a visão crítica dele, nós teremos uma sociedade mais bem 

informada e mais bem desenvolvida (PARTICIPANTE 32). 

 

 O(a) Participante 32 estabelece uma relação importante entre a formação e as opiniões 

da sociedade com o que se publica na imprensa e critica a posição de alguns jornalistas e o 

reflexo que isso tem na sociedade. Assim como o(a) Participante 32, o(a) Participante 30 

também atribui ao Jornalismo um papel central e explica o poder da palavra: 

 

A sociedade ainda é muito influenciada pelo Jornalismo. A sociedade 

brasileira ainda é muito influenciada. Nós temos, no Brasil, uma relação com 

a palavra, o poder da palavra. Então, o Jornalismo tem, senão mais pela 

televisão como era, tem na internet com a difusão de textos curtos, rápidos, 

mas tem. E a pessoa ainda tem o Jornalismo como fonte de informação 

verdadeira. A formação do jornalista tem uma influência no texto que ele 

escreve lá na frente. Então, eu acho que é claro que não é só a formação dele 

que está no texto que escreve, mas ela influencia, sim. E isso influencia a 

sociedade, a opinião pública e o desenvolvimento das mais diversas áreas 

(PARTICIPANTE 30).   

 

  De maneira geral, os participantes do Grupo C respondem à questão sobre 

desenvolvimento social e Jornalismo sem críticas aprofundadas, mas falando de uma relação 

próxima entre eles. O(a) Participante 33 menciona autores e teorias para a análise, critica a 

teoria do espelho e fala que há uma relação próxima entre Jornalismo e desenvolvimento 

social, mesmo que não se trate de dizer que as notícias são um espelho da realidade: 
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É claro que eu sou romântico(a), eu vejo o Jornalismo igual o Nelson 

Traquina falava, que você tem aquele conflito do polo econômico e do polo 

que o Jornalismo é uma atividade de interesse para sociedade. Então, veja 

bem, existe a teoria do Jornalismo, a teoria do espelho, que é a mais ingênua, 

é a mais simples, que ela diz que as notícias são espelho da realidade. Claro 

que eu não acredito nessa teoria, acho ultrapassadíssima, acho ingênua, mas 

a sociedade acredita sim. Então, qual que é a grande questão? A sociedade 

acredita no Jornalismo, o que o Jornalismo traz são verdades para as pessoas 

que consomem aquele Jornalismo. Então, a partir do que você veicula, seja 

no impresso, em rádio, TV ou na web, as pessoas vão formar uma opinião, 

elas vão desenvolver crenças, vão adquirir hábitos, costumes, desenvolver 

pensamentos, então é muito sério. Porque o que o jornalista noticia, aquilo lá 

vai impactar na vida da pessoa, no pensamento da pessoa, na postura e no 

comportamento. Então, a qualidade dessa notícia que chega é fundamental. 

[...] (PARTICIPANTE 33).  

 

 Os demais participantes do Grupo C seguiram construções de respostas com sentidos 

parecidos aos desses citados e analisados. Por meio das entrevistas e da análise feita neste 

item, é possível perceber que, para a maioria dos professores dos três grupos, o Jornalismo 

influencia o desenvolvimento da sociedade. No entanto, nos grupos B e C, mesmo 

mencionando autores, essa relação é vista com menos elementos críticos ou 

problematizadores do que no Grupo A, que apresentou respostas mais críticas nesta categoria. 

Nos Grupos B e C, não houve respostas que se enquadravam na categoria que problematizou 

a questão. 

 Em relação à pergunta 11: Como você percebe o papel do jornalista na formação da 

consciência pública? (cidadania), foram estabelecidas as seguintes categorias de frequência de 

respostas: 1) as que explicam que o Jornalismo tem um papel importante por ser um mediador 

social que traduz informações que precisam ter preocupações humanísticas, fazer uma leitura 

da sociedade ou garantir os direitos e deveres do cidadão; 2) as  que explicam que o jornalista 

não consegue sozinho formar cidadania, ou não tem desempenhado bem esse papel ou faz 

menos do que deveria e as que não se enquadravam em nenhuma das duas ficou na categoria: 

3) outras. 

 

Tabela 10 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 11 - Como você 

percebe o papel do jornalista na formação da consciência pública? (cidadania) 

SOBRE O PAPEL DO JORNALISMO 

NA CIDADANIA 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 

Explicam que tem um papel importante 

por ser um mediador social que traduz 

4 6 6 16 
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informações que precisam ter 

preocupações humanísticas, fazer uma 

leitura da sociedade ou garantir os direitos 

e deveres do cidadão. 

Explicam que o jornalista não consegue 

sozinho formar cidadania, ou não tem 

desempenhado bem esse papel ou faz 

menos do que deveria. 

5 3 5 13 

Outras respostas 2 2  4 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A maioria das respostas está na categoria em que se explica que o Jornalismo tem um 

papel importante por ser um mediador social que traduz informações que precisam ter 

preocupações humanísticas, fazer uma leitura da sociedade ou garantir os direitos e deveres 

do cidadão. No entanto, muitos também responderam dentro da categoria em que se explica 

que o jornalista não consegue sozinho formar cidadania, ou não tem desempenhado bem esse 

papel, ou faz menos do que deveria. 

 Quatro professores do Grupo A comentam que o Jornalismo tem um papel importante 

por ser um mediador social e cinco explicam que o jornalista não consegue sozinho formar 

cidadania. Na categoria que mais teve respostas nesse grupo, o(a) Participante 3 fala que a 

participação do Jornalismo na construção da cidadania é muito menor do que ele(a) gostaria e 

faz uma leitura bastante crítica dos limites do próprio Jornalismo que está vinculado ao 

capitalismo por meio do modelo empresarial: 

 

Muito menor do que eu gostaria, para começar. Eu acho que há limites muito 

claros no Jornalismo. O primeiro é o vínculo empresarial. O jornalista é 

quase sempre um porta-voz de um modelo de sociedade, de uma democracia 

capitalista, industrial, urbana e que não consegue refletir sobre os próprios 

problemas. Consegue denunciar esses problemas, o que já é alguma coisa, 

mas não consegue refletir sobre eles. Eu vejo, por exemplo, que as cidades 

hoje são espaços sem solução, é o espaço da angústia, da vida ruim, do 

trânsito, dos espaços pequenos. A nossa saúde hoje tem problemas, tudo tem 

problemas. Eu não vejo o Jornalismo hoje tendo capacidade de refletir sobre 

isso, mas ele faz um papel importante que é levantar os temas, que é fazer a 

denúncia, que é apresentar os problemas, é alguma coisa, mas não é tudo. O 

Jornalismo tem muito para melhorar. Mas para ele melhorar é preciso 

caminhar junto com a sociedade, é preciso que a sociedade melhore. Se não 

tivermos investimentos em outros setores, inclusive educação (e educação 

hoje é um grande problema), então, como você quer passar informação para 

o público que é incapaz de refletir sobre essa informação? Porque quem não 

tem uma formação primária é analfabeto funcional, está atado a trabalhos 

exaustivos e mecânicos, tem dificuldades para pensar além dos objetivos 
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imediatos, da própria sobrevivência. Então, se faz um Jornalismo de 

sobrevivência também. [...] Quando a nossa sociedade evoluir, e eu espero 

que evolua (não no sentido de comprar mais, que tem sido a ideia de 

evolução, de ter mais padrão de consumo), mas no sentido de mais pensar 

sobre a vida, sobre o que deseja, aí eu acho que nós teremos um Jornalismo 

melhor também. Eu volto a dizer, o grande papel do Jornalismo é ser a 

locomotiva desse trem, mas ele não vai a lugar nenhum se não trouxer os 

outros vagões juntos (PARTICIPANTE 3). 

 

 O(a) Participante 3 apresenta muitos elementos importantes para a análise, ele(a) 

aponta o vínculo empresarial da área do Jornalismo, a relação com o mercado capitalista e 

com o imediatismo da notícia e termina criticando a ideia de evolução como possibilidade de 

aumentar o padrão do consumo, mas considera o Jornalismo como a locomotiva que deve 

puxar o trem (que seria a sociedade).  

Já o(a) Participante 10 fala que o jornalista tem um papel importante na formação de 

cidadania, pois o cidadão não tem sido educado para fazer uma leitura da realidade e o 

jornalista deveria fazê-lo. A crítica que se faz aqui é que essa pessoa atribui ao que ele(a) 

chama de cidadão a incapacidade de realizar uma leitura da realidade, mas atribui ao jornalista 

a capacidade de fazê-la, mesmo que ele(a) explique que não é todo jornalista que faz isso: 

 

Ele tem um papel importante porque o cidadão hoje, por mais que ele tenha 

acesso às informações, ele não é educado para fazer uma análise dessas 

informações. A escola ainda não está preparando o cidadão no seu dia a dia 

para analisar criticamente os discursos que são oferecidos e estamos 

passando por uma fase que a quantidade parece que está mais importante que 

a qualidade da informação. Então, eu, como cidadão, se eu não tenho uma 

formação para tentar analisar criticamente as informações que me são 

oferecidas, então, entra o Jornalismo. Entra um Jornalismo sério, 

responsável, ele poderia oferecer isso ao cidadão, mas também não é todo 

jornalista que faz isso. Você pode ter empresas de comunicação sérias que se 

atenham a isso [...], um dos critérios seria: o que é de interesse público, o 

que é importante para a cidadania, para esse movimento seu na sua vida em 

sociedade, o jornalista poderia. Ele tem formação para isso, para dar conta 

disso, mas nem toda empresa está querendo isso, justamente por causa dessa 

crise que nós temos hoje financeira nas empresas de comunicação. Essa 

dependência do poder público para financiar o próprio Jornalismo. Então 

essa independência está ficando rara nas empresas de comunicação. [...] 

(PARTICIPANTE 10).  

  

No Grupo B, a maioria dos participantes respondeu que o Jornalismo tem um papel 

importante por ser um mediador social. Para o(a) Participante 22, que estudou cidadania em 

seu Mestrado, o jornalista é um facilitador da cidadania. Ele(a) fez pesquisa empírica e a 
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analisou com base na teoria de Habermas, como pode ser observado na transcrição da 

resposta: 

 

Meu mestrado é bem em cidadania. Vou explicar o que eu estudei no 

mestrado para você ver se entende o que eu entendo sobre isso. [...] Eu lia as 

matérias e tirava da matéria o que tinha de conteúdo de cidadania. Eu batia 

com os comentários para ver se o que eles comentavam tinha realmente a ver 

com o que tinha sobre cidadania. Eles estão lutando por direitos e deveres? 

Eles estão deixando as pessoas se manifestarem? Que é um critério de 

racionalidade do Habermas. Eles estão aceitando a opinião do outro? Ou 

estão só vociferando e jogando a energia para fora? Então, para mim o 

Jornalismo é um veículo de cidadania. E ele pode promover a cidadania de 

várias formas diferentes. Ele pode promover a cidadania a partir do 

momento que dá acesso à informação e a pessoa pode usar essa informação 

no dia a dia dela. E as plataformas novas, as plataformas digitais, 

principalmente internet, é uma ferramenta para exercício da cidadania. Eu 

estudo a cidadania e não penso só no direito e dever, mas no exercício 

também do que emana do usufruto desses direitos. O Jornalismo com as 

plataformas novas põe em discussão esses direitos e deveres. É um 

facilitador da cidadania (PARTICIPANTE 22).       

 

 Assim como o(a) Participante 22, o(a) Participante 18 também fez Mestrado na 

instituição do Grupo A. No entanto, ele(a) foi o(a) único(a) que problematizou e questionou 

de maneira mais direta o conceito de cidadania, sendo enquadrado(a) na categoria Outros: 

 

A cidadania é uma palavra que tem se falado muito e se entendido muito 

pouco a respeito. E eu me preocupo muito quando você vai estudar o que é 

cidadania, na verdade, e aí você vê alguns programas de televisão falando: 

“ah, porque aqui o jornalista, o telespectador é cidadão, aqui é o Jornalismo 

da cidadania.” Mas o que é cidadania? Para onde se caminha com esse 

conceito de cidadania nos  grandes veículos de comunicação? E aí eu falo 

daquela questão do material didático. Então, a Cecilia Peruso é uma autora 

que estuda essa questão da cidadania e ela diz o seguinte: é muito difícil 

você pensar nessa cidadania nos grandes grupos de emissoras de rádio e 

televisão que têm um interesse e muitas vezes o interesse do cidadão é outro. 

Então, é preciso que cada vez mais o Jornalismo procure entender esse 

conceito de cidadania para que possa proporcionar mesmo a cidadania. 

Cidadania não é só cortar o cabelo e fazer uma carteira de identificação, é 

muito mais do que isso. Cidadania é direito à liberdade, às questões básicas, 

à vida, a você manter a sua cultura. Então, cidadania é bem mais do que 

vemos por aí. E o Jornalismo tem um papel também, como a comunicação 

em geral, na consciência dessa cidadania. E a partir do momento que você 

tem cidadãos realmente conscientes, você consegue formar uma consciência 

pública que não seja manipulada. Uma consciência pública que vise o bem 

estar de todos e não só de uma pequena parcela da comunidade. Não sei se 

eu respondi (PARTICIPANTE 18). 
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 No Grupo C, em que parte dos participantes também fez seu Mestrado estudando 

cidadania, o(a) Participante 32 cita autores para embasar sua reposta e diz que o jornalista tem 

papel fundamental na cidadania, mas que não tem conseguido fazer isso por causa de uma 

formação precária. Assim como a maioria do grupo, ele(a) vê uma relação entre Jornalismo e 

cidadania: 

 

Fundamental. Vou citar uns teóricos. O Robert Ezra Park, que é um teórico 

polonês, se eu não me engano, que estudou nos Estados Unidos, ele mesmo 

falava que o Jornalismo é uma instituição pública. É como se fosse o 

Ministério Público, é como se fosse um poder estatal. Ele tem essa função, 

sim, de formar a opinião pública e a consciência pública também. Então, 

quando ele é bem praticado eu tenho cidadãos mais bem informados, mais 

opinativos, que sabem diferenciar o que é certo do que é errado. O que está 

acontecendo e o que não está acontecendo. O que eu fico muito triste, no 

Brasil, hoje, e eu não consigo avaliar nos outros países, se é assim também, é 

justamente essa falta de formação. Essa formação desleixada, muitas vezes. 

Jornalistas vão para o mercado de trabalho com desleixo, com preguiça. E 

isso, muitas vezes, eles não têm noção da força que eles têm. É o que eu 

sempre falo para os meus alunos: vocês têm o poder na mão. Então, cabe a 

vocês sempre plantar uma sementinha: se algo está errado, se a linha 

editorial do seu jornal está de um jeito, planta uma sementinha para tentar 

mudar. Eu não estou falando que você vai mudar isso de repente, mas você 

plantou uma semente para aquilo passar a ser diferente, para você contribuir 

positivamente com a sociedade porque o Jornalismo ele tem, sim, essa 

função de contribuir com a opinião pública, com a consciência coletiva. 

Tudo isso vai depender da maneira como ele é feito. Ele é uma instituição 

social, depende da forma com que ele for praticado (PARTICIPANTE 32). 

   

 O(a) Participante 30, que ilustra a segunda categoria mais respondida, entende que 

esse papel para a construção da cidadania não é exercido pelo Jornalismo: 

 

O Jornalismo tem um papel que pode muito bem ser utilizado, inclusive, 

mais uma vez não acho que é. No Brasil, está aí um aspecto que o nosso 

Jornalismo não atua suficientemente bem. Por exemplo, cobertura de direitos 

humanos, direitos do cidadão, a cobertura jornalística é muito pequena 

diante da importância do tema. Se a pergunta é: o Jornalismo é importante 

para a construção de uma consciência da cidadania? É importante, pode ser e 

poderia ser muitíssima utilizada. Agora, na prática, acho que ainda é pouco e 

ainda é malfeita, muitas vezes. Mas acho que pode ter uma influência 

(PARTICIPANTE 30). 

 

 Assim como o(a) Participante 30, o(a) Participante 27 também fala da importância do 

Jornalismo para a cidadania, mas que isso não se cumpre no Brasil. Para explicar, ele fala da 
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fragilidade da formação. Interessante perceber como os próprios professores apontam             

essa fragilidade mesmo quando não se pergunta diretamente por ela. Mesmo que se entenda 

que a formação não é um tema debatido diretamente pelos professores, ela é percebida com 

diversas falhas e limites: 

 

Esse é um papel primordial que, de uma maneira geral, nós como jornalistas 

não temos conseguido cumprir também, com algumas exceções, claro. A 

formação do jornalista por ser muito frágil acaba, consequentemente, 

formando profissionais muito frágeis. São pessoas que eu acho que 

questionam pouco a realidade da profissão e essa realidade social da qual ele 

faz parte. Então, por exemplo, se fizermos uma pesquisa tanto com alunos de 

Jornalismo quanto com os profissionais que estão no mercado de trabalho, 

eu acho que a maioria não tenha lido a Constituição, a maioria não tenha 

ideia clara de como funcionam os três poderes no Brasil, ou no estado em 

que ele vive ou no município que ele vive. A maioria não está antenada 

nessa vida política e falo de política de uma maneira geral, não apenas na 

política partidária. A soma de uma formação frágil, fraca, com uma realidade 

de trabalho que exige muita produtividade e pouca reflexão, faz com que o 

jornalista acabe se acomodando dentro dessa rotina que é muito exaustiva, 

que é muito limitadora. Sem se dar conta, ele vai virando uma peça nessa 

engrenagem e vai mantendo as coisas como estão: um país de muita 

desigualdade social, muita pobreza, muita concentração de renda. E ele 

acaba não cumprindo esse papel que deveria cumprir de contribuir para uma 

sociedade menos desigual, menos intolerante e que respeite mais a 

diversidade (PARTICIPANTE 27). 

  

 No Grupo C, a maioria trouxe o papel do jornalista diretamente ligado a uma 

construção de cidadania, mas para alguns isso não ocorre no atual contexto. Há um mal-estar 

em relação à própria formação do Jornalista para a influência na cidadania.  

Em relação a uma visão geral dos três grupos, mesmo que algumas respostas 

apresentaram percepções mais idealizadas, romanceadas e mesmo ingênuas da relação entre 

Jornalismo, desenvolvimento social e cidadania, as respostas neste item foram mais bem 

fundamentadas e mais comuns entre os participantes, com a citação de autores e conceitos, 

mostrando que parte do interesse de estudos dos professores formadores de jornalistas 

relaciona-se a esses temas ligados à atuação do jornalista na sociedade e seu papel no 

desenvolvimento social e na cidadania.  

Quando se compara as análises feitas nas outras perguntas desta tese no quarto 

capítulo às análises neste quinto sobre desenvolvimento social e cidadania, as respostas foram 

mais críticas e embasadas com argumentos teóricos em uma relação com a prática. 
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5.2 JORNALISMO E OPINIÃO PÚBLICA: A INFORMAÇÃO COMO POSSIBILIDADE 

DE (DES)CONHECIMENTO 

 

 Para compreender e analisar as respostas que se relacionam ao jornalista como aquele 

que informa a sociedade e as consequências da informação para a construção de 

conhecimento, criou-se este item do trabalho. As repostas aqui citadas serão analisadas e 

compreendidas utilizando-se o conceito de informação e formação estabelecido por Adorno 

(2006) e estudado no capítulo um desta tese, em que se explica que a informação não, 

necessariamente, gera conhecimento, mesmo que ela possa ser um componente importante do 

conhecimento. A informação, sem uma relação com o pensamento, pode, até mesmo, gerar o 

que Adorno (2006) chama de deformação.  

Outro aporte teórico importante para a análise desse item é a formulação que 

Benjamin (1989; 2012) faz da informação e o empobrecimento das narrações a partir do 

estabelecimento da informação como a principal forma de comunicação com o surgimento da 

imprensa e o fim das narrações.  

Com base nos conceitos de informação de Adorno (2006) e Benjamin (1989; 2012), 

que foram explicados no primeiro capítulo e, ainda, o conceito de opinião de Adorno (1969), 

serão analisadas as formulações dos participantes da pesquisa sobre a relação entre a opinião 

pública, informação jornalística e o conhecimento. 

 Para a compreensão deste item, serão analisadas duas perguntas: 8 - O(a) senhor(a) 

percebe uma relação próxima entre o Jornalismo e formação de opinião pública? e 10 - O(a) 

senhor(a) entende a informação como uma facilitação do conhecimento? É possível ser 

preciso na informação? A leitura da frequência de respostas dessas duas perguntas está 

categorizada nas tabelas 11 e 12. 

 A tabela 11, em que se analisa a pergunta 8 que investiga a relação entre Jornalismo e 

formação da opinião pública, foi dividida nas seguintes categorias: 1) não acredita ser 

possível formar uma opinião pública de maneira tão direta; 2) o jornalista influencia a opinião 

pública em maior ou menor grau. As respostas que não estiveram nessas duas tendências de 

respostas foram colocadas na seguinte categoria: 3) Outras. 
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Tabela 11 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 8 - O(a) senhor(a) 

percebe uma relação próxima entre o Jornalismo e formação de opinião pública? 

RELAÇÃO ENTRE JORNALISMO E 

OPINIÃO PÚBLICA 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 

Não acredita ser possível formar uma 

opinião pública de maneira tão direta. 

3 1 - 4 

O jornalista influencia a opinião pública 

em maior ou menor grau. 

7 10 11 28 

Outras respostas. 1 - - 1 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Na frequência de respostas que aponta a relação entre Jornalismo e opinião pública, a 

maioria dos professores apontou que o Jornalismo influência a opinião pública em maior ou 

menor grau, tendo no Grupo A e B respostas, mesmo que em quantidades menores, com 

tendências distintas a essa em que se considerou que não acredita ser possível formar uma 

opinião pública de maneira tão direta.  

De maneira geral, o grupo A mostrou opiniões críticas e bem argumentadas, algumas 

fundamentadas teoricamente. Isso ocorre porque o conceito de opinião pública é estudado 

com base em autores diversos durante a formação em Comunicação. Por isso, vários 

professores argumentaram que não é simples falar da influência do Jornalismo na opinião 

pública, pois ela será diferente em autores diferentes, como foi o caso do(a) Participante 3: 

 

O conceito de opinião pública é um conceito muito difícil. Eu posso dar uns 

cinco conceitos de escolas diferentes. Eu não vou usar a palavra opinião 

pública, vamos pensar em senso comum. O jornalista não é todo poderoso na 

formação deste senso comum, existe uma realidade da qual o Jornalismo não 

pode se desconectar. Ele não poderia fazer campanhas que fossem contra o 

senso comum, do que é certo e do que é errado. Ele pode, sim, apresentar 

opções, mas para ele dialogar com o público precisa ter o mínimo do senso 

comum (PARTICIPANTE 3).  

 

Assim como o(a) Participante 3, outros também falaram que a questão da formação da 

opinião pública não é tão simples. Além do conhecimento sobre a existência de vários autores 

teorizando o conceito de opinião pública, outro ponto importante a ser observado nessa 

resposta é que ela traz a ideia de que o Jornalismo precisa se aproximar de um conhecimento 

de senso comum, como foi apresentado no capítulo dois, quanto aos textos de Rocha (2011) e 
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Meditsch (1997) que acreditam que uma epistemologia própria do Jornalismo passaria pelo 

conhecimento de senso comum. 

O(a) Participante 4, que também apresenta conhecer que há teorias diversas discutindo 

a opinião pública, argumenta que não é possível formar uma opinião pública, mas sim 

influenciar. Para ele(a), dizer que o Jornalismo a constitui é uma “falácia”: 

 

É claro que existem teorias que acham que é possível formar uma opinião 

pública. Eu acredito que você pode influenciar, mas formar não. Eu acho que 

o que hoje acontece, por meio da manipulação da grande mídia, é uma 

falácia. Se fosse possível formar opinião, eu acredito que, por exemplo, todo 

esse bombardeio que foi feito em cima do PT e do Lula teria destruído a 

imagem dele, mas as pesquisas mostram que não. Quanto mais ele apanha, 

mais ele cresce nas pesquisas de opinião sobre as próximas eleições. Acho 

que esse é o grande exemplo de como é uma falácia a questão de você 

conseguir formar a opinião (PARTICIPANTE 4). 

  

 Já para o(a) Participante 5, o jornalista tem como papel fundamental influenciar a 

opinião pública. Um ponto interessante na resposta é a questão de que para ele(a) só a 

informação não forma a opinião, diferenciando informação e conhecimento, pois é preciso um 

Jornalismo interpretativo e opinativo para que o público forme sua própria opinião. Ele(a) 

entende que é papel do jornalista interpretar o que está por trás da informação e analisá-la:  

 

Eu percebo como fundamental, porque só informação, só notícia não forma 

opinião. E o nosso Jornalismo, principalmente, radiofônico, televisivo é 

muito cru. A notícia, buscando a objetividade, a gente sabe que não funciona 

sozinha. Quer dizer, é preciso ter um telejornal que tenha notícia daquele 

fulano de tal, que subiu a taxa de não sei o quê, mas é preciso muito mais 

Jornalismo interpretativo, Jornalismo opinativo, que a gente forneça 

condições para que esse nosso público forme sua própria opinião. E acredito 

que a sociedade espera isso também. Quando a pessoa lê a notícia, ela quer 

saber mais sobre o que está por detrás daquela notícia. É esse nosso papel 

(PARTICIPANTE 5).   

 

 O(a) Participante 9 acredita que influencia e, em seguida, problematiza a questão, 

trazendo autores para pensar essa relação e algumas questões. Para ele(a), falar desse tema é 

difícil e este precisa ser mais tratado na formação do jornalista. Ele(a) expõe as limitações 

impostas pelo próprio sistema capitalista e fala das empresas jornalísticas que atendem às 

demandas do sistema e das camadas populares que são esquecidas na teoria.  



230 

 

Para esse(a) participante, o jornalista precisa acreditar no sistema para servir a ele. 

Segundo ele(a), existem jornalistas muito bem pagos que servem ao sistema capitalista e 

propagam uma opinião pública que reforça a dominação e a opressão social. Ele(a) constrói 

uma resposta bastante interessante e com elementos problematizadores da função do jornalista 

e sua relação com as camadas populares: 

 

É cada pergunta difícil, né? Nós achamos que influenciamos. Tem um poeta 

salvadorenho, Roque Dalton, que tem uma frase belíssima, ele diz que “não 

existe opinião pública, existe opinião publicada”. Embora a gente possa, 

teoricamente, humanamente, honestamente, pensar na condução dessa 

opinião pública, o sistema capitalista, os meios de comunicação vinculados à 

estrutura serviram para consolidar e dar razão a Roque Dalton, que você não 

tem uma opinião pública que você respeita, que você considera. Na hora que 

se precisa legitimar alguma coisa, se faz a pesquisa e a pesquisa legitima 

poder, legitima produto, aí você lembra que as camadas populares têm 

importância. Essa camada popular, que nas nossas teorias não tem nenhuma 

importância, nenhuma capacidade, nenhuma autonomia, quando eu quero 

legitimar uma prática política, legitimar um conceito, legitimar um produto, 

eu vou atrás delas para, nas suas pesquisas, nas suas respostas, eu legitimar 

isso. O conceito de opinião pública deveria ser revisto com muita clareza. 

Talvez nós estudarmos mais, voltar para estudar o que é imaginário social. 

Não sei. Aí, se você formata o profissional de Publicidade e Jornalismo, esse 

profissional de comunicação, que vai pensar no público-alvo. Quando se fala 

“público-alvo”, eu penso mesmo em tiro ao alvo. Quer dizer, como se esse 

público estivesse lá, subserviente, quieto, incapaz esperando uma 

intervenção nossa, não existe. Agora, o Chomsky tem um texto muito 

interessante que ele diz que o teórico, e nós jornalistas temos que acreditar 

piamente nesses valores, nesses conceitos, inclusive, em todos os conceitos 

do sistema capitalista, porque se nós não acreditarmos, e não divulgarmos, 

não acreditar nisso que a gente divulga, nós não vamos ter as benesses que o 

capitalismo confere a alguns jornalistas formados. Se você pegar o quadro 

do Brasil hoje, você vê jornalistas que acham que são juízes, jornalistas que 

acham que são parlamentares. Esses caras estão sendo pagos a preço de 

ouro, eles têm que fazer e acreditar piamente que isso é possível, que isso 

existe, mas eles não têm credibilidade, estão fechando. Precisamos pensar 

que nós trabalhamos com seres humanos que pensam, que articulam, que 

produzem conteúdo como nós, as redes sociais provam isso. O jornalista 

perdeu a exclusividade de fotografar, de distribuir conteúdo, nós precisamos 

rever também esse conceito. Então, a sociedade talvez merecesse ser tratada 

muito mais do que como genérica opinião pública (PARTICIPANTE 9).         

 

 O(a) Participante 6 também acredita que o jornalista influencia a opinião pública, 

sendo uma instituição, segundo ele(a), autorizada social e equivocadamente a dar as 

informações que influenciam a opinião pública. Ele(a) cita um autor, Perseu Abramo, para 

fazer essa análise e para mostrar o quanto, no Brasil, essa influência é prejudicial para a 

sociedade, pois a população acredita que o que o Jornalismo faz é checado e investigado. Isso 
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poderia possibilitar uma distribuição de notícias manipuladas pelos grandes veículos 

jornalísticos que, no Brasil, influenciam a opinião pública: 

 

O contexto já está dado. Nesse contexto aí mesmo eu penso que o 

Jornalismo permanece uma instituição autorizada, equivocadamente, a dizer 

o que quer, e isso está errado e tem a ver com regulamentação. É uma 

instituição que conta com credibilidade da população ainda, é uma 

instituição realmente formadora de opinião pública. [...] O que o Jornalismo 

faz é, a priori, verdadeiro, é a priori investigado e é a priori checado. Com 

base nisso, nós temos os veículos que são as empresas de referência, elas são 

propriedades de alguns grupos, de poucos grupos, elas são uníssonas, não 

temos diversidade nesses grandes grupos, a mesma fonte de informação para 

a mesma informação em todos os jornais, em todos os telejornais. Isso 

funciona como elemento, que Perseu Abramo diz, de manipulação da 

informação. [...] O Perseu Abramo vai dizer que esse padrão de produção da 

notícia é um padrão de manipulação. Eu posso dizer que esse modelo e essa 

forma de distribuição da produção jornalística, no Brasil, influencia muito a 

opinião pública, mas influencia nessa perspectiva manipulada da informação 

(PARTICIPANTE 6).         

 

 De maneira geral, os professores do Grupo A acreditam que o jornalista influencia a 

opinião pública e trouxeram repostas críticas para pensar essa questão teoricamente. Alguns 

consideram que a opinião pública não é diretamente formada pelo Jornalismo, mas grande 

parte pensa que sim. No Grupo B, a maioria dos professores acredita que a opinião pública é 

influenciada pelo Jornalismo.  

O(a) Participante 20, por exemplo, pensa que essa influência é total, explica a 

influência do jornalista na opinião do público e fala, ainda, dos grupos assumindo veículos de 

comunicação por meio das possibilidades da internet. De toda maneira, para ele(a), o 

Jornalismo ainda tem o papel principal nessa influência: 

 

Nossa, total. O jornalista ainda é hoje um dos principais profissionais de 

formação da opinião de públicos, mesmo que hoje não se fale mais de massa, 

mas tem públicos que têm muitas percepções em comum. Então, o jornalista 

ainda é quem forma opinião pública, não tenho a menor dúvida disso, cada 

vez mais, mas temos visto um outro movimento, os próprios grupos que nós 

temos aí na sociedade, assumindo os seus próprios veículos de comunicação 

via internet, principalmente, e tentando formar também a opinião das 

pessoas, mas ainda hoje o Jornalismo tem o papel principal porque ele que 

detém ali a proximidade maior, até por ser a televisão hoje o veículo em 

100% das casas brasileiras (PARTICIPANTE 20). 
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 O(a) Participante 18 explica que é muito próxima e, ao checar uma informação, o 

público dá menos credibilidade a ela quando não vem de uma fonte jornalística: 

 

Muito próximo. Muito próximo. Porque, muitas vezes, a pessoa vai atrás de 

alguma informação e se ela vê uma fonte X que não é conhecida, não é de 

um jornalista, ela tem um determinado grau de credibilidade naquela 

informação. Se ela vai atrás de uma fonte que é um jornalista, que é um 

jornalista conhecido, ela tem credibilidade Y naquela informação que ela 

está buscando. Até mesmo se você vai num blog, você não vai num blog de 

uma pessoa qualquer. Quem é o fulano? Você vai num blog de um jornalista, 

de um comentarista que é jornalista. Você vai buscar nessa informação 

credibilidade. Quem é que está dizendo isso? Ah, é o jornalista fulano de tal. 

Mas quem é que está afirmando isso? O jornalista. Ah, ele foi lá, ele 

acompanhou, ele fez um levantamento histórico de tal função, de tal fato 

para poder estar dando essa opinião. Eu acho que é muito importante a 

formação da opinião pública nesse aspecto com a colaboração do Jornalismo 

(PARTICIPANTE 18). 

 

 O(a) Participante 14 também acredita nessa influencia e traz Habermas para embasar 

sua resposta. Segundo ele(a), o Jornalismo nasceu no século XIX, junto com o processo em 

que se inicia a formação da opinião pública. Esse aspecto do atrelamento do Jornalismo com o 

surgimento da opinião pública também foi discutido no capítulo dois com os autores que 

explicam a história do Jornalismo: 

 

Muito. A formação da opinião pública, esse processo começou no século 

XIX e o Jornalismo, quando nasceu, já nasceu dentro desse processo. Criar 

essa ágora, essa esfera pública que é midiática e o Habermas dizia assim, ele 

imaginava uma esfera pública democrática, mas como vai ser democrática se 

as empresas são donas dos jornais e constroem o espaço público com 

interesses privados. Mas essa é a contradição da história mesmo e você tem 

que trabalhar esses elementos. Eu acho que o Jornalismo tem um papel 

fundamental nesses parâmetros que eu apontei aqui, os eixos da formação, 

esses compromissos, os valores democráticos, de transparência, valores de 

construir a cidadania, porque a cidadania ela que funda a democracia. Nossa 

democracia ainda capenga, porque não está assentada na vontade de 

cidadãos livres, quer dizer, é uma cidadania mitigada. Até por esses valores 

que lhe falei, nós temos cidadania ainda de papel, tutelada, marcada, 

regulada, assistida de um bloco. O professor Pedro Demo fala que ela é 

assistida e tutelada de um lado. A esquerda está no poder e usa de um jeito, a 

direita está no poder e usa de outro. Nós temos que superar esses desafios 

para transformar isso (PARTICIPANTE 14). 
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O(a) Participante 15 não acredita que essa influência seja tão direta, mas para ele(a), 

outros atores sociais também influenciam na opinião pública, sendo a influência do 

Jornalismo relativa e não tão direta: 

 

Relativamente. Eu penso que não dá para negar o impacto daquilo que é 

veiculado, publicado pela imprensa, seja pela grande mídia, pelos meios de 

comunicação de massa, seja por esses outros vieses que estão surgindo cada 

vez mais, de blogs, de sites de jornalistas, jornalísticos mesmo, não estamos 

falando de outros. Eu penso que é possível que haja uma relação, mas eu 

penso que cada vez com mais ponderações de outros lugares. Então, se é que 

já houve algum momento em que o que o jornalista colocava já era verdade 

dada e aceitada, eu penso que a gente está em uma seara e precisa ter um 

pouco mais de cuidado, porque há muito mais olhares de outras áreas sobre 

aquilo que a gente está colocando para o público. Então, aquilo que o 

público como um todo vai tratar como informação válida, enfim, se eu for 

resumir, eu tenho que publicar isso. Eu penso que há sim uma relação, mas 

ela não é absoluta, apesar de ainda ser um lugar no imaginário que o 

Jornalismo ainda ocupa de forma muito forte, de termos o lugar de 

validação: “Olha, eu vi tal coisa, inclusive, você não viu fulano lá do jornal 

tal falando?”. Eu acho que esse lugar de validação das informações vai dar 

um pouco a medida de o quanto realmente influenciamos, interferimos, 

direcionamos, talvez, a opinião pública. Agora, seria muita ilusão ou 

pretensão julgar que a opinião pública se faz a partir, exclusivamente, do 

Jornalismo (PARTICIPANTE 15).      

 

 No Grupo B, a maioria dos participantes percebe uma influência direta do Jornalismo 

na opinião pública. Já o Grupo C foi unânime em compreender uma relação próxima entre 

Jornalismo e formação da opinião pública. Neste grupo, houve, ainda, uma ênfase na 

importância dessa relação com a maioria das respostas começando com expressões como: 

“totalmente”, “muito” ou “ela é importante demais”. 

 O(a) Participante 32 usa a expressão totalmente e justifica a resposta com uma das 

Teorias da Comunicação, a Agenda Setting: 

 

Totalmente. Temos o que a gente chama de Agenda Setting que é uma das 

teorias que estudamos no Jornalismo, que o Jornalismo vai pautar aquilo que 

é discutido em sociedade. Ele não vai influenciar a opinião, mas ele vai 

pautar aquilo que conversamos nos grupos, com a nossa família. Então, o 

jornalista pauta, ele dá a pauta para a sociedade mesmo. Então, está 

completamente ligado, aquilo que o jornalista decidiu que vai ser matéria na 

primeira página de um jornal ou nas manchetes de um telejornal, é isso que 

vai influenciar a opinião pública. E da maneira com que ele trabalha os fatos 

também (PARTICIPANTE 32). 
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 O(a) Participante 26 também considera importante demais e explica que a influência é 

grande e que este é um problema, pois o jornalista se preocupa mais com a opinião pública do 

que com a sociedade: 

 

Nossa, eu acho que ela é importante demais. E aí, um grande problema do 

jornalista que eu vejo é que ele se preocupa mais com a opinião pública do 

que com a sociedade. Às vezes, o jornalista acha que sociedade e opinião 

pública são a mesma coisa, e não são. O conceito de opinião pública é 

extremamente aberto, daí você olha direito e vê que não existe consenso 

sobre que é opinião pública. E o Jornalismo tem um peso muito grande sobre 

a formação da opinião pública, porque o trabalho do jornalista parte do ponto 

de vista da credibilidade, da verdade. Quando você diz que é jornalista, as 

pessoas, realmente, acham que aquilo é verdade. Por mais que elas achem 

que é tendencioso, às vezes, que elas acham que aquilo vem de um ponto de 

vista específico, elas acreditam que aquilo é verdade. E isso vai ter uma 

importância para formação da opinião pública muito grande. E temos os dois 

perigos, o de quem não percebe isso e o de quem percebe e usa a seu favor, 

para formar do jeito que quer (PARTICIPANTE 26).  

 

 O(a) Participante 28 enfatiza essa relação próxima entre Jornalismo e formação da 

opinião pública e diz também do papel do Jornalismo na educação da sociedade, explicando 

que esse papel de formar a opinião pública, ainda, é muito ruim, pois o Jornalismo deveria 

fazer uma leitura crítica e atuar para educar a sociedade: 

 

Muito. Muito. E assim, infelizmente, eu acho que ainda é muito ruim. Eu 

acho, mais nesse Jornalismo de TV aberta, mas eu acho que a gente entra 

muito na questão da educomunicação, eu acho que é uma falta, como falei 

aqui, essa falta de preparação dos meninos lá atrás, uma falta da educação 

fundamental e ensino médio, eu acho que entramos um pouco na questão da 

educomunicação que seria fundamental. De se formar uma opinião pública 

crítica a partir do Jornalismo, junto com a educação mesmo, sabe? [...] De 

fazer leitura crítica dos veículos, de aprender desde a sala de aula. Aprender 

a fazer uma leitura crítica do que eles assistem, do que eles leem. Eu acho 

que falta esse preparo da opinião pública para não consumir tudo goela 

abaixo, parar para refletir um pouco sobre aquilo (PARTICIPANTE 28). 

 

 O(a) Participante 25 explica que estudou esse conceito no Mestrado e que ele é muito 

complexo. Ele(a) também traz a teoria do agendamento, como em outras respostas do Grupo 

C e mostra que este é um tema estudado pela área: 
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Sim. Esse conceito de opinião pública é complexo. Eu tive aula disso no 

mestrado e eu ainda não consegui. Você que é da psicologia, deve ter ouvido 

falar, eu estudei representações sociais, que é outra coisa, mas é mais ou 

menos no mesmo sentido. Eu acredito que o Jornalismo não tem o poder de 

determinar nada, por exemplo, a teoria do agendamento, não tem o poder de 

determinar o que a pessoa vai pensar, como ela vai pensar, mas claro que ele 

pauta as coisas, que ele coloca aquilo em discussão. Mas eu acredito, por 

mais que eu não seja muito favorável a teorias da conspiração, mas a 

influência é muito grande. A gente vê por essas manifestações que estão 

acontecendo agora. O que a grande mídia fala é o que as pessoas estão 

pensando, porque as pessoas não vão procurar, porque o acesso à informação 

não é tão fácil. Por exemplo, essa questão das reformas trabalhista e 

previdenciária. A informação não está dada, o governo não está informando 

direito, então, quem informa é a mídia e ela informa do jeito que ela quer 

informar. [...] Eu não gosto de falar que manipula, mas direciona para onde 

ela quer levar as coisas, o que é mais interessante para ela. E a opinião 

pública, essa questão das manifestações vai dar um doutorado maravilhoso 

para alguém aí, porque é muito interessante, você vai ver que ela vai 

levando, são manifestações muito similares, mas um é o diabo, é o capeta, a 

outra é a redenção. Eu acho que a influência do Jornalismo na opinião 

pública não é determinante, mas é enorme (PARTICIPANTE 25). 

 

 Os participantes do Grupo C deram respostas mais próximas às do Grupo B, trazendo 

essa influência do Jornalismo em relação à opinião pública na maioria delas. Muitos desses 

participantes fizeram o Mestrado estudando temas próximos a esse. O Grupo A, que possui 

professores mais experientes e que foram formadores de grande parte dos participantes dos 

Grupos B e C, deu respostas mais críticas e problematizadoras, trazendo a questão para uma 

discussão mais complexa, o que pode apontar o estudo teórico desses professores sobre o 

tema, mas, também, a observação com base em suas experiências como jornalistas e 

professores de Jornalismo.  

De maneira geral, as respostas apontam que os professores que participaram dessa 

pesquisa estudam a relação entre opinião pública e Jornalismo. Muitos deles trouxeram a 

complexidade dessa questão, falando que este é um tema difícil de ser definido, pois há várias 

concepções. Alguns disseram, diretamente, que estudam ou estudaram o assunto e explicaram 

a diversidade de autores e teorias que existem para elucidar o conceito de opinião pública. 

Este é um tema importante para a área e por isso foi mais bem desenvolvido, 

apresentando-se nas respostas, até mesmo, elementos para pensar diretamente a formação do 

jornalista, sua fragilidade e o reflexo disso na atuação para a influência da opinião pública e, 

ainda, questões históricas a respeito do conceito de opinião pública. 
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 Outra resposta que se propôs a perceber a opinião dos professores a respeito da relação 

entre Jornalismo e produção de conhecimento foi a pergunta 10 - O(a) senhor(a) entende a 

informação como uma facilitação do conhecimento? É possível ser preciso na informação? As 

frequências de respostas a essa pergunta estão divididas em categorias: 1) as que diferenciam 

informação e conhecimento e 2) as que consideram a informação como facilitadora e/ou 

formadora de conhecimento. As que não seguiram essas duas tendências de respostas foram 

classificadas na seguinte categoria: 3) Outras. As frequências de respostas divididas nas 

categorias citadas encontram-se na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Frequência de resposta por grupo e categoria para a pergunta 10 - O(a) senhor(a) 

entende a informação como uma facilitação do conhecimento? É possível ser preciso na 

informação? 

INFORMAÇÃO E FACILITAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C TOTAL 

Diferencia informação e conhecimento. 6 5 1 12 

Considera a informação como facilitadora 

e/ou formadora de conhecimento. 

4 6 7 17 

Outras. 1 - 3 4 

Fonte: elabora pela autora. 

 

 A maioria dos participantes considera que a informação é facilitadora e/ou formadora 

de conhecimento. Nenhum diz que ela não seja importante, mas divergem quanto ao seu papel 

na difusão do conhecimento. 

 No Grupo A, diferente da tendência geral, a maioria diferenciou informação e 

conhecimento. Dessa maneira, agrupada nessa categoria que compreende que informar e 

produzir conhecimentos são distintos, o(a) Participante 8 responde:  

 

Eu não sei até que ponto isso. Eu acho que tem, eu gosto de diferenciar isso, 

inclusive no esporte, a questão de informação e conhecimento. O pessoal 

chega com muita informação e acha que aquilo é conhecimento, não 

necessariamente. Já existem muitas informações que nem sempre nos 

servem para um trabalho ou algo do tipo. Eu lembro do pessoal do esporte, 

os meninos que vem com uma carga informativa muito maior que as 

meninas, a questão de informação não quer dizer, necessariamente, 

conhecimento (PARTICIPANTE 8). 
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 Assim como o(a) Participante 8, o(a) Participante 2 também diferencia informar e 

constituir conhecimento e explica, ainda, que está estudando a qualidade da informação e 

aponta que este é um tema complexo: 

 

Eu estou estudando a qualidade da informação e isso é muito complexo, 

você tem que ter critérios e tudo. Eu não sei. Eu penso que informação é 

informação e conhecimento é conhecimento. Informação é informação, nem 

sempre essa informação vai ser traduzida em conhecimento. Eu acho que até 

a partir de uma informação e aí eu vou usar o de qualidade entre aspas aqui é 

porque para você: o que é uma informação de qualidade? Você pode me 

perguntar isso a qualquer momento. Então, para que eu entenda uma 

informação como sendo de qualidade, eu vou ter que adotar critérios 

específicos, vou ter que ver se a informação foi divulgada dentro desses 

critérios, se ela foi uma informação que facilita o conhecimento. Eu acho 

que para essa informação facilitar o conhecimento, ela teria que ser, nesse 

momento que eu estou agora, uma informação de qualidade. E aí teria que 

entrar dentro desses critérios para eu dizer se essa informação foi 

considerada ou não de qualidade. Aí sim eu penso que ela vai contribuir para 

a formação do conhecimento. [...] (PARTICIPANTE 2). 

 

O(a) Participante 6 considera que a informação sozinha não produz conhecimento. 

Para ele(a), é preciso que o jornalista faça uma leitura e interprete a realidade, pois apenas 

distribuir informação não acrescenta conhecimento, mas o papel do jornalista está no que ele 

faz com essa informação, pois ela precisa ser transformada em narrativa. Essa questão da 

transformação da informação em narrativas comparece em diversas falas do(a) Participante 6, 

o que mostra sua preocupação com a instrumentalização da informação: 

 

Eu não acredito que informação por si mesma ela seja salvadora. Distribuir 

informação não acrescenta às pessoas. A informação por si só não forma 

pessoas, a informação pode ser manipulada. Eu tenho a informação, eu 

guardo ou eu uso para isso, eu uso para aquilo. O que o Jornalismo faz com a 

informação é que é o fundamental. Nós não somos distribuidores de 

informação, nós somos leitores da realidade e para isso precisamos de 

informação, checar a informação e produzir narrativas e possibilidades de 

entender essa realidade. Junto com nossas fontes, com quem está envolvido 

no fato. Então, a informação em si mesma, para mim, ela sozinha não vale 

nada. É meio estranho isso que eu estou dizendo, essa frase sozinha é 

manipulável. Se eu tenho uma informação e eu sei o que significa essa 

informação, eu chequei, e eu dou um sentido para ela, essa informação é 

valiosa. Ela deixa de ser informação e passa a ser narrativa. Não se faz 

narrativa sem informações. Agora, se distribuir informação sem narrativa, 

ela não altera a vida das pessoas (PARTICIPANTE 6).  
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 Para o(a) Participante 7, a informação é um dos componentes do conhecimento. Além 

disso, ele(a) problematiza o conceito de conhecimento: 

 

Eu compreendo a informação não como uma facilitadora do conhecimento, 

eu entendo a informação como uma das variáveis do conhecimento. Aí 

também precisamos discutir qual é o conceito de conhecimento que estamos 

nos pautando. Existe conhecimento, saberes que são conceitos diferentes. O 

que é o conhecimento? Então, a informação é um elemento importante, ela 

não deixa de ser um elemento importante do conhecimento. [...] Portanto, ela 

carrega elementos subjetivos muito próprios daquele que faz a gestão da 

informação. [...] (PARTICIPANTE 7).     

 

 Já o(a) Participante 11 percebe a informação como formadora de conhecimento e da 

compreensão do mundo e considera essa pergunta a mais complexa do questionário: 

 

Pergunta mais complexa até agora. Eu acho que sim. Eu acho que você 

busca uma precisão na informação, embora ela tenha muitas faces, é 

constituída de várias maneiras. Eu estou entendendo informação como um 

elemento a ser divulgado. A informação pode ter várias concepções, 

informação da informática, do conteúdo jornalístico, não sei. 

Pesquisadora: Seria a informação do jornalista.  

Pode facilitar o conhecimento e eu acho que ela é formadora de 

conhecimento, de compreensão do mundo, do entendimento do que está ao 

seu redor. Eu acho que sim. É claro que tem várias categorias de informação, 

como fatos cotidianos, que não, necessariamente, como queda de uma ponte 

ali na esquina. Questões, por exemplo, ambientais, comportamentais, como 

as que são veiculadas nos jornais são fundamentais para formação do 

conhecimento das pessoas e da sociedade de maneira geral 

(PARTICIPANTE 11). 

     

O(a) Participante 10 também considera a informação como formadora de 

conhecimento compondo, com as experiências, a subjetividade humana: 

 

Nós construímos nossa opinião a partir de informações e experiências que 

temos. Se isso acontece na construção da subjetividade dos indivíduos de 

uma maneira geral, é lógico que a informação jornalística contribui para isso. 

[...] Agora, você nunca chega, eu não tenho essa ilusão da objetividade 

jornalística, essa ilusão de que é possível chegar a uma verdade. Existem 

verdades (PARTICIPANTE 10). 
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O(a) Participante 9 também avalia a informação como formadora de conhecimento. 

Para ele(a), a informação tem um papel pedagógico na sociedade. Ele(a) usa Bourdieu para 

embasar sua resposta, faz uma crítica à formatação que os veículos conservadores de direita, 

como ele(a) cita, fazem na sociedade valendo-se dos interesses do capital: 

 

Acho que é possível. No Jornalismo, esquecemos, na formação, que ele tem 

uma função pedagógica na sociedade. Isso não precisa ser a esquerda, os 

jornalistas de direita cumprem esse papel com muita disciplina. Eles 

cumprem um papel nos meios de direita, conservadores, cumprem um papel 

muito pedagógico em fazer uma formatação da sociedade segundo os meios 

específicos da direita e do capital. Então, isso é possível ser feito. Agora, eu 

acho que precisávamos avançar no sentido de assumir que o Jornalismo tem 

uma responsabilidade e uma função pedagógica na sociedade que ele 

precisa, como diz o Bourdieu, compreender, explicar o outro e disponibilizar 

a cada cidadão, não importa o tamanho, a cor, isso e aquilo. Um tipo de 

informação que ele possa orientar sua vida e tomar decisões mais precisas 

(PARTICIPANTE 9).    

 

 Diferente do Grupo A e seguindo a tendência geral, no Grupo B, a maioria dos 

participantes considera a informação como facilitadora e/ou formadora de conhecimento. 

Entre eles o(a) Participante 18, que cita o autor Ignácio Ramonet para sua explicação e 

discorre sobre a grande quantidade de informação e a necessidade de se saber selecionar essas 

informações e direcioná-las para onde quer que elas caminhem: 

 

A informação é uma facilitação do conhecimento sim. Tem um autor que diz 

assim: que hoje em dia a gente tem tanta informação, acho que é o Ignácio 

Ramonet, que a gente não sabe qual faz falta. E há pouco tempo eu abri um 

site que dizia: “conheça qual cidade campeã da pulada de cerca”, no que vai 

influenciar para mim essa informação? Então, existe uma quantidade muito 

grande de informação à disposição das pessoas. Facilita? Facilita, mas é 

preciso que se direcione essa informação para onde eu quero que caminhe 

essa informação. O que vai influenciar essa informação na minha vida? Eu 

tenho que ter esse pensamento, esse norte. Desprezar algumas coisas e 

buscar realmente aquela informação que facilita o meu conhecimento, que 

me proporciona, realmente, o conhecimento. E buscar essa informação de 

maneira mais clara, de maneira mais correta possível. Muitas vezes, eu tenho 

que ir a mais de um lugar para eu poder conseguir essa informação mais bem 

apurada, então vou  a uma fonte, vou em outra, até eu ver até que ponto essa 

informação vai facilitar para mim alguma coisa (PARTICIPANTE 18).  
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 O(a) Participante 16 também cita um autor, Wilson Gomes, para construir a 

argumentação de sua resposta e problematiza a questão criticando quem critica a objetividade, 

pois para ele(a) é preciso tentar ser o mais objetivo possível: 

 

Sim, é possível ser preciso. Tem um autor, o professor Wilson Gomes, que é 

lá da Federal da Bahia, ele diz uma coisa muito interessante: ele critica quem 

critica a objetividade. [...] Eu acredito na precisão. Em relação à facilitação 

do conhecimento: sim, o Jornalismo tem esse papel também. Ele medeia um 

conhecimento que, às vezes, é muito específico. E aí é necessária a precisão 

ainda mais, se o engenheiro fala alguma coisa para você, se o médico fala 

alguma coisa para você, o jornalista não pode ter vergonha de dizer que não 

entendeu e pedir para a pessoa explicar. O que não pode é o jornalista achar 

que entendeu e escrever uma bobagem. [...] Então, eu acho que sim, o 

Jornalismo tem essa obrigação. Quando isso não acontece, você tem erro de 

informação, erro de precisão, mau Jornalismo (PARTICIPANTE 16).  

 

 O(a) Participante 19 enfatiza essa relação entre Jornalismo e produção de 

conhecimento dizendo que ele faz isso “o tempo todo” e, ainda, ressaltando que a 

comunicação é a plataforma do conhecimento: 

 

O tempo todo. A comunicação é um instrumento, na verdade, ela é a 

plataforma do conhecimento porque o conhecimento tem que ser passado de 

alguma forma. Eu estou trabalhando com meus alunos, inclusive, um 

dossiezinho da Super Interessante, não sei se você já viu, sobre o terrorismo. 

E está falando de todos os grupos terroristas que têm no Oriente Médio. E ali 

tem dados que nos livros de História ainda não têm. E eu achei muito 

interessante porque os meus alunos não tinham a menor ideia do que estava 

acontecendo [...] (PARTICIPANTE 19).  

  

O(a) Participante 20 trouxe um elemento novo, explicou que considera que a 

informação necessita ser transformada em conhecimento por meio da formação escolar. Ele(a) 

acredita que precisa da interpretação da informação pelos conteúdos da escola e da formação 

cultural e diz que o Jornalismo não transforma a informação em conhecimento, mas quem faz 

isso é própria pessoa por meio dos conteúdos anteriormente aprendidos: 

 

Com certeza. Eu acho que o Jornalismo faz isso, ele traz as primeiras 

informações, mas ele não é capaz de transformar aquilo em conhecimento 

para as pessoas, quem faz isso é a própria pessoa com a sua vivência. Então, 

o Jornalismo traz as primeiras informações, mas transformar em 

conhecimento já é um buraco mais embaixo. Eu posso informar sobre a 



241 

 

política, que o Temer caiu ou não caiu, que a água vai aumentar o preço, que 

o dólar subiu. Isso é informar. Agora, o transformar isso em conhecimento já 

não é o campo do Jornalismo e aí entra a importância da educação. Porque 

uma pessoa que tem uma formação escolar um pouco mais ampla, ou uma 

formação cultural melhor, ela acaba conseguindo pegar essa informação e 

transformar em conhecimento na vida dela, ou seja, estou vendo que o dólar 

está subindo ou está descendo, vou comprar ou vou deixar de comprar, vou 

usar isso para a minha vida financeira. Então, eu acho que o Jornalismo 

ajuda, mas o resto é formação pessoal mesmo (PARTICIPANTE 20). 

  

 Para o(a) Participante 22, também é preciso transformar a informação em 

conhecimento, pois ela sozinha não é conhecimento: 

 

Eu acho que não existe conhecimento sem informação. A informação pura é 

um dado. E o dado sem utilizar não é nada. Eu preciso da informação para 

transformar isso em conhecimento. [...] (PARTICIPANTE 22).     

 

De maneira geral, no Grupo B, os participantes problematizaram a relação entre 

informação e produção de conhecimento e a maioria deles compreende o Jornalismo e seu 

objeto, a informação, como facilitadores na construção de conhecimento. No Grupo C, a 

maioria também entende a informação como facilitação do conhecimento. Nesse grupo, quase 

não houve problematizações, diferente das respostas dos Grupos A e B. 

 Para o(a) Participante 31, a informação é mais do que transmissão de saber, ela é 

também fonte de conhecimento: 

 

Eu vou voltar na resposta que tocamos um pouquinho nisso, que a 

informação é mais do que a transmissão de um saber de alguém que o possui 

para alguém que se presume não possuir essa informação. E aí ela pode ser 

também fonte de conhecimento, então, até para não contradizer o que eu 

disse antes, eu continuo com essa ideia de que a informação é uma fonte 

também de conhecimento (PARTICIPANTE 31). 

 

 O(a) Participante 25 diz que acha que sim e, em seguida, explica que nunca tinha 

pensado nessa questão. Interessante perceber que o professor que forma jornalistas não havia 

atentado para a questão sobre a informação, a notícia e o conhecimento na sociedade: 
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Acho que sim, nunca tinha pensado nesse aspecto. Acho que eu entendo a 

informação como uma tradução, não é bem essa palavra, mas como se fosse 

uma tradução. Um exemplo: das reformas eu tenho, ali, um monte de artigos, 

de leis, de regras, o próprio processo para decidir, e na minha cabeça a 

informação é o que vai pegar aquilo tudo, vai decidir o que é importante, que 

tem a questão do gatekeeper, a gente não vai falar de tudo, vai filtrar, vai 

procurar fontes que contribuam, vai formatar aquilo ali de uma forma que 

seja acessível para as pessoas, se não for acessível, não adianta nada. Se for 

acessível, eu pego a lei e entrego para o cara lá e ele lê. Eu publico a 

proposta de lei no jornal. Acho que sim, a informação é isso 

(PARTICIPANTE 25). 

 

O(a) Participante 33 questiona se ela facilita e acredita que a informação propaga o 

conhecimento:  

 

Eu não sei se ela é uma facilitação, é uma forma de se propagar o 

conhecimento, de se divulgar o conhecimento (PARTICIPANTE 33). 

 

 O(a) Participante 32 entende que ela facilita se estiver certa e explica que sem uma boa 

formação não é possível produzir essa informação de maneira correta. Ele (a) atrela a questão 

de uma informação correta à formação do jornalista: 

 

A informação ela facilita, sim, o conhecimento, desde que ela esteja correta. 

Aí a gente volta nas outras perguntas que é aquilo, se o jornalista não tiver 

uma boa formação, uma boa visão crítica, ele não consegue produzir essa 

informação de maneira correta. Então, a gente tem uma linha de raciocínio 

que se um não estiver certo, o outro também não vai estar. 

(PARTICIPANTE 32). 

 

 De maneira geral, as respostas do Grupo C foram pouco aprofundadas e a maioria 

compreende a informação como uma facilitação do conhecimento não problematizando muito 

a questão. Diferente dos Grupos A e B que problematizaram as respostas.  

De toda maneia, a maioria dos professores jornalistas que formam jornalistas entende 

que a informação contribui para a formação de conhecimento, para o desenvolvimento social, 

para a formação da opinião pública e para a construção de cidadania, como foi analisado ao 

longo deste capítulo quinto.  

A maioria das respostas foi crítica e problematizou as questões aqui colocadas, o que 

mostram que este é um tema estudado pela maioria dos professores e bastante relevante para a 
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área, que trouxe autores para embasar suas respostas e fala-se, ainda, de um lugar de 

experiência de quem observa essas questões ao longo da prática profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta tese foi compreender a formação no Jornalismo. Formar na sociedade 

do século XXI não é tarefa fácil. Ter consciência da função de educador e das questões que se 

apresentam é ponto fundamental para pensar os processos formativos. Adorno (2006) e 

Horkheimer e Adorno (1985) trazem conceitos e discussões importantes para pensar a 

respeito da função da educação, que segundo eles é constituir uma consciência verdadeira, 

formando sujeitos esclarecidos e autônomos, que sejam capazes de combater a barbárie, 

tornando-se pessoas humanizadas. Para os autores, mesmo que essas sejam funções da 

educação, isso não ocorre, necessariamente, se a educação não se orientar para estes objetivos. 

 Os autores apontam os limites desta sociedade em relação à formação. A educação, 

por meio da indústria cultural, torna-se uma mercadoria a ser consumida. Em todos os 

aspectos da sociedade a lógica da indústria cultural, que transforma tudo em objeto de 

consumo, faz-se presente. Não é diferente na educação, inclusive na educação do jornalista, 

que segue essa linha instrumental e utilitária. Esses limites do próprio processo formativo 

dentro de uma educação pautada na indústria cultural quase não compareceram nas respostas 

dos(as) professores(as) entrevistados(as) nesta tese.  

Esse processo também reflete no produto jornalístico, a informação. Para compreender 

a informação, outro conceito importante é o de empobrecimento das experiências de 

Benjamin (1989; 2012) que, com a consideração de que, na Modernidade, a informação toma 

o lugar das narrativas, é fundamental para pensar o lugar do Jornalismo e de sua formação na 

sociedade atual. 

 Assim, a comunicação, como uma habilidade humana, que deveria produzir 

conhecimento, não o faz necessariamente. Ao priorizar a informação, como produto de 

consumo, não se produz, necessariamente, pensamento, mas reproduz a dominação e opressão 

social impostas pelo capitalismo. Esse processo de pensar o papel da educação e do formador 

não é percebida como uma questão para os professores entrevistados nesta tese. Para eles, as 

preocupações no âmbito da formação do jornalista estão mais centradas em questões técnicas 

e tecnológicas e no papel social do jornalista, sua função no desenvolvimento social, na 

construção da cidadania e da opinião pública.  

Durante a pesquisa, eles não trouxeram, nas entrevistas, elementos propriamente 

relacionados à educação em um sentido amplo, mas questionados sobre esses aspectos 
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formularam respostas mais contidas e menos desenvolvidas quando comparadas às perguntas 

sobre Jornalismo e sociedade. As respostas melhor argumentadas, com base, até mesmo, em 

autores, foram aquelas voltadas para aspectos técnicos ou relacionados ao papel do jornalista 

na sociedade. Questões mais ligadas à formação, como a concepção de formação, a 

compreensão da história do Jornalismo e reflexões de cunho epistemológico foram 

argumentadas de maneiras diversas ao longo das entrevistas, algumas mais aprofundadas e 

outras com menos argumentos.  

O que se percebeu é que a prioridade dos professores é pensar o produto final – a 

atuação do jornalista – e não a reflexão sobre os meios formativos para se chegar a essa 

finalidade, mesmo que não se possa desconsiderar que como professores de jornalistas pensar 

o processo final – a produção jornalística – seja fundamental. No entanto, os meios que 

envolvem a atuação desses profissionais como professores nesse processo, os elementos 

formativos, epistemológicos e históricos precisam adentrar essa formação de maneira mais 

consistente. 

A compreensão da história do Jornalismo, de boa parte dos entrevistados, foi bastante 

limitada. No caso das duas perguntas a respeito das compreensões históricas, percebeu-se que 

a análise histórica, na maioria das respostas, foi fundada com base nas experiências e visão de 

mundo do docente entrevistado e não com argumentos vindos de pesquisas e estudos do tema, 

eles apresentaram argumentos de senso comum. 

Destaca-se, ainda, que essa concepção centrada na função do jornalista na sociedade 

não é exclusiva dos professores. Encontra-se, também na literatura da área, essa preocupação 

com a atuação do jornalista. O material teórico possui diversos problemas epistemológicos, 

como é possível perceber ao analisá-lo. Essa análise, que também questiona a epistemologia 

do Jornalismo, comparece, além da literatura da área analisada nesta tese, na fala dos 

professores entrevistados.  

Como uma profissão que surge e se desenvolve na Modernidade, o Jornalismo tem as 

marcas desse momento histórico, possuindo contradições, limites, avanços e retrocessos. Ao 

se analisar a história do Jornalismo, percebe-se que a formação na área é fruto dos 

acontecimentos do século XX, em que se desenvolvem os cursos superiores por uma demanda 

que vem do próprio mercado e da profissionalização que marca este século, inclusive em 

outras profissões.  
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As primeiras faculdades de Jornalismo são da década de 1940 e o reconhecimento 

como profissão regulamentada ocorre pouco mais de 20 anos depois do surgimento do 

primeiro curso no Brasil, em 1969, durante o governo de Costa e Silva na Ditadura Militar. 

Em 2001, a decisão da juíza Rister, que destitui a obrigatoriedade do diploma, traz para a 

discussão os aspectos da necessidade de formação em Jornalismo, que justificaria a exigência 

do diploma. Discussão essa que culmina na constituição das Diretrizes Curriculares atuais que 

estão em vigor desde 2013.  

Essas diretrizes tornam o Jornalismo um curso superior e não mais uma habilitação da 

grande área Comunicação Social e prevê pontos relacionados à formação humana, ressaltando 

questões como a cidadania e o desenvolvimento social. As novas diretrizes curriculares 

entendem a necessidade de formar um profissional crítico e humanista. No entanto, não 

aponta limites e contradições no processo formativo e concentra-se mais no produto final do 

que em meios e contradições inerentes a esse processo. Elas estão mais preocupadas com o 

como deveria ser esse jornalista, do que com o processo formativo em si. Como uma reforma, 

ela não contempla mudanças na estrutura da sociedade, mesmo que reformas sejam 

fundamentais para mudanças pontuais.  

No entanto, ao permanecer em uma mesma estrutura de funcionamento social, os 

limites e as contradições mantêm-se próximos ao dos currículos anteriores, pois não há uma 

análise estrutural que envolva os limites e as contradições do objeto. Há, ainda, as questões 

ligadas à Academia que tenta acompanhar essas discussões da atuação no mundo do trabalho, 

ao medo do fim do Jornalismo e à contradição existente no processo entre formar os alunos 

para a autonomia ou para a inserção no trabalho como demanda que atenderia às necessidades 

de empresas e veículos jornalísticos. 

Desse modo, formar jornalistas tem sido uma atividade mais centrada na qualidade da 

notícia em si e nos seus impactos na sociedade, do que no que se refere à humanização e à 

constituição de sujeitos autônomos. A informação passa a ter uma finalidade em si mesma e a 

formação torna-se instrumental. A preocupação com o produto jornalístico não permite a 

constituição de uma epistemologia própria, mesmo os que tentam fazê-la possam argumentar 

em relação a aspectos mais instrumentais, como a utilidade do jornalista e seu papel social ou, 

ainda, os problemas relacionados ao fim do Jornalismo com o surgimento da internet. 

No entanto, não há que se desconsiderar as contradições e os limites que envolvem as 

profissões como um todo nesse momento histórico, incluindo o Jornalismo. Em diversos 

materiais teóricos que foram aqui analisados e em várias entrevistas apresentam-se falas que 
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ressaltam esses limites e, ainda, a necessidade de epistemologia própria do Jornalismo, com 

formulações críticas e problematizadoras em várias respostas. Muitos apontaram os limites do 

mercado jornalístico, da informação, da formação relacionada à dicotomia entre técnica e 

aspectos humanistas, mostrando um olhar que consegue perceber os elementos contraditórios 

do objeto. 

Analisados esses limites e as resistências, pretendeu-se compreender, com esta tese, a 

formação do jornalista neste momento histórico, percebendo avanços, limites e contradições, 

sem a intenção de ser fatalista ou de idealizá-la, mas tentando, o máximo possível, 

compreender o que de fato ocorre na realidade da formação em Jornalismo. 

Assim, indica-se como continuidade deste estudo mais pesquisas sobre as questões 

epistemológicas propriamente do Jornalismo e os aspectos relacionados à formação na 

Academia, além de sua aplicação em outras regiões do Brasil para constatar se o que aqui se 

percebe se trata de aspectos locais ou nacionais na formação em Jornalismo. 
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ANEXO I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Convidamos o(a) senhor(a) a participar de uma pesquisa, cujo objetivo é investigar a 

formação do jornalista. Ela consistirá em perguntas semiestruturadas cujas respostas serão 

gravadas. A participação não implicará nenhuma despesa para os participantes. A pesquisa 

compõe uma tese de doutorado e será aplicada em cerca de 30 professores jornalistas de 

instituições de ensino superior em Jornalismo. 

A participação na pesquisa é absolutamente voluntária e não há ônus para nenhuma 

das partes na aplicação; nela, não se prevê nenhum risco aos participantes, mas caso haja 

algum desconforto, pode-se recorrer à aplicadora que ajudará no que for necessário. Além 

disso, qualquer participante pode decidir por se retirar dela a qualquer momento, não 

acarretando qualquer consequência, penalização ou prejuízo. Como benefícios, a pesquisa 

pode produzir conhecimento e reflexões sobre o tema, eventualmente subsidiando futuras 

ações relacionadas à formação do jornalista.  

É garantido a todos os participantes sigilo absoluto quanto às suas identidades. 

Muito provavelmente os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados em futuras 

publicações científicas, ficando garantido, também nesses casos, o mais absoluto sigilo quanto 

à identidade dos participantes. A pesquisa será apresentada em dois capítulos da tese e, em 

seguida, depois de defendida, enviada para publicação.  

Os participantes podem pedir esclarecimentos à pesquisadora em qualquer momento 

da pesquisa, podendo inclusive pedir esclarecimento em momentos posteriores à sua 

aplicação.  

Tendo ciência disso, eu, _____________________________________________, dou 

meu consentimento livre e esclarecido à participação na presente pesquisa e a utilização dos 

dados obtidos em futuras publicações científicas. 

 

_______________, ____ de ________________ de _________. 
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______________________________ 

Assinatura 

 

Paola Regina Carloni 

paolacarloni@usp.br 

Endereço da pesquisadora 

Telefone 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da USP 

Av. Prof. Mello Moraes, 1.721 - Bloco G, 2º andar, sala 27 

CEP 05508-030 Cidade Universitária - São Paulo/SP  

E-mail:  ceph.ip@usp.br      Tel. (11) 3091-4182 
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ANEXO II 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

 

São Paulo, _____ de ___________ de 2015. 

 

 Paola Regina Carloni está desenvolvendo sua tese de doutorado, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o título: Narração, Ideologia e Experiência: os 

desafios da formação no Jornalismo, sob orientação do prof. Dr. José Leon Crochik. 

 Para a realização desta pesquisa serão realizadas entrevistas com professores de 

cursos de graduação, sendo a adesão destes – à realização – voluntária e esclarecida. 

 Desse modo, eu, ________________________________, 

(diretor/professor/chefe) ___________________ da (instituição/faculdade) 

_______________________________________________, autorizo a aplicação da pesquisa 

acima referida nesta instituição. 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                           __________________________ 

Assinatura do coordenador                                   Assinatura do responsável 

          da Pesquisa 
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ANEXO III 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Nome:  

Idade:  

Gênero:  

É deste estado? Mora aqui há quanto tempo? 

Tempo de docência:  

Trabalha também no mercado? 

Atua em quantas faculdades? 

1- Qual a sua formação? 

2- Qual a sua concepção sobre formação? 

3 - Como é possível pensar a formação do jornalista hoje? O(a) senhor(a) percebe mudanças 

nas últimas décadas em relação à formação do jornalista? 

4 - Como podemos analisar historicamente a formação do jornalista? 

5 - Como o(a) senhor(a) avalia a necessidade do diploma? 

6 - Quais as mudanças necessárias hoje na formação em Jornalismo? Quais as perspectivas 

que o(a) senhor(a) aponta para a formação do jornalista nas próximas décadas? 

7 - Como o(a) senhor(a) percebe que a formação do jornalista influencia no desenvolvimento 

social? 

8 - O(a) senhor(a) percebe uma relação próxima entre o Jornalismo e formação de opinião 

pública? 

9 - Como o(a) senhor(a) avalia a qualidade do material didático que sustenta a formação do 

jornalista? Que influências isso tem na formação?  

10 - O(A) senhor(a) entende a informação como uma facilitação do conhecimento? É possível 

ser preciso na informação?  
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11 - Como você percebe o papel do jornalista na formação da consciência pública? 

(cidadania) 

12 - Como a formação pode contribuir para uma melhor formação de consciência, função 

social, precisão da informação e conteúdo técnico? 

13 - Há alguma informação importante sobre a formação do jornalista que o(a) senhor(a) 

gostaria de acrescentar a esta entrevista? 


