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Profissão e academia 
dissociados?
 Expor e analisar riscos – também 

possibilidades e avanços, porque os temos e 
muitos aqui no Brasil – do Jornalismo no 
exercício da profissão e na academia (tanto 
no ensino quanto na pesquisa) pode parecer 
que são dois lugares absolutamente distintos, 
dissociados, irreconciliáveis, que se 
constroem com independência um do outro. 



  

 Que são dois lugares distintos de onde se 
deve falar, de onde se deve olhar, produzir 
reflexões dissociadas. 

 Obviamente que quando se trata de expor 
riscos da prática, do dia a dia do jornalista no 
exercício da sua função, cabe mais ao 
profissional ou ao dirigente sindical. Já falar 
do lugar da academia, com suas reflexões 
teóricas, seus métodos de investigação 
científica, de ensino, é papel cobrado mais do 
professor, do pesquisador, do estudante.



  

 Privilégio de estar nestes dois grandes 
espaços do Jornalismo – o profissional e o 
acadêmico – buscar expor e refletir a partir e 
sobre ambos, das visões que perpassam cada 
um, inclusive em relação à presença ou a não 
presença do outro. 

 E principalmente tentando mostrar que o 
maior risco é justamente o da dissociação.



  

Avançar na (re)conciliação 

 risco que considero maior é de não se empenhar mais e mais 
contra o “divórcio entre o meio profissional e o acadêmico”. Não 
acelerar esta (re)conciliação.

 para o qual o professor Eduardo Meditsch (2008, p. 25) muito 
bem alertou em artigo publicado no segundo livro “Formação 
Superior em Jornalismo – uma exigência que interessa à 
sociedade”.

  
 este problema ele resgatou citando uma pesquisa de 1971, 

sobre o ensino do jornalismo nos Estados Unidos, e dizendo que 
suas “constatações seguem atuais”. 



  

 continuavam atuais em 2008 e considero que 
prosseguem até hoje, 

 apesar dos muitos avanços na consolidação do campo do 
jornalismo, articulando e construindo junto, sem 
contradições, a prática e a teoria. 

 Exemplos: a organização do campo ( FENAJ, Intercom, 
FNDC, Compós, Enecos, FNPJ, SBPJor, ABJC, Abraji....). 
Ações em conjunto Programa de Qualidade de Ensino, 
Estágio, Tabela de áreas do CNPq, Novas matrizes 
curriculares, Defesa do Diploma, etc...



  

Grandes formas de 
(re)conciliação

 Nas nossas escolas, na academia, formando 
jornalistas com capacidade não apenas de 
atuar no mundo prático do Jornalismo, mas 
também de intervir neste chamado mercado,

 com capacidade de, no exercício da profissão, 
fazer um Jornalismo que atenda ao interesse 
público, 

 um Jornalismo que cumpra sua função social 
de atender a  sociedade no seu direito à 
informação. 



  

 Na academia, precisamos pesquisar, produzir 
conhecimento, reflexões que dêem conta não 
somente de entender, explicar, criticar o 
Jornalismo, 

 mas de também e principalmente, com suas 
investigações científicas, contribuir para que a 
prática jornalística, para que o meio 
profissional consiga definir e produzir  o 
verdadeiro Jornalismo, sua função e sua 
razão de existir. 



  

 Nos nossos locais de prática, nos 
nossos locais de organização 
profissional, parar de “torcer o nariz” 
para a academia, de não levar em conta 
a crítica, a reflexão que vêm do meio 
acadêmico.



  

A pauta da (re)conciliação 
ou

A nossa pauta no meio profissional e na 
academia

 Dentro deste risco maior ( de se manter dissociação), 
passo a propor não propriamente riscos a serem 
enfrentados, mas alguns temas, uma pauta mínima que 
deve estar na agenda do dia  do Jornalismo, tanto no meio 
profissional quanto no acadêmico. 

 Porque são questões que incidem como problemas e 
podem ser tornar riscos para impedir o Jornalismo. E o 
Jornalismo precisa analisar o Jornalismo. Os jornalistas 
precisam falar dos jornalistas.



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia

 No Brasil, a volta da necessidade de formação superior 
específica para o exercício profissional. Sempre é vista 
como uma questão meramente corporativa, que diz 
respeito somente à regulamentação profissional.

 Sabemos que esta exigência é uma conquista histórica 
que modificou profundamente a qualidade do Jornalismo 
brasileiro. E muito já produzimos em defesa desta 
compreensão, deste entendimento, desta certeza 
histórica. 



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia

 Não é meramente corporativa. Não se trata apenas de uma 
desregulamentação, mas de uma tendência de desregulação de 
conquistas de toda sociedade.

 As empresas sempre se opuseram a qualquer regulação do 
setor. Elas temem a valorização da profissão e o fortalecimento 
de nossas organizações.

 Porque valorizados e fortes lutamos e defendemos não só as 
nossas conquistas corporativas, mas também e principalmente o 
exercício ético, plural e responsável do Jornalismo. Lutamos e 
defendemos a democratização da comunicação.



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia

 Mas é preciso mais discussão, mais reflexão, mais 
convencimento, mais empenho...

 Os profissionais, por meio da FENAJ e seus 
sindicatos, constituem a única categoria que ousou 
propor um programa permanente de qualidade do 
ensino. E vem discutindo-o e o atualizando 
democraticamente com a comunidade acadêmica e 
com o empresariado

 Trago um desafio e uma proposta da Federação à 
comunidade acadêmica: prosseguir e produzir novos 
fóruns não apenas para 



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia

 Aprovação das novas diretrizes curriculares, que traz no seu bojo 
uma das grandes questões para a própria consolidação do campo, 
seja na profissão, no ensino, na pesquisa: a especificidade do 
Jornalismo e a sua autonomia.

 A construção da proposta das novas diretrizes constituiu um dos 
momentos de maior batalha conjunta do campo do Jornalismo. O 
mesmo precisa acontecer para garantir sua aprovação.



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia
 Grande pauta - violência contra o jornalista no exercício da 

profissão: 

 crescimento dos crimes contra a integridade e a vida dos jornalistas. 
Precisamos refletir sobre essa violência e ao mesmo tempo exigir a 
apuração dos crimes. Aqui entra a defesa  da federalização dos crimes 
contra estes profissionais como medida eficiente contra a impunidade.

 Exigência do estado brasileiro de investigação imediata da morte 
Wladimir Herzog e de todos jornalistas que foram presos e torturados 
pela ditadura militar.

 Nesta grande pauta, deve-se incluir a precarização das condições de 
trabalho, onde se destaca uma luta ainda em preparação: a do piso 
salarial nacional 



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia
 Nesta era do virtual, cada dia mais e novos recursos de 

apuração, elaboração e expressão, também aumentam riscos de 
manipulação... ( Karam: estratégias de ocultação se sofisticam a 
medida que se sofisticam as de investigação.)

 Censura econômica, política... a ditadura acabou, mas a 
liberdade de imprensa ainda precisa ser conquistada e garantida 
cotidianamente 

 Casos de grandes reportagens investigativas, de denúncia, de 
transparência ainda não são corriqueiras no nosso dia a dia

 Nova lei de imprensa efetivamente democrática... Os jornalistas, 
a sociedade, todos precisam dela... 

 Marco regulatório para as comunicações brasileiras (apenas uma 
das deliberações da Confecom)



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia
 Por fim, proponho a pauta da Liberdade de 

Expressão, da sua defesa e da reflexão de como 
ela se dá e é garantida.

 O Jornalismo, exercido com ética, liberdade, 
responsabilidade,  investigação,  promovendo o 
debate do contraditório, é protagonista da 
garantia da Liberdade de Expressão.

 E os seus profissionais são seus garantidores, 
asseguradores... 



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia

 Por exemplo, como garantir que a diversidade 
de pensamento e opinião presente na 
sociedade esteja também presente na mídia:

 informação apurada por profissionais com 
formação teórica, técnica e ética, capacitados 
a exercer um jornalismo que dê visibilidade 
pública aos fatos, debates, versões e opiniões 
contemporâneas.



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia

 Meditsch (2008, p. 34): “passará a mídia, mas o jornalismo não 
passará”

 Schroder (2008, p. 16) : “...o jornalismo, diluído na generalidade da 
comunicação, encoberto pelo senso comum, escondido nas mais 
diversas ideologias, sacrificado pelas más técnicas e maus 
profissionais, instrumentalizado pelos donos dos meios, sobrevive...”

 O Jornalismo brasileiro é feito por milhares de jornalistas (profissionais, 
professores, pesquisadores, estudantes)

 Já somos 100 mil em todo o Brasil (pesquisa por um grupo de  pesquisadores da 
UFSC com apoio da FENAJ e FNPJ, coordenada pelo professor e jornalista 
Jaques Mick)



  

A nossa pauta no meio profissional 
e na academia

 Milhares de jornalistas – profissionais, 
professores, pesquisadores, estudantes -  que 
somente  com o enfrentamento, a reflexão, a 
busca conjunta de solução para estas 
temáticas/riscos conseguirão garantir:

 dignidade para sua profissão 

 e qualidade, interesse público, 
responsabilidade e ética para o Jornalismo.



  

 “Um homem que tem algo a dizer e não 
encontra ouvintes está em má situação. Mas 
estão em pior situação ainda os ouvintes que 
não encontram quem tenha algo para lhes 

dizer”
( Bertold Brecht, 2005, p. 36)

Que situação!... se a sociedade deixar de contar 
com Jornalismo e jornalistas que tenham algo 

a lhes dizer! 



  

 www.sjsc.org.br
 www.fenaj.org.br
 www.fnpj.org.br 

http://www.sjsc.org.br/
http://www.fenaj.org.br/
http://www.fnpj.org.br/
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