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RESUMO 

 

Neste trabalho analisa-se a importância da formação superior para exercer a profissão de 

jornalista, diante da conjuntura atual em que a necessidade dessa capacitação por meio da 

universidade permanece em discussão. O estudo questiona o que oferecem os modelos 

curriculares dos cursos superiores de jornalismo para serem considerados fundamentais ou 

apenas complementares. Para o desenvolvimento desse tema, propõe-se um debate inicial 

sobre a relação entre jornalismo e universidade ao longo da história e, por fim, recorre-se a 

uma análise pormenorizada do modelo curricular proposto pela UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) à luz de teóricos especialistas em 

currículo e tendo por base ainda a realidade cearense, por meio da comparação do modelo da 

UNESCO com currículos dos cursos de Jornalismo das duas universidades locais: 

Universidade de Fortaleza e Universidade Federal do Ceará. Com esta pesquisa, percebe-se 

com maior clareza a importância do Ensino Superior para se exercer o jornalismo com 

propriedade e excelência. A partir da análise ao modelo proposto foi possível ainda destacar 

dois dos principais desafios presentes no processo de elaboração de currículos para os cursos 

de jornalismo: o equilíbrio entre disciplinas teóricas e práticas; e a discrepância entre o 

conteúdo proposto para a graduação e os programas de pós-graduação, obstáculos estes 

relativamente sanados no modelo da UNESCO. Sugere-se que as disciplinas teóricas 

mantenham um grau de importância semelhante ao das práticas, exaltando a relevância de um 

arcabouço teórico para distinguir um profissional sem formação daquele que busca o Ensino 

Superior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O campo do jornalismo no Brasil vive atualmente um marco histórico e decisivo para 

os rumos da profissão: a definição da necessidade da formação superior para o exercício do 

jornalismo. Diante dessa conjuntura, na qual se questiona a obrigatoriedade do diploma, este 

trabalho decide focar-se no elemento constituinte dos cursos de Comunicação Social e, mais 

especificamente, de jornalismo: o currículo.  

Parte-se do pressuposto de que, dentre os muitos aspectos envolvidos na discussão em 

torno da obrigatoriedade do diploma, um deles é o modelo curricular atualmente adotado 

pelas instituições superiores de ensino. Neste estudo, defende-se a hipótese de que o currículo 

também é definidor do grau de importância que vai possuir um curso superior na formação de 

um profissional qualificado.  

  O surgimento de escolas qualificadas para a formação em jornalismo no Brasil e a 

relação da profissão com o Ensino Superior remontam a dois importantes momentos no 

século XX: a fundação da Faculdade Casper Líbero, em 1947 (primeiro curso de jornalismo 

do Brasil); e o reconhecimento jurídico da necessidade de formação superior, em 1969, 

aperfeiçoado pela legislação de 1979 (FENAJ, 2002).  

Neste período, especialmente na segunda metade do século, também se reconheceu no 

jornalismo – seja no Brasil, nos Estados Unidos, em países europeus e muitos outros – um 

ethos profissional. Ou seja, validou-se socialmente um modo de ser profissional jornalista, 

numa tentativa de afastar o amadorismo e vincular a profissão a um compromisso social e 

ético.  

Com tal perspectiva, evoluíram e se consolidaram princípios teóricos, técnicos, éticos 

e estéticos profissionais, disseminados por diferentes suportes tecnológicos (como televisão, 

rádio, jornal, revista, internet) e trabalhados pelos modelos curriculares das Universidades, já 

que, para alguns era suficiente que esse ethos se desenvolvesse apenas na prática, já no 

exercício do trabalho em meios jornalísticos e, para outros, era importante que se passasse 

inicialmente pelo crivo das escolas de Jornalismo. 

Exatos 40 anos depois que o decreto-lei nº 972/1969 incluiu a necessidade da 

formação superior para se atuar no Jornalismo, em 17 de junho de 2009, o Supremo Tribunal 
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Federal derrubou esta exigência, acolhendo o recurso ajuizado pelo Sindicato das Empresas 

de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo (Sertesp) e pelo Ministério Público Federal 

(MPF) contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que tinha afirmado a 

necessidade do diploma. 

O relator e presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, defendeu, no julgamento, a 

tese de que o jornalismo é profissão diferenciada que tem vinculação com o amplo exercício 

das liberdades de expressão e de informação. Segundo ele, exigir o diploma de quem exerce o 

jornalismo é contra a Constituição Federal, que garante liberdade de expressão e informação. 

Vencido no julgamento, o ministro Marco Aurélio Mello, único a votar a favor do diploma, 

afirmou que o jornalista deveria “ter uma formação básica que viabilize a atividade 

profissional, que repercute na vida do cidadão em geral” (STF, 2009). 

Apesar de ter votado contra a exigência do diploma, o presidente do STF reconheceu 

que é inegável que frequentar um curso superior com disciplinas técnicas sobre redação e 

edição, ética e teoria da comunicação pode dar ao profissional uma formação sólida para o 

exercício cotidiano do jornalismo. Por esta razão, ele refutou a suposição de que os cursos de 

graduação em jornalismo passariam a ser desnecessários após a não obrigatoriedade do 

diploma. 

A decisão tomada no dia 17 de junho de 2009 pelo STF, aqui explicada brevemente, 

levou jornalistas, sindicatos e a Academia a uma série de debates acerca da necessidade de um 

diploma acadêmico para se exercer a profissão de jornalista. Argumentos a favor da 

obrigatoriedade, sustentando a garantia da qualidade da formação dos profissionais, foram e 

ainda estão sendo confrontados com a opinião de ministros e do patronato, que acreditam na 

tese de limitação da liberdade de expressão.  

Em 30 de novembro do ano passado, uma nova decisão causou reviravolta no caso 

brasileiro: com 65 votos favoráveis e sete contrários, o Senado votou pela aprovação da PEC 

dos Jornalistas, como ficou conhecida a Proposta de Emenda Constitucional 33/2009, que 

inclui no texto constitucional o artigo 220-A para estabelecer que o exercício da profissão de 

jornalista é “privativo do portador de diploma de curso superior de Comunicação Social, com 

habilitação em jornalismo, expedido por curso reconhecido pelo Ministério da Educação” 

(LIMA, 2011).  
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A proposta prevê, no entanto, a possibilidade de atuação do colaborador, indivíduo 

sem vínculo empregatício com as empresas, para os não graduados, e também dos que 

conseguiram o registro profissional sem possuir diploma, antes da edição da lei.  

Mas ainda que a decisão seja pela aprovação da obrigatoriedade do diploma, o abalo 

causado na credibilidade do diploma e, consequentemente, na necessidade de uma formação 

superior em jornalismo, suscita uma discussão que não pode ser relevada. Para além das 

discussões que envolvem especificamente a não-recepção do decreto-lei nº 972/1969, o 

acontecimento passou a estimular o debate de questões em torno do ensino de jornalismo e, 

mais propriamente, do lugar da atividade na Academia.  

Na tentativa de propor um debate assentado no contexto explicitado acima, este estudo 

tem como mote o seguinte questionamento: “O suporte teórico e metodológico proporcionado 

por um curso superior em jornalismo é uma formação de caráter apenas complementar ou é, 

de fato, fundamental para a construção do profissional de jornalismo?”. O modelo curricular 

adotado define a orientação e os objetivos de cada curso, conferindo-lhes identidade. Assim, a 

questão que serve de ponto de partida para o debate proposto é: “O que um modelo curricular 

para o curso de jornalismo precisa ter para tornar essa formação superior inquestionável?”. O 

que se apresenta neste estudo como lacunas de conhecimento são, portanto, os elementos 

indispensáveis para um currículo de jornalismo coerente, não necessariamente ideal. 

Refletindo sobre este questionamento, buscou-se um parâmetro para análise: um 

objeto de estudo capaz de responder esta pergunta ou estimular o debate sobre os modelos 

curriculares elaborados nos cursos de Jornalismo. Para tanto, foi escolhido o modelo 

curricular proposto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO, 2010), publicado em 2007 na França e em 2010 no Brasil.  

Em dezembro de 2005, como resposta a inúmeros pedidos de Estados-membros 

interessados na elaboração de um modelo curricular para o ensino de jornalismo, a UNESCO 

convocou uma reunião consultiva com especialistas em Paris, na França. A reunião resultou 

em um primeiro rascunho. A elaboração do documento culminou no modelo apresentado 

durante o 1º Congresso Mundial de Ensino de Jornalismo, em junho de 2007, em Cingapura. 

Assim se justifica o modelo segundo a própria UNESCO: 

“Nos últimos anos, países em desenvolvimento e democracias emergentes 

registraram um rápido crescimento do número de meios de comunicação. 

Presenciou-se igualmente o reconhecimento do papel crucial do jornalismo na 
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promoção da democracia, o que tem gerado uma demanda urgente por jornalistas 

formados com qualidade. A UNESCO, como o organismo das Nações Unidas 

responsável pela promoção da liberdade de expressão e do acesso à informação e ao 

conhecimento, tem adotado várias iniciativas na busca por melhorar a qualidade do 

ensino de jornalismo em todo o mundo”. (UNESCO, 2010, p. 4) 

Com base, portanto, no documento que representa os esforços de especialistas da 

UNESCO em construir um modelo inicial para o ensino de jornalismo é que este estudo 

pretende discutir que competências são fundamentais ou coadjuvantes na formação de futuros 

jornalistas e que peso devem ter tais competências na ementa das disciplinas, estabelecendo 

uma interação eficiente entre o ethos jornalístico pragmático, legado dos primórdios dos 

jornais, e o pensamento reflexivo e cientificamente orientado próprio da Universidade.  

Este modelo foi escolhido por que representa uma proposta neutra, que se preocupa 

em ser adaptável à realidade das universidades que se interessem em adotá-la. A instituição 

que a elaborou também tem um peso crucial para esta escolha: a UNESCO é um expoente em 

termos de soluções para os rumos da educação atual e não está vinculada a nenhuma 

universidade específica, mas às necessidades dos países integrantes da Organização das 

Nações Unidas e de suas populações.  

Para uma fundamentação teórica acertada, foi desenvolvido inicialmente um estudo 

paralelo à analise do modelo curricular da UNESCO. Apresenta-se, desse modo, um 

panorama histórico do ensino mundial de Jornalismo, traçando tópicos específicos sobre a 

conjuntura brasileira e cearense; revisa-se teoricamente os conceitos de currículo (objetivos, 

modelos, relevância) e quais as especificidades próprias da construção de um modelo 

curricular para o Ensino Superior; e, por fim, chegaremos à análise do modelo, que representa 

o que há de mais atual em termos de proposta curricular para o ensino de jornalismo em 

democracias emergentes e países em desenvolvimento, fugindo do foco dos grandes pólos 

formadores do jornalismo moderno.  

Dispostos nos três capítulos iniciais, estes debates introduzem a análise aprofundada 

do objeto de pesquisa, tendo todos como metodologia principal a revisão dos principais 

autores relacionados aos temas abordados, através de livros, matérias de jornal e artigos 

eletrônicos. Faz-se uso, sobretudo, de autores especialistas em currículo, como Gimeno 

Sacristán e Santomé, que ampliam as possibilidades dos modelos curriculares, em 

consonância com a visão de autores da Análise do Discurso, que preconizam a estreita relação 

das ações com contextos políticos e sociais, que as influenciam. Como afirma Sacristán 
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(1998, p. 101), o currículo é “um objeto que cria em torno de si campos de ação diversos nos 

quais múltiplos agentes de força se expressam na sua configuração”. 

Os objetivos deste trabalho, além de refletir sobre o que seria um modelo coerente 

para os cursos de jornalismo, são: defender a importância do acesso a um curso superior antes 

da atuação profissional como jornalista, dada a riqueza cultural e epistemológica das 

disciplinas ofertadas; comparar os currículos das universidades locais com o modelo proposto 

pela UNESCO; e pensar sobre a relação estabelecida entre a graduação em jornalismo e os 

cursos de pós-graduação. 
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2. PANORAMA HISTÓRICO – AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS 

DO JORNALISMO 

A título de cronologia, não se pode falar em jornalismo sem relembrar a criação da 

imprensa de tipos móveis por Johannes Gutemberg, em 1455. A invenção do alemão, 

aperfeiçoada mais tarde pelos italianos, marcou a Idade Moderna, permitindo sobretudo o 

nascimento dos livros. 

No entanto, o fenômeno do jornalismo diário, da audiência regular de notícias, 

começa, de fato, a transformar consideravelmente o aspecto da sociedade europeia no século 

XVII. Ainda que inicialmente elitizada, a imprensa despertou no seio social daquela Europa 

arroubos de um ideal democrático e reflexivo que culminariam na compreensão de um 

conceito de imprensa e na posterior exigência de uma liberdade de expressão na revolução de 

1789.  

É importante, no entanto, perceber que, tanto na Europa, quanto ao norte ou ao sul da 

América, o ensino de Jornalismo nasce em uma sociedade em cuja imprensa já estava 

consolidada. É mister fazer-se então, antes de tudo, a diferenciação entre jornalismo e 

imprensa, sendo este a profissão, a prática fundamentada na teoria; e aquela a circulação de 

jornais, a produção, com seu caráter político e corporativo. 

Estas transformações sociais causadas pelo surgimento da imprensa é que motivaram 

os primeiros estudos acadêmicos acerca do Jornalismo, no mesmo lugar onde os primeiros 

periódicos circularam: na Alemanha. Na Universidade de Leipzig, o pesquisador Tobias 

Peucer iniciou uma série de estudos tentando esmiuçar os contextos sociais, políticos e 

culturais que garantiram o surgimento de um jornalismo ancestral (MELO, 2004). 

Cerca de meio século distanciam a entrada do jornalismo em espaço acadêmico na 

Europa e nos Estados Unidos. A primeira vez acontece na Universidade de Breslau, em 1806, 

no então território alemão, enquanto nos Estados Unidos, a inauguração de um curso voltado 

ao Jornalismo surge apenas em 1869, no Washington College, Virgínia. 

Os dois cursos tinham ainda propostas e reconhecimento muito diferentes, como 

explica o pesquisador José Marques de Melo (2004): 
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“Se tal desenvolvimento opera-se de modo tranquilo na Europa, como fruto de uma 

consciência corporativa partilhada por lideranças empresariais e trabalhistas, 

tendência distinta vai ocorrer nos Estados Unidos. A iniciativa pioneira do General 

Lee, fundador do curso de jornalismo do Washington College, encontra resistências 

no seio da corporação profissional. O segmento que ingressara na profissão sem 

preparação prévia cultivaria explicitamente um sentimento de desprezo pela 

Educação Superior” (MELO, 2004, p. 76) 

O ensino europeu, de cunho academicista, investigava uma ciência do fazer 

jornalístico, enquanto o americano pretendia apenas ampliar o conhecimento dos tipógrafos, 

ofertando-lhes conteúdos interdisciplinares. É interessante destacar acerca destas primeiras 

graduações como também elas, ao mesmo tempo, reformavam e eram reformadas por um 

ethos jornalístico.  

Na Europa, os pesquisadores, de fato, se esforçavam em construir um estatuto 

científico, uma teoria do jornalismo, à época nomeada “Ciência da Imprensa” (RIZZINI, 

1953, p. 16). Tal teorização ia sendo paulatinamente elaborada nos muros da Universidade, 

mas dividida com o mercado, estimulando um processo de profissionalização do jornalista, 

que antes possuía, provavelmente, a mesma bagagem cultural e intelectual de seus leitores.  

Já nos Estados Unidos, o ingresso do Jornalismo na Universidade foi encarado com 

antipatia e ameaça pela classe empresarial. Para eles, desde o princípio, reinava o postulado 

de que a melhor formação para um jornalista era a redação de um grande jornal. No entanto, 

em meio à batalha travada no seio da imprensa norte-americana, em plena explosão do 

jornalismo sensacionalista, um nome decide, como se diria popularmente, “remar contra 

maré”: Joseph Pulitzer. Reconhecido por intitular o maior prêmio de jornalismo dos Estados 

Unidos, o proprietário de redação Pulitzer, no início do século XX, defende avidamente uma 

adequada instrução dos jovens repórteres em universidades.  

Pulitzer chega a oferecer dois milhões de dólares para a instituição de Ensino Superior 

norte-americana que aceitasse implantar uma Escola de Jornalismo (RIZZINI, 1953, p. 23). A 

contenda, no entanto, permanece ao longo do século, dividindo o ensino do jornalismo nos 

Estados Unidos em dois formatos: a escola de pós-graduação, instituída pela Universidade de 

Columbia, em 1912 (que acabou sendo a vencedora dos milhões de Pulitzer) e a escola de 

graduação, fundada em 1908, pela Universidade de Missouri. Assim as definiu José Marques 

de Melo (2004) em seu artigo: 
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“A primeira (de pós-graduação) se destina a preparar editores e analistas para a 

grande imprensa, recrutando estudantes que tivessem formação prévia em outros 

campos do conhecimento. A segunda pretende formar repórteres para a pequena 

imprensa, tanto assim que criou um jornal-laboratório – The Daily Missourian – 

com circulação diária na comunidade, sob a responsabilidade dos seus professores e 

alunos”. (MELO, 2004, p. 77) 

2.1 – O ensino de jornalismo no Brasil 

Cerca de meio século separa o Brasil das discussões sobre o ingresso do Jornalismo na 

academia. No entanto, como muito antes de um jornalismo empresarial e regulamentado já 

havia imprensa, o próprio jornal pioneiro do País chegou a tratar do tema: o Correio 

Braziliense, escrito na Inglaterra por José Hipólito da Costa e enviado ao País, trouxe em uma 

edição traduções de artigos alemães sobre liberdade de imprensa, revelando parte das 

reflexões que se propunham na Europa acerca do fazer jornalístico. 

Mas enquanto nos Estados Unidos se fundava a primeira graduação em jornalismo, o 

presidente e fundador da Associação Brasileira de Imprensa, Gustavo de Lacerda, concebia 

uma Escola de Jornalismo para a instituição (MELO, 2004, p. 80), com o objetivo de diminuir 

a disparidade existente nas redações, existente justamente entre os que possuíam ou não um 

curso superior.  

Segundo a pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Marialva Barbosa 

(BARBOSA, 2000, p. 63) as redações dos jornais brasileiros eram compostas por redatores e 

repórteres. Estes últimos, pessoas comuns de camadas médias da sociedade, cujo ofício era 

enfrentar diariamente as dificuldades de se colher informações nas ruas; já os primeiros, 

consistiam em jovens colhidos no seio das faculdades de Direito, que chegavam às redações 

para dar à apuração do repórter forma jornalística, sem sequer sair das salas.  

A disparidade entre eles, a “luta de classes” estabelecida, como observa a 

pesquisadora, é um curioso e excelente dado para perceber como o Ensino Superior 

influenciou na construção de um ethos jornalístico brasileiro. Ainda hoje, como explorado na 

introdução deste trabalho, discute-se a exigência de um diploma para a profissão questionando 

como se daria a participação de pessoas com outras formações superiores na elaboração dos 

jornais, por exemplo, como se qualquer formação que garanta o correto uso das palavras, no 

sentido gramatical e tecnicista, fosse o suficiente para se fazer jornalismo. 
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A proposta de uma Escola de Jornalismo, idealizada por Gustavo de Lacerda, falecido 

precocemente, volta a ser revisada pelo então vice-presidente da ABI, João Guedes de Mello, 

que leva suas ideias ao Primeiro Congresso dos Jornalistas, ocorrido em 1918, um momento 

importante para o jornalismo nacional. 

Durante o congresso, profissionais do jornalismo se reuniram no Rio de Janeiro e, de 

fato, saíram de lá com a recomendação de se criar uma Escola de Jornalismo para melhor 

qualificar os profissionais da área. À época, contudo, elaborar uma formação sistemática tinha 

por objetivo maior a profissionalização, já que o jornalismo não era ainda urna atividade 

remunerada estável. 

Trinta anos depois, entremeada por inúmeras tentativas de se criar escolas de 

Jornalismo no Brasil, um empresário paulista, Casper Líbero, lança a tese de formação 

universitária dos jornalistas. Sua proposta nasce da experiência como empresário e da 

constatação de que não era possível fazer um jornal moderno, ágil, dinâmico, sem contar com 

profissionais qualificados. A exemplo de Pulitzer, ele institui, em testamento, a criação da 

primeira Escola de Jornalismo no País. 

2.2 – O ensino do jornalismo no Ceará 

Desde a Confederação do Equador, é possível identificar na história do Ceará a 

presença forte da imprensa, sobretudo na disseminação de ideais revolucionários. A trajetória 

do jornalismo acadêmico, entretanto, é bastante recente, possuindo pouco mais de meio 

século. Há 45 anos foi fundada a graduação em Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, 

o primeiro curso do Estado. 

A primeira referência à criação de uma Escola de Jornalismo no Ceará é proposta pela 

diretoria da Associação Cearense de Imprensa (ACI), em 1937, mas não sai do papel. 

Segundo a obra “Ensino do Jornalismo no Ceará”, organizada pela jornalista Adísia Sá (2011, 

p. 14), somente 27 anos depois é que a ACI sediaria uma iniciativa com caráter formativo 

para jornalistas. 

“Em 1964, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará leva à diretoria da ACI 

a ideia de realização de cursinhos. Foi aprovada com franco entusiasmo pelos 

diretores, inclusive com o oferecimento das dependências da Associação para sediá-

los” (SÁ, 2011, p. 15) 
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Por volta de 1965, o então reitor da Universidade, Antônio Martins Filho, tomou 

conhecimento dos cursinhos e aceitou patrocinar um curso livre de jornalismo, que contou 

com a participação de grandes nomes da área na época:  

“José Herly Freire (Casper Líbero, São Paulo), Luiz Beltrão (Universidade Católica 

de Pernambuco, depois coordenador do curso de Jornalismo da Universidade de 

Brasília), José de Carvalho (Universidade Católica do Rio de Janeiro) e Carlos 

Rizzini, diretor da Cásper Líbero”. (SÁ, 2011, p. 16) 

Ainda naquele ano, após o encerramento do curso livre, em reunião do Conselho 

Universitário, foi aprovada a resolução n. 182, criando o curso de jornalismo da Universidade 

Federal do Ceará. Em 1970, o curso passou a ser denominado Comunicação Social, com 

habilitação em Jornalismo, integrando o Departamento de Comunicação Social e 

Biblioteconomia, em 1985. Em 2002, tais departamentos foram divididos em dois, 

completamente autônomos: Departamento de Ciência da Informação e Departamento de 

Comunicação Social (já ofertando a habilitação em Publicidade e Propaganda, criada em 

1998). 

Já em 2008, uma última mudança, dissolveu o Departamento de Comunicação Social e 

o curso passou a integrar, junto com o recém criado curso de Cinema e Audiovisual e o 

Programa de Pós Graduação em Comunicação (PPGCom), o Instituto de Cultura e Arte 

(ICA), que posteriormente virá a compor seu próprio campus. 

Todas essas transformações, naturalmente, provocaram ao longo dos anos revisões na 

identidade do curso, que acabaram refletidas na grade curricular e no corpo docente. Com a 

criação do PPGCom, o quadro de professores, por exemplo, atualmente conta com 28 

professores, dois quais 13 são doutores , 8 mestres e 2 especialistas. 
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3. DEBATE TEÓRICO - CURRÍCULO 

 Muito além de uma simples lista de disciplinas, que tem por objetivo selecionar e 

organizar os conteúdos que deverão ser repassados por uma instituição de ensino, o currículo 

traça um perfil filosófico e epistemológico dessa instituição ou, pelo menos, de seus 

departamentos, no caso das universidades. Cada modelo curricular adotado por um curso 

superior diz não apenas que disciplinas os alunos deverão cursar, mas que metas devem 

atingir os estudantes ingressos naquele espaço de conhecimento, por que vertentes poderão 

seguir esses sujeitos e o que o departamento espera dos profissionais que formarão. Todos 

esses aspectos estão relacionados, direta ou indiretamente, com o currículo.   

Aparentemente, os debates sobre currículo estarão sempre relacionados à palavra 

“construção”. Boa parte dos autores que consultados para este trabalho admitem que a 

organização de uma grade curricular envolve um desenvolvimento processual, em etapas, o 

que exige, no mínimo, tempo e reflexão até que se alcance as condições básicas de aplicação 

prática. 

 Gimeno Sacristán, um dos grandes nomes no estudo de currículo, é um dos defensores 

de que a estrutura curricular, além de sinônimo de construção, seja também de 

heterogeneidade.  

“O currículo pode ser visto como um objeto que cria em torno de si campos de ação 

diversos nos quais múltiplos agentes de força se expressam na sua configuração, 

incidindo sobre aspectos distintos” (SACRISTÁN, 1998, p. 101)  

 

O autor pensa, pois, o currículo de forma capilarizada e dinâmica, uma perspectiva que 

chega a parecer convencional diante dos estudos atuais, mas que, na verdade, é proveniente já 

de vertentes pós-modernas, não sendo, portanto, assim tão óbvio. Nem sempre o currículo foi 

sinônimo de flexibilidade e, ainda hoje, não se pode considerar que, na maior parte das 

instituições de ensino, ele seja elaborado de modo participativo.  

Aliás, muitos teóricos de currículo afirmam categoricamente que a formulação das 

grades disciplinares ainda acontece majoritariamente “de cima para baixo”, como se costuma 

dizer, sem a efetiva participação de alunos e, muitas vezes, de professores. 

“As decisões sobre o currículo tem sido patrimônio de instâncias administrativas, 

que tem monopolizado um campo que na sociedade, respeitando a democracia, 
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deveria ser planejado e gerido de outra forma muito distinta da que temos 

conhecido” (SACRISTÁN, 1998, p. 10) 

Se o currículo é este lugar político, que converge múltiplos agentes de força, como 

define Sacristán (1998), é possível, desde já, perceber a importância da revisão, da avaliação 

constante desse instrumento. Nesse sentido, os elementos “currículo” e “avaliação” possuem 

uma estreita relação, desempenhando juntos um papel crucial para a melhoria da qualidade de 

ensino.  

No caso do objeto de pesquisa deste estudo, a construção dos modelos curriculares 

propostos pela UNESCO para os cursos de graduação e pós-graduação em Jornalismo 

partiram de um longo processo de revisões. Foram elaborados inicialmente por apenas quatro 

especialistas, mas, em seguida, revisados por uma equipe de 20 professores com reconhecida 

experiência. O documento analisado continha uma lista de disciplinas tanto para os níveis de 

graduação quanto para a pós-graduação, uma breve descrição de cada curso e um esboço das 

competências fundamentais do Jornalismo.  

Em seguida, outro grupo de instrutores de Jornalismo, também com experiência de 

trabalho em países em desenvolvimento, foi criteriosamente selecionado em países da África, 

Ásia, Europa, Oriente Médio e Américas do Norte e do Sul, para escrever o programa de 17 

disciplinas fundamentais.   

Por fim, os modelos elaborados foram ainda submetidos a uma reunião consultiva com 

especialistas em Paris, na sede da UNESCO, e apresentados durante o Congresso Mundial de 

Ensino do Jornalismo, em Cingapura. O processo total de conclusão do documento passou, 

portanto, por pelo menos cinco níveis de debates e revisões, seja por núcleos de profissionais 

selecionados, seja de modo democrático, reunindo um coletivo. 

Desse modo, tal modelo exige em sua essência que a continuidade de seu processo de 

construção se mantenha democrática, da elaboração à aplicação. E todo currículo só atinge a 

sua total preparação não no momento em que é redigido, mas quando é posto em prática. 

Como pontua Sacristán (1998, p. 101): 

“Para compreender o currículo plenamente não se pode ficar na configuração 

estática que pode apresentar em dado momento, é necessário vê-lo na construção 

interna que ocorre em tal processo”   



20 

Esta “construção interna”, que dá sentido e totalidade ao sistema curricular, significa a 

adaptação do modelo no qual o currículo se baseia às circunstâncias e estruturas da 

instituição, pensando o processo junto com os professores, gestores, estudantes e comunidade. 

Desse modo, pode-se diminuir as chances de se cair em uma “mera reprodução de decisões e 

modelagens implícitas”, como adverte Sacristán (1998, p. 102).  

Esse, inclusive, é um dos riscos dos esquemas propostos pela UNESCO: a implantação 

tal qual como foi elaborado, sem a adaptação do modelo às idiossincrasias do departamento e 

da instituição de ensino. O que acontece, neste caso, é que o modelo pode até passar a ser 

utilizado, mas sempre será considerado incompleto, seja pelos estudantes, seja pelos 

professores, sujeitos que o experimentam na prática.  

Uma alternativa que se pode implementar para adaptação inadequada de um currículo 

à prática assemelha-se ao que a escola francesa de Análise do Discurso entende por relação de 

“contrato” (MAINGUENEAU, 1997). Nela, “indivíduos pertencentes ao mesmo corpo de 

práticas sociais” (MAINGUENEAU, 1997, p. 30) entram em acordo a propósito das 

representações dessas práticas.  

Assim, em uma instituição escolar, pode-se considerar que haja uma relação de 

contrato entre o papel do professor como representante do conhecimento e a comunidade de 

alunos, que recebe esse conteúdo. Em se tratando de currículo, o estabelecimento deste 

depende de um acordo – um contrato – entre todos os membros da instituição estudantil. Para 

que o currículo estabelecido no curso possa funcionar com todo o seu potencial, é preciso que 

seja adaptado à realidade do departamento e acordado entre os membros da instituição, que 

confiam ao coordenador a responsabilidade de administrá-lo e ao professor o ofício de aplicá-

lo em sala de aula. 

Ainda tendo por base a Análise do Discurso, outro aspecto é conveniente para se 

pensar a relação dos membros da instituição de ensino responsáveis pela elaboração do 

currículo e a identidade que este documento passa a ter. Maingueneau (1997, p. 29) pontua 

ainda que a linguagem é uma ação, portanto “cada ato de fala é inseparável de uma 

instituição”. O pressuposto é relevante a esse estudo, já que as proposições da UNESCO são 

ações próprias de uma instituição e, portanto, ecos de ideologias específicas.  

Assim como a instituição, os sujeitos selecionados para a construção do modelo 

curricular são também possuidores de suas próprias visões de mundo, discursos que 
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interferem no produto desenvolvido. Desse modo, pode-se perceber que fundamentos 

provenientes da Análise do Discurso como a percepção das ações como campos de forças 

ideológicas e contextos historicamente situados é aplicável ao processo de construção 

curricular, como indica Santomé: 

“O currículo pode ser organizado não só em torno de disciplinas, como costuma ser 

feito, mas de núcleos que ultrapassam os limites das disciplinas, como espaços 

geográficos, grupos humanos, ideias, etc. Tratar-se-ia de cursos nos quais os alunos 

seriam obrigados a manejar referências teóricas, conceitos, procedimentos e 

habilidades de diferentes disciplinas para compreender ou solucionar as questões e 

problemas propostos” (SANTOMÉ, 1998, p. 25) 

Santomé pensa a estrutura curricular como uma convergência dos discursos presentes 

em cada uma das disciplinas, tornando por demais coerente investir na interdisciplinaridade 

como forma de aprendizagem, um modo de integração entre currículos e departamentos.  

O modelo proposto pela UNESCO mostra-se mais uma vez interessante se visto sob 

esse aspecto: a interdisciplinaridade é uma das principais preocupações do modelo, que 

investe na ideia de uma formação paralela do jornalista em outra área de conhecimento, 

tornando-se um profissional não apenas gabaritado em sua área, mas com aporte teórico 

superior também em outra área de interesse.  

Observa-se, portanto, a partir de tais autores a importância de se alargar os conceitos 

de currículo, pensando-o para além de uma grade de disciplinas, mas como um espaço 

político de construção de saberes e competências. Este raciocínio é um pré-requisito para se 

refletir sobre o modelo curricular para a graduação em Jornalismo proposto pela UNESCO, 

que será analisado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

4. ANÁLISE - O MODELO CURRICULAR PROPOSTO PELA UNESCO 

 Em dezembro de 2005, a UNESCO convocou uma reunião em Paris com educadores 

da área do Jornalismo e lhes confiou a responsabilidade de avaliar as linhas mestras de um 

currículo que fosse possível de ser adotado em países em desenvolvimento e democracias 

emergentes. A identificação de disciplinas que deveriam ser incluídas no programa dos cursos 

de Jornalismo foi um dos principais resultados do encontro. 

 

 Uma equipe de quatro especialistas, encarregada da elaboração inicial do currículo, 

solicitou a análise do primeiro rascunho a 20 professores de Jornalismo de países distintos. O 

documento analisado continha uma lista de disciplinas tanto para os níveis de graduação 

quanto para a pós-graduação, uma breve descrição de cada curso e um esboço das 

competências fundamentais do jornalismo. 

 

 A etapa seguinte foi a seleção de um novo grupo de instrutores, também com 

experiência de trabalho em países em desenvolvimento e em democracias emergentes, 

escolhidos criteriosamente na África, Ásia, Europa, Oriente Médio e Américas do Norte e do 

Sul, para escrever o programa das 17 disciplinas fundamentais.  

 

 O documento foi então avaliado durante a segunda reunião consultiva com 

especialistas em Paris, na sede da UNESCO, ocasião em que determinado número de 

programas de disciplinas foi escolhido para completar o documento apresentado durante o 1º 

Congresso Mundial de Ensino de Jornalismo, em junho de 2007, em Cingapura. 

 

 É interessante, para além da descrição de etapas, pensar sobre o nascedouro deste 

programa de disciplinas, que está atrelado à demanda de países emergentes. Novamente 

fazendo uso da escola francesa de Análise do Discurso, pode-se considerar que o documento 

está, portanto, relacionado a uma conjuntura social e política própria dessas regiões. 

Conjuntura essa, inclusive, bastante recente, já que o modelo da UNESCO foi elaborado nos 

últimos cinco anos.  

 

Tais características certamente impeliram os educadores reunidos a observar e 

absorver importantes particularidades durante o processo de elaboração. Sobre isso, o teórico 



23 

Gimeno Sacristán (1998) destaca a importância de se pensar o currículo atrelado aos 

processos culturais: 

“A qualidade da educação e do ensino tem muito a ver com o tipo de cultura em que 

eles se desenvolvem, que obviamente cobra resultados através das práticas e códigos 

que traduzem essa qualidade em processos de aprendizagem para os alunos. Não há 

renovações de conteúdo sem mudanças de procedimentos, nem tem sentido uma 

fixação de processos educativos sem conteúdos próprios da cultura local. (...) Tem-

nos parecido importante atender, na medida das nossas possibilidades, às 

peculiaridades do nosso próprio meio, rastreando algumas tradições que são 

definidoras nesse sentido...” (SACRISTÁN, 1998, p. 9) 

 

 Ainda que a própria Organização das Nações Unidas admita que “não há nenhuma 

regra estabelecida para a designação de países ou áreas 'desenvolvidas' e/ou 'em 

desenvolvimento'” (ONU, 2011) em seu sistema, convencionou-se, ao longo dos anos, a 

classificação de um país em desenvolvimento ou emergente como aquele que tem apresentado 

um índice de crescimento, seja econômico ou social, ainda que em detrimento um do outro. 

 

 Por exemplo, há países que possuem um considerável índice de crescimento 

econômico e industrial, que chega a causar impacto na economia mundial, mas que falham na 

distribuição de renda, na expectativa de vida e no nível de alfabetização, como o Brasil. 

Outros, por sua vez, não são dotados de uma economia que cause impactos globais, mas 

possuem alto nível de desenvolvimento social – educação, saúde, saneamento, entre outros: é 

o caso da Argentina. 

 

 Diante deste contexto, pode-se auferir desde já que o desenvolvimento desse modelo 

curricular não desconsidera a história do ensino de Jornalismo próprio dos eixos norte-

americano e europeu, mas estimula que as regiões, ao adotá-lo, retirem o foco das grandes 

potências, considerando a trajetória particular de suas democracias: sua história, suas 

conquistas, a cultura e as lutas sociais de cada lugar.  

 

É importante para a UNESCO que os profissionais de Comunicação de países em 

desenvolvimento estimulem e propaguem a trajetória dessas regiões, atuando na construção 

de um registro histórico. Prova dessa preocupação da UNESCO é o fato de o modelo sugerir, 

por exemplo, o aprendizado obrigatório aos jornalistas de vernáculos e dialetos locais, em 

caso de países que os possuam (UNESCO, 2010).   
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 Outro aspecto que merece destaque é o fato de que, para além de suporte em quesitos 

básicos, essas democracias emergentes passam a demandar das Nações Unidas auxílio para 

cuidar do modo como a difusão das notícias e a formação de pensamento crítico de suas 

sociedades tem sido desenvolvida. Diante desse pressuposto, tem-se finalmente uma visão 

bastante clara da influência direta do jornalismo no desenvolvimento de economias 

emergentes, como o exercício desta profissão influencia o girar das molas motrizes, 

estabelecendo uma ponte, nem sempre alvo de reflexão.  

 

 Ao se considerar o exercício do jornalismo como tão somente o ato de difusão – seja 

escrito, televisionado ou transmitido por rádio – de fatos diários relevantes, desconsidera-se, 

por outro lado, o modo como essa democratização da informação pode influenciar a economia 

e as decisões políticas de um país e mesmo a sua relação com outros países. 

 

4.1. Perfil do curso: identidade do modelo curricular 

Inicialmente, será apresentado um perfil detalhado do modelo curricular proposto pela 

UNESCO, especificando sua identidade. O programa é composto por um modelo denominado 

“Bacharelado em jornalismo, humanidades e ciências”, com currículos para graduação em três 

e quatro anos; dois programas de mestrado: um para estudantes com pouco ou nenhum 

conhecimento do jornalismo e outro para estudantes que concluíram um bacharelado na área 

ou profissionais que tenham pelo menos cinco anos de prática jornalística, além de anexos 

com sugestões de cursos de apenas dois anos.  

 

O documento é composto ainda pela descrição das 18 disciplinas propostas para os 

programas, incluindo as de mestrado. Na listagem, são detalhados tópicos como o nível da 

disciplina, o formato, o enfoque pedagógico, o número de horas sugeridos e até um 

cronogramas de aulas. 

 

 A priori, pode-se adjetivar tal documento como democrático e participativo, já que, 

apesar dos muitos subsídios oferecidos, manteve lacunas a serem preenchidas por demandas 

específicas dos países que o irão adotar. Na introdução do documento que apresenta o 

modelo, os coordenadores do projeto prevêem a elaboração de seminários locais para a 

construção de bibliografias próprias de cada país.  
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 Uma das principais características que o define politicamente certamente é a defesa da 

formação jornalística a partir do Ensino Superior: 

 

“Sabemos da existência de muitos programas de treinamento profissional em 

instituições especializadas, algumas delas independentes, outras fundadas por 

doadores e outras, ainda, financiadas ou gerenciadas pelo setor de mídia. É por isso 

que incluímos um programa de ensino que possa ser adaptado para formação 

profissionalizante. Entretanto, continuamos a acreditar que o estudo em cursos 

universitários deva continuar como a fonte básica para a formação profissional no 

campo do jornalismo. E é por isso que este documento foca no ensino do jornalismo 

oferecido em universidades, nos níveis de graduação e pós-graduação”. (UNESCO, 

2010, p. 7) 

 

 Procurando, no entanto, provavelmente, estabelecer um alto grau de especificidade ao 

ofício do jornalista, regularizando o que é próprio à profissão, o projeto perde em amplitude e 

em conteúdo ao estabelecer que não tem a pretensão de estimular a pesquisa acadêmica nem 

de formar profissionais para exercer certas funções também assumidas por bacharéis em 

Comunicação Social no mercado de trabalho, como Assessoria de Imprensa ou Relações 

Públicas. O parágrafo a seguir deixa claro: 

 

“Os currículos estão direcionados à formação de estudantes para a prática do 

jornalismo. Eles não foram concebidos para preparar os estudantes para estudos 

acadêmicos sobre como pessoas e organizações se comunicam por meio da mídia de 

massa. Pretendemos, igualmente, preparar os estudantes para que sejam críticos a 

respeito do seu próprio trabalho e em relação ao de outros jornalistas. Nosso modelo, 

porém, não inclui disciplinas de estudos de comunicação de massa ou estudos de 

cinema, estudos da informação, relações públicas ou publicidade, já que 

consideramos que estes devem ser oferecidos separadamente”. (UNESCO, 2010, p. 7)  

 

 Ainda que a comissão organizadora tenha razão quanto a oferecer os conteúdos de 

cinema, estudos da informação, relações públicas e publicidade em cursos específicos a cada 

área, pelo menos a disciplina referente à Assessoria de Imprensa (função relacionada ao 

profissional de Relações Públicas) e noções de projeto gráfico e de design gráfico (relativas à 

publicidade) deveriam constar no currículo de um jornalista.  
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 A primeira porque boa parte dos estudantes de jornalismo inicia sua carreira 

profissional como assessor de imprensa – dada a saturação do mercado de redações de 

impresso e empresas de mídia. A função do assessor de imprensa, aliás, se tornaria muito 

melhor executada se o profissional conhecesse em profundidade o trabalho do repórter (suas 

demandas, seus métodos de apuração), já que atualmente a maior parcela do conteúdo das 

pautas apuradas pelos jornalistas são inicialmente captadas e redigidas pelos assessores, em 

forma de releases e press kits.     

 

 Já a segunda disciplina (design gráfico) se justifica porque, atualmente, o mercado 

exige um profissional dotado de inúmeras competências, que saiba reconhecer e interferir em 

todo o processo jornalístico, que permeia não apenas a produção da matéria, mas a edição do 

material e a sua adequação ao formato do meio escolhido: jornal, revista, livro, folder e etc. 

 

 Para a construção filosófica do modelo, considerou-se a divisão do ensino de 

jornalismo em três eixos ou linhas de desenvolvimento, como já se costuma estabelecer em 

currículos universitários. O primeiro eixo diz respeito a tópicos mais específicos ao ofício do 

jornalismo: compreende normas, valores, ferramentas, padrões e práticas da profissão; já o 

segundo eixo, dedica-se ao capital cultural adquirido pelo estudante, enfatizando os aspectos 

social, cultural, político, econômico, legal e ético da prática jornalística, nacional e 

internacionalmente; o terceiro, por fim, está centrado no conhecimento do mundo e nos 

desafios intelectuais ligados ao jornalismo, estabelecendo, de certo modo, uma ponte entre os 

eixos um e dois. 

 

 Pensando sobre a porcentagem da divisão destes três eixos ao longo do programa de 

disciplinas, de modo que se mantenham harmônicos e arquitetados em parcelas condizentes 

ao seu grau de importância, a comissão organizadora estruturou três categorias de disciplinas 

que correspondem aos três eixos: prática profissional, estudos de jornalismo, além de 

humanidades e ciências. 

  

“Se inscrevermos cada disciplina de um bacharelado de três anos em uma dessas 

categorias e concedermos a cada disciplina os créditos que elas merecem receber, 

estimamos que, no primeiro ano, 20% das aulas devam ser dedicadas à prática 

profissional; 10%, aos estudos de jornalismo; e 70%, às aulas de humanidades e 

ciências. No segundo ano, os percentuais são 40%, 20% e 40%. No terceiro ano, 

80% das aulas são de prática profissional e 20%, em humanidades e ciências. Essas 
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porcentagens perfazem o seguinte total em um bacharelado de três anos de duração: 

prática profissional, 47%; estudos de jornalismo, 10%; humanidades e ciências, 

43%. Sublinhamos que esses números são apenas estimativos. Os créditos 

concedidos para cada disciplina devem ser calculados de acordo com o sistema 

empregado por cada instituição de ensino, assim como o número de disciplinas que 

os estudantes devem cursar em cada ano”. (UNESCO, 2010, p. 11)  

 

 Esta arquitetura em porcentagens, simulada para o formato de um curso de graduação 

de três anos (diferente do modelo de quatro anos empregado nos cursos de jornalismo 

brasileiros), oferece um panorama claro dos objetivos a serem alcançados pelo modelo e, 

consequentemente, do tipo de profissional que pretende formar.  

 

 O texto de apresentação do modelo inclui ainda a preocupação da organização em 

basear o currículo em tópicos considerados “fundamentos do jornalismo”, concebidos com o 

objetivo de fornecer pré-requisitos intelectuais e profissionais aos estudantes. São eles: 

 

“- Capacidade de pensar criticamente, integrando habilidades de compreensão, 

análise, síntese e avaliação de conteúdos pouco familiares, e uma compreensão 

básica do conceito de evidência e dos métodos de pesquisa e apuração jornalística.  

- Capacidade de redigir com clareza e coerência, utilizando os métodos narrativo, 

descritivo e analítico.  

- Conhecimento de instituições nacionais e internacionais dos campos político, 

econômico, cultural, religioso e social. 

- Conhecimento de questões da atualidade e noções gerais de história e geografia”. 

(UNESCO, 2010, p. 9)  

 

 Visivelmente, a pretensão do programa não é desenvolver núcleos de investigação e 

pesquisa metalinguísticos, levando jornalistas a estudarem o fazer jornalístico propriamente, 

mas sobretudo preparar-lhes para o mercado de trabalho e munirem, regularmente, esses 

profissionais com conhecimentos de mundo que os estimulem à um pensamento crítico, 

reflexivo e holístico durante a apuração e a transmissão dos fatos e que ainda os leve a pensar 

em especializar-se em outros campos afins, como a Sociologia, a Antropologia, as Ciências 

Políticas e mesmo as Ciências Exatas, produzindo, a posteriori, profissionais com 

especialidades em jornalismo cultural, político, científico, entre outros. 
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 Por fim, o que mais se pode destacar acerca do modelo são as inúmeras combinações e 

formatos oferecidos, o que demonstra a dedicação da comissão organizadora em desenvolver 

um projeto amplo e extremamente adaptável. Além da duração tradicional de quatro anos para 

graduação e de elaborar um modelo para uma pós-graduação, o programa considera ainda 

currículos de apenas um ano, que podem ser praticados como reciclagem de profissionais já 

atuantes no mercado e ainda outros, também de curta duração, adaptáveis para pré-

universitários, que queiram apenas conhecer os fundamentos de uma provável profissão 

futura.  

 

“Aulas de jornalismo são ministradas em diversos níveis: desde o Ensino Médio até 

programas de mestrado. Este documento oferece modelos de currículos para os três 

níveis: bacharelado (três ou quatro anos); mestrado de dois anos (para estudantes 

que estudaram ou não jornalismo anteriormente); e um programa de estudos de dois 

anos, que pode ser considerado como uma preparação básica para a profissão de 

jornalista”. (UNESCO, 2010, p. 11)   

 

4.2. Entre a teoria e a prática  

 O panorama apresentado no tópico anterior já dá mostras de como se arquitetaram as 

parcelas de teoria e de prática no seio dos currículos desenvolvidos pela UNESCO. No 

entanto, para falar sobre essas duas vias de ensino no campo do jornalismo é preciso pensar 

novamente sobre a dicotomia travada entre um ethos jornalístico pragmático e as tendências 

acadêmicas de ensino e de investigação. Isto porque, nesta área específica, não se pode 

considerar apenas teoria e prática, mas perceber a importante distinção entre as teorias da 

Comunicação e as teorias do Jornalismo (compreendendo-os como campos de conhecimento 

distintos), e em outro extremo o repasse de técnicas, ligado à prática propriamente.  

 

 Ainda que os estudos relacionados ao Jornalismo tenham ganhado força no Brasil na 

década de 1940, com a criação dos primeiros cursos universitários (como explicitado em 

capítulos anteriores), em meados da década de 1970, o Jornalismo como campo de 

investigação foi perdendo autonomia ao ser agregado a áreas contíguas, como Publicidade, 

Relações Públicas e Editoração. Neste sentido, como afirma o pesquisador José Marques de 

Melo (2006), o jornalismo permaneceu limitado a uma “camisa de força instaurada pela 

adoção do fluido conceito de Comunicação Social”. (MELO, 2006, p. 12).  
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Ainda que o teórico considere que a partir dos anos 1990, pela outorga da nova Lei de 

Diretrizes de Base da Educação Nacional, o Jornalismo voltou a possuir a autonomia nas 

grades curriculares de que usufruía, acredita-se que o panorama atual não demonstra uma 

mudança significativa neste quadro.  

 

 Em artigo para a Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo (Rebej), o professor 

Eduardo Meditsch, doutor em Jornalismo, traça um competente panorama de debates entre o 

ensino voltado para a prática jornalística e para a academia, tendo por base alguns estudos e 

simpósios ocorridos nos Estados Unidos.  

 

O desenrolar das pesquisas demonstra como, há décadas, os próprios acadêmicos tem 

contribuído pouco com o acervo teórico do Jornalismo, ao inseri-lo nas universidades como 

um subgênero da Comunicação Social. A iniciativa, buscada como forma de validar 

politicamente o campo do jornalismo, acabou limitando-o.  

 

“A universidade se isolou da realidade graças a um sistema de auto-validação, e 

defende ciumentamente esta autonomia. Diferente das ciências humanas, a missão 

das escolas de jornalismo é formar práticos; embora persigam o prestígio de outras 

disciplinas, as faculdades de comunicação não competem na criação de teorias 

próprias, só na aplicação. (…) Os problemas estão aí para aplicação: tecnologia, 

financiamento, livre informação; a indústria tem necessidade de pesquisa, e se as 

faculdades de jornalismo não a fizerem, outros setores acadêmicos vão tomar este 

espaço” (MEDITSCH, 2007, p. 45) 

 

 Ao fazer esta afirmação, durante um simpósio em 2001, o professor John Maxwell 

Hamilton, da Louisiana State University, ajuda a esclarecer o raciocínio aqui empregado: 

diferente dos estudos ligados à Comunicação, que procuram pensar amplamente sobre o 

fenômeno de interação social, os estudos próprios do Jornalismo existem para pensar 

aplicações aos fenômenos que impactam o trabalho do jornalista no cotidiano. Longe de uma 

formação tecnicista, o que Hamilton defende é a pesquisa firmemente aliada à prática 

profissional.  

 

 No Brasil, entre os anos de 1950 e 1960, as primeiras pesquisas teóricas produzidas 

dos cursos de Jornalismo mantinham uma preocupação sobretudo deontológica, voltadas para 

“indagar sobre as aplicações legais da atividade profissional, para refletir sobre os 
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fundamentos morais da prática noticiosa e para delinear parâmetros filosóficos peculiares aos 

processos jornalísticos vigentes” (MELO, 2006, pág. 19). Esta tendência se dava 

principalmente porque boa parte dos professores de Jornalismo, nesta época, eram oriundos 

dos cursos de Direito.  

  

 Já entre os anos de 1970 e 1980, a conjuntura política e social brasileira,  marcada pela 

ditadura militar e a processual abertura política, não permitiu a continuidade de estudos mais 

aprofundados na história e na metodologia da profissão. Os debates ferrenhos insurgidos nesta 

época também eclodiram no Jornalismo, orientando seus pesquisadores ao estudo de 

fundamentos éticos e das leis de imprensa.  

 

 Para o otimista Marques de Melo (2006), a tendência contemporânea indica uma 

vigorosa retomada dos estudos voltados à busca de uma identidade do Jornalismo.  

 

“Estudar essa profissão, entendê-la, sistematizá-la, contribuir para que assuma um 

ritmo dinâmico, atualizando-se continuamente, é a meta que colocam de modo 

prioritário inúmeros integrantes da comunidade acadêmica” (MELO, 2006, p. 32).  

  

 No entanto, a conjuntura brasileira não parece assim tão interessada e Meditsch ajuda 

a esclarecer este ponto de vista ao expandir a problemática ao nível das pós-graduações. Para 

ele, “há, em consequência, um descolamento da pós-graduação em relação aos objetivos da 

graduação, que se reflete na ausência de áreas de linhas de pesquisa em jornalismo nos 

programas brasileiros de pós” (MEDITSCH, 2007, p. 49).  

 

Não é preciso ir longe para exemplificar a afirmação. A única pós-graduação cearense 

ligada aos cursos de Jornalismo, fundada pelo curso de Comunicação Social da Universidade 

Federal do Ceará, não possui linhas nem pesquisadores dispostos a estudar teorias do 

Jornalismo.  

 

 Se o estímulo por novas pesquisas é defasado, o que não se pode dizer do repasse 

dessas teorias em sala de aula. Em seu artigo, Meditsch reforça ainda um problema grave e 

crucial presente no seio dos cursos de Jornalismo no Ensino Superior, que não sofreu 

modificações significativas nos últimos anos: os próprios educadores – muitas vezes saídos 
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das redações – não se esforçam em reciclar, dentro da sala de aula, as teorias ligadas ao 

Jornalismo.  

 

“Se essa postura hegemônica das ciências humanas vinga em nossas escolas, é 

porque não encontra muitas vezes quem se contraponha seriamente a ela. A miopia 

tecnicista é o outro lado da mesma moeda. É uma doença ocular comum entre os 

profissionais que se tornam professores de jornalismo, e tem como principal 

característica a negação da possibilidade teórica: não é capaz de distinguir entre a 

teoria relevante e o verbalismo acadêmico e, em consequência, rejeita a literatura e 

ignora a tradição em que poderia se apoiar. (...) Tem suas referências nos manuais 

técnicos, cujas razões de ser (o logos por trás das técnicas) não compreende. Em 

consequência, torna-se rapidamente desatualizada, não resiste à crítica, e não 

defende o território do jornalismo na academia, perdendo aquilo de que se acreditava 

proprietária. (MEDITSCH, 2007, p. 51) 

 

 Nos conteúdos sugeridos pela UNESCO, não se pode dizer que a grade curricular 

estimule um estudo voltado para a busca de uma identidade do Jornalismo, como postula 

Marques de Melo (2006), mas não se pode também, por outro lado, afirmar que o programa 

seja pobre de teoria. Pelo contrário. Segundo Melo, no ensino do Jornalismo, “para lograr 

autonomia ocupacional nada mais apropriado que fomentar a pesquisa empírica e estimular a 

experimentação de gêneros e formatos nos laboratórios didáticos” (MELO, 2006, p. 12). 

 

 Voltando às porcentagens apresentadas no tópico anterior, há sim uma preocupação da 

comissão organizadora do modelo da UNESCO no repasse básico das teorias do Jornalismo 

(um cálculo variável de 10% da grade total do curso de três anos), mas, já no primeiro 

semestre, o currículo aponta para um importante caminho que muitos programas brasileiros de 

graduação deixa a desejar: o estudo do Jornalismo inserido na sociedade.  

  

 O modelo o faz a partir de disciplinas como “Lógica, evidência e pesquisa”, cujo 

objetivo é o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes; “Instituições nacionais e 

internacionais”, em que se apresenta uma compreensão básica do sistema de governo, da 

Constituição, do sistema judiciário, do processo político, da organização econômica, social e 

cultural do próprio país e as relações com outros países, bem como a posição ocupada pelo 

jornalismo na arquitetura da democracia daquele país; e as disciplinas de “Conhecimentos 

Gerais”, uma introdução ao básico da história e da geografia nacional e internacional, além de 
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uma introdução a questões sociais contemporâneas e outras de importância para os jornalistas, 

incluindo gênero, diversidade cultural, religião, classes sociais, conflito, pobreza, questões 

ligadas ao desenvolvimento e à saúde pública, com a utilização de técnicas analíticas e críticas 

sobre a cobertura jornalística de tais assuntos (Observar disciplinas no Anexo A).  

 

 O que se pode observar é um aporte riquíssimo de um conteúdo que, de fato, não se 

atém a uma sistematização do Jornalismo enquanto campo de conhecimento, mas que diz 

respeito à preparação intelectual do jornalista, com cuja carga cultural poderá refletir sobre 

seu ofício de modo muito mais eficiente.  

 

Tais disciplinas, obrigatórias no modelo, são em geral oferecidas nas universidades 

com esse grau de aprofundamento apenas em disciplinas optativas ou, quando não, em 

disciplinas como “Fundamentos da Economia e da Política”, ofertada no terceiro semestre do 

curso de Comunicação Social da Universidade de Fortaleza (Unifor) e “Formação da 

Sociedade Brasileira”, ministrada no segundo semestre do curso da Universidade Federal do 

Ceará. Ambas, apesar de se assemelharem à proposta da UNESCO, não introduzem o papel 

no jornalista dentro do contexto político e social apresentado, promovendo um ensino típico 

das Ciências Sociais e Políticas, desconectado da realidade do futuro jornalista (Observar 

disciplinas nos anexos B e C).  

 

 Ainda sobre o currículo da UNESCO, equivalendo-se ao ensino da cobertura 

jornalística, tem-se ainda a porcentagem de estudos dedicados ao terceiro eixo: humanidades e 

ciências, que demonstram a percepção de que é impossível se formar um jornalista apenas 

pelo treinamento de técnicas, mas é imperativo o ensino de um conhecimento de mundo.  

 

 No âmbito da pós-graduação, os modelos propostos pela comissão organizadora 

podem ser considerados um avanço diante da conjuntura revelada anteriormente. São dois 

tipos distintos de mestrado, um para “estudantes com pouco ou nenhum conhecimento do 

jornalismo e outro para estudantes que concluíram um bacharelado na área ou profissionais 

que tenham pelo menos cinco anos de prática jornalística”. (UNESCO, 2010, p. 16) 

 

 Ambos possuem dois anos de formação, não sendo indicada uma pós-graduação com 

menos do que este período. E o mais importante: tem por essência a preocupação na formação 

jornalística.  
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“Não recomendamos os programas de mestrado com apenas um ano de duração, nem 

a titulação de mestre em jornalismo baseada numa formação composta por matérias e 

por trabalho de campo que tratam da comunicação de massa ou do estudo da mídia 

de massa”. (UNESCO, 2010, p. 17) 

 

 Pensando na atual identidade das linhas de pesquisa ofertadas no Nordeste, apresenta-

se como grande vantagem a adoção de uma pós-graduação baseada no modelo da UNESCO. 

Entre as universidades federais dos estados Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Sergipe e Piauí, todas possuem programas de pós-graduação em comunicação, mas 

apenas a Universidade Federal do Piauí oferta uma linha intitulada “Pesquisas e processos em 

Jornalismo”, cujo corpo docente se dedica a pesquisas relacionadas à História do Jornalismo e 

às Teorias do Jornalismo.  

 

No entanto, o que se percebe ao analisar os trabalhos produzidos pela UFPI é uma 

regionalização e consequente restrição do debate apenas ao contexto social e aos produtos 

jornalísticos do Piauí. A vantagem do programa desenvolvido pela UNESCO é o fato de não 

se prender a regionalismos, tendo por objetivo formar, ao fim do mestrado, jornalistas mais 

aprofundados em técnicas de apuração e de pesquisa de fontes, além de mais críticos com 

relação à produção de conteúdos jornalísticos e ao debate de temas atuais, que digam respeito 

à sociedade.  

 

É preciso ter em mente, contudo, que a prioridade do programa é, principalmente, 

formar jornalistas especializados em áreas determinadas, garantindo a aquisição de uma dupla 

formação. Neste modelo curricular, designado a bacharéis em Jornalismo ou indivíduos com, 

pelo menos, cinco anos de experiência na área, os dois anos são destinados ao 

aprofundamento em uma área de um curso que possua afinidades com o jornalismo, 

constituindo especializações como jornalismo político, científico, cultural, esportivo, 

econômico, policial e muitos outros. É sugerido, inclusive, que entre o primeiro e o segundo 

ano, o mestrando estagie em algum veículo de comunicação ou empresa de mídia na 

especialidade escolhida. 

 

 No programa desenvolvido para estudantes com pouca ou nenhuma formação ou 

experiência em jornalismo, além do aprofundamento, parte da grade curricular é dedicada a 

um panorama das competências necessárias ao profissional da comunicação. Uma parcela do 
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que se vê na graduação de quatro anos é “enxugada” em disciplinas determinadas, divididas 

ao longo dos dois anos.  

 

4.3. A quem servir: sociedade, academia ou empresa  

 Até aqui, já se pode compreender a que forças sociais a formação em Jornalismo 

proposta pela UNESCO orienta. Sua especialidade, como já foi comprovada, não é a 

formação voltada para a constituição de pesquisadores acadêmicos. A parcela teórica ofertada 

por este modelo curricular compreende as leituras de base como meios de desenvolvimento 

intelectual, modos de aprimorar o arcabouço epistemológico dos estudantes, não 

necessariamente destinando esses conhecimentos ao desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas. 

 

 Sobre a proximidade do programa com o mercado de trabalho, pode-se considerar que 

a UNESCO, nesse sentido, propõe uma relação amistosa e dialogal, não muito condizente 

com o que se vê na prática. Assim diz a instituição: 

 

“A fim de enriquecer essa vertente prática, cada programa deve incluir um estágio 

em um tipo de mídia. As escolas de jornalismo devem estabelecer parcerias com 

organizações de mídia locais. Essas parcerias podem incluir seminários práticos 

conduzidos por instrutores de jornalismo que trabalhem com jornalistas de renome, 

na organização de intercâmbios e em projetos conjuntos. (...) Tais parcerias podem 

servir para estreitar o abismo que existe entre os programas acadêmicos de 

jornalismo e a indústria da informação. As empresas midiáticas deveriam ser 

encorajadas, de um lado, a dar condições de tempo para que seus jornalistas possam 

melhorar sua formação, frequentando um curso universitário. E, de outro lado, 

oferecer aos professores de jornalismo a oportunidade de reciclar suas competências 

profissionais”. (UNESCO, 2010, p. 8) 

  

 Comparando com a realidade de faculdades de jornalismo cearenses, muitos 

professores, por iniciativa própria, costumam levar seus alunos para conhecer o espaço físico 

e os setores das empresas de Comunicação. Não é raro ver dezenas de jovens caminhando 

pelos corredores das redações, observando os profissionais com olhos ávidos, esperançosos de 

um dia ocupar também aqueles lugares. 
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 No entanto, as visitas não necessariamente constituem uma relação de parceria entre as 

empresas e a universidade. Durante os períodos de estágio, as redações são abarrotadas de 

jovens estudantes, que trabalham cerca de um mês gratuitamente para os jornais e emissoras 

de TV em troca de, tão somente, conhecimento.  

 

 Justamente pela discrepância entre a oferta e a procura, muitos desses universitários, 

que por períodos até mais longos pagam para trabalhar, não são contratados ou são demitidos 

logo que se formam, já que as empresas não estão dispostas a pagar o piso salarial de um 

jornalista formado.  

  

 A proposta de uma aproximação maior das empresas de comunicação à universidade é 

interessante sobretudo para aumentar o poder de diálogo da categoria dos profissionais de 

jornalismo com o patronato, relação esta extremamente apartada e de difícil acordo. 

 

 Observando a questão a partir da análise da grade curricular, não há no modelo 

proposto disciplinas obrigatórias voltadas para o estudo do Jornalismo como setor da 

economia, compreendendo-o dentro de uma lógica de mercado. Na lista de disciplinas 

optativas é que se pode encontrar “Gestão dos meios de comunicação” e “Economia dos 

meios de comunicação”.  

 

 Ambas são interessantes porque dizem respeito à formação de um profissional em 

jornalismo empreendedor, empresário, que não necessariamente tem a obrigação de ser 

funcionário de uma empresa de comunicação, mas construir a sua própria empresa.  

 

 Atualmente, a chamada indústria criativa é responsável por empregar diversos 

profissionais e capitanear montantes cada vez mais significativos. No Ceará, essa indústria, 

baseada na arte, na cultura, na comunicação e no entretenimento, já é uma realidade em 

crescimento, englobando desde as agências de publicidade e produtoras culturais até pequenas 

e médias empresas de comunicação, que ofertam serviços de jornalismo e de assessoria de 

imprensa.   

 

 Nesse sentido, no Ceará, a grade curricular oferecida pela Universidade de Fortaleza 

leva vantagens, ao ofertar a disciplina “Comunicação Empresarial”. Esta corrente de estudos 

da comunicação, aliás, é bastante requisitada em provas de concursos públicos, o que acaba 
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por se constituir uma desvantagem para os estudantes das universidades que não oferecem 

uma formação mínima nessa área. Estes terão que, por si mesmos, manter contato com uma 

bibliografia básica, muitas vezes sem a devida orientação. 

 

 Voltando ao modelo da UNESCO, não se pode afirmar, contudo, que, ao propor uma 

maior parceria entre o empresariado e a universidade, o programa prepare os estudantes 

apenas para o mercado de trabalho. É importante não esquecer em que contexto as pesquisas 

que levaram ao desenvolvimento dos programas de disciplinas foram elaborados: em 

cumprimento a demanda de países em desenvolvimento interessados em aprimorar a forma 

como as informações em suas regiões vêm sendo produzidas e repassadas. Esta conotação 

política reforça a intenção da UNESCO de formar jornalistas que, sobretudo, sirvam à 

democracia. Jornalistas que prestem um serviço à sociedade, acima de tudo.   

 

 Em anexo aos programas, os organizadores fizeram questão de traçar um perfil 

pormenorizado das competências exigidas ao profissional de jornalismo e citar o texto da 

Declaração de Tartu da Associação Europeia de Formação Jornalística, assinado em Tartu, na 

Estônia, a 10 de junho de 2006. Reza o documento que: 

 

“Os jornalistas devem servir à sociedade: 

• Oferecendo uma aproximação mais profunda das condições políticas, econômicas 

e socioculturais; 

• Fomentando e fortalecendo a democracia em todos os níveis; 

• Favorecendo e fortalecendo a responsabilidade pessoal e institucional; 

• Reforçando as possibilidades de que os cidadãos façam escolhas em contextos 

pessoais e societários;”  

(UNESCO, 2010, p. 38) 

 

 

4.4. Universidade e experimentação  

 Para além do repasse de conhecimentos e do preparo para carreiras acadêmica ou 

profissional, através da inserção no mercado de trabalho, é importante pensar sobre um outro 

aspecto em torno da elaboração de um currículo voltado para o Ensino Superior: as 

possibilidades de experimentação.  
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 Em outras palavras, que parcela do currículo é reservada ao desenvolvimento de 

experiências em novos formatos, outras estéticas, modos alternativos de difusão e outros 

conhecimentos. Este estudo tratou parcialmente deste tema ao discutir sobre teoria e prática, 

já que boa parte dessas atividades são desenvolvidas a partir de exercícios práticos.  

  

 No entanto, inserido neste debate está outro aspecto, que é a interdisciplinaridade. A 

partir dela, pode-se reformular a questão inicial para pensar: que espaço do currículo é 

oferecido para a redescoberta do Jornalismo a partir de outros campos do saber? Quando se 

trata de jornalismo, a interdisciplinaridade é um dos imperativos mais importantes, já que 

move as novas condições de produção do conhecimento.  

 

 Pode-se exemplificar, inclusive, pelas emergentes áreas científicas, como a Bioética, a 

Ecologia a Psiconeuroimunologia, as quais, pela sua própria essência, exigem a convergência 

de disciplinas. A ciência não abandona, mas reformula sua tendência à especialização, 

aglutinando saberes ao invés de fragmentá-los ao limite. A Comunicação, assim como muitas 

disciplinas das áreas científicas e humanas, é igualmente interdisciplinar por natureza, uma 

vez que produz discursos que interagem com os diversos campos sociais.  

 

 Atualmente, ainda se discute o estatuto de ciência da Comunicação, que não é 

considerada uma ciência por alguns estudiosos, já que, argumenta-se, não possui arcabouço 

teórico próprio e nem procedimentos metodológicos orgânicos. Sua rigorosa natureza 

interdisciplinar concedeu-lhe, neste caso, ainda que à revelia do pensamento de muitos 

pesquisadores, o caráter de subcategoria dos estudos sociológicos, considerada parte das 

Ciências Sociais Aplicadas.   

  

 Na prática, o jornalismo, ao se caracterizar como uma atividade “eminentemente 

ideológica” (MELO, 2004, p. 56) não apenas bebe de outras fontes de saber, mas interfere no 

pensamento e na difusão delas. No modelo proposto pela UNESCO, a troca de conhecimento 

com outras áreas de estudo da universidade é obrigatória.  

 

“... deve-se ter em mente que o jornalismo não é um saber isolado. Ao contrário: ele 

deve ser combinado com o estudo de matérias de outras áreas das humanidades e das 

ciências. Por isso, incentivamos os educadores de jornalismo a guiarem seus alunos 

na direção de uma forma de estudo que expanda e enriqueça o debate público. Nesse 
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sentido, os professores de jornalismo devem ser incentivados a colaborar com 

colegas de campos correlatos”.  (UNESCO, 2010, p. 11) 

 

 Na grade curricular, esta obrigatoriedade está representada no terceiro eixo de estudos 

em que foi dividido o currículo, explicitado no início deste capítulo, onde se pormenoriza o 

perfil do modelo da UNESCO. Ao longo dos semestres, há sempre uma porcentagem 

destinada ao terceiro eixo, ou seja, ao ingresso em disciplinas de outra área de conhecimento.  

 

Esta prática de intercâmbio com outros campos do saber é considerada, inclusive, no 

programa de pós-graduação, reforçando a importância dada a ela. Isto porque, para a 

coordenadoria responsável pela elaboração do modelo, optar por uma política interdisciplinar 

significa adotar “uma forma de estudo que expanda e enriqueça o debate público” (UNESCO, 

2010). 

 

 Diante desta conceituação admitida pela UNESCO, é importante estabelecer mais uma 

vez um comparativo com as grades curriculares dos cursos de Jornalismo das universidades 

cearenses. Tanto a Universidade Federal do Ceará quanto a Universidade de Fortaleza ofertam 

em seus currículos, logo no primeiro semestre, disciplinas básicas de outros campos das 

Humanas, como “Introdução à Sociologia” ou “Introdução à Filosofia”, ministradas por 

professores dos devidos departamentos.  

  

 No entanto, após estas poucas cadeiras, são raras disciplinas como essas ao longo do 

curso. O que se observa é a oferta de disciplinas optativas de outros departamentos, mas a 

quantidade de obrigatórias requeridas a cada semestre (que pode chegar a sete disciplinas), 

acaba traindo qualquer política interdisciplinar adotada, já que o estudante provavelmente não 

disporá de tempo suficiente para obrigatórias e optativas.  

 

 Outro aspecto interessante de se observar, ainda tendo por base o conceito de 

interdisciplinaridade estabelecido pela UNESCO, é a identidade da formação interdisciplinar 

ofertada por cada curso. Em outras palavras, quais as disciplinas ofertadas e, a partir delas, 

qual perfil terá a formação do estudante: será um jornalista ligado às ciências políticas, 

sociais, econômicas, exatas?  Nesse sentido, apesar da pluralidade de optativas oferecidas em 

cada uma das instituições, percebe-se na Universidade Federal do Ceará uma série de 
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disciplinas voltadas para debates culturais, enquanto a Universidade de Fortaleza aparenta 

voltar-se para o mercado de trabalho.  

 

No departamento de Comunicação Social da UFC, nota-se o foco nos estudos culturais 

desde as ementas interessadas no estudo das manifestações regionais, como “Comunicação e 

Cultura Populares”, até as dedicadas ao estudo das contemporaneidades, mas ainda no âmbito 

das condutas e do modus operandi social, como “Indústria Cultural e Cultura de Massas” 

(Anexo C). De fato, os profissionais formados pela UFC tendem a uma especialização ligada 

aos debates culturais. Atualmente, mais ainda, devido à anexação do departamento ao 

Instituto de Cultura e Arte, deixando de pertencer às Ciências Humanas. 

  

 Já a Universidade de Fortaleza investe, sobretudo, na relação do Jornalismo com a 

Publicidade e o mercado de trabalho, através do Marketing, do Turismo e das Relações 

Internacionais. O jornalista que se quer formar, portanto, parece tender a um profissional que 

atua na produção de informação, mas também possui um estreito vínculo com os campos da 

Administração e das Relações Públicas, perfil bastante distinto do traçado pela Universidade 

Federal do Ceará.  

 

 Entre as disciplinas obrigatórias, a Universidade de Fortaleza oferta muito mais 

cadeiras que relacionam o universo da Comunicação a contextos políticos e econômicos; já 

entre as optativas, pode-se encontrar disciplinas como “Planejamento e produção de eventos”, 

além de opções que escancaram as diferenças entre os cursos aqui comparados, como 

“Contemporary Brazilian Economy”, “Professional & Business Ethics” e ainda “Português 

para Estrangeiros I” ou “Administração Hoteleira I” (Anexo B). 

 

 De volta ao modelo da UNESCO, o que se pode observar quanto ao tipo de 

especialidade complementar que se pretende ofertar ao estudante é que a equipe pedagógica 

responsável pelo currículo optou por deixar que cada universidade e que cada aluno determine 

quais caminhos seguir, já que cabe aos departamentos definir que disciplinas serão oferecidas, 

mas cabe principalmente ao aluno, desde cedo, decidir em que campo do saber pretende se 

especializar, seguindo, ao longo dos semestres, um estudo paralelo na mesma área de 

conhecimento.  
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 Assim, ao fim do curso, o que se pretende é, por exemplo, um profissional jornalista, 

mas com razoável arcabouço em pedagogia; ou jornalista, mas capaz de produzir uma 

competente análise de fatos históricos; ou com conhecimento suficiente para escrever em uma 

revista científica. Para tanto, a UNESCO reserva, tanto no programa de graduação em três 

anos quanto em quatro anos, uma parcela dedicada à interdisciplinaridade denominada 

“Disciplinas de humanidades / ciências” (ver Anexo A). 

 

 Entre as optativas ofertadas no modelo da UNESCO, pode-se perceber também o 

perfil de profissional que o programa pretende formar. Todas as disciplinas estão ligadas ao 

Jornalismo e a sua atuação, seja por meio de debates atuais e bastante ligados à prática, como 

as muitas disciplinas de “Cobertura Jornalística”, divididas em conflitos, calamidades, 

diversidade, pobreza e muitas outras circunstâncias; seja por cadeiras especializadas mais 

convencionais, como Jornalismo Esportivo, Jornalismo Político e outras.  
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6. CONCLUSÕES 

 O presente trabalho coloca em questão a problemática em torno dos modelos 

curriculares elaborados para os cursos de jornalismo, tendo por objeto de análise o mais 

recente modelo proposto pela UNESCO, elaborado em 2010 e apresentado oficialmente no 

ano passado. Discute-se inicialmente sobre a obrigatoriedade do Ensino Superior para a 

prática do jornalismo. Neste sentido, entende-se que, diante do arcabouço epistemológico e 

cultural ofertado pela universidade e o ambiente de intercâmbio de conhecimentos por ela 

oferecido, é sim fundamental a passagem dos futuros profissionais da Comunicação por uma 

formação superior.  

 

 A observação ao modelo proposto pela UNESCO promove um entendimento mais 

plural dos desafios legados à elaboração de currículos para a Comunicação. O equilíbrio entre 

disciplinas teóricas e disciplinas práticas parece ser um desses tópicos em que dificilmente se 

chegará a uma definição. No presente trabalho, sugere-se que as disciplinas teóricas 

mantenham um grau de importância semelhante ao das práticas, exaltando a relevância de um 

arcabouço teórico para distinguir um profissional sem formação daquele que busca o Ensino 

Superior.  

 

 Outro debate posto em destaque é a discrepância entre o conteúdo repassado na 

graduação e o proposto nos programas de pós-graduação. Nesse caso, o estudo pode observar 

o exemplo da UNESCO, que expande sua perspectiva de orientação curricular e desenvolve 

também uma proposta para um possível mestrado em jornalismo, sugerindo um modo de 

reduzir essa discrepância, tão comum aos departamentos de Comunicação do País e 

observado, inclusive, no programa de pós-graduação do departamento de Comunicação Social 

da Universidade Federal do Ceará. A UNESCO inova ao propor um mestrado em Jornalismo, 

que se dedique às questões inerentes ao fazer jornalístico, ao invés de prender-se às 

superficialidades da Comunicação. 

 

 Como este estudo se propôs a refletir sobre o que seria um modelo coerente para os 

cursos de jornalismo, capaz de reforçar a necessidade da formação superior para a atuação 

profissional em jornalismo, conclui-se que o modelo curricular da UNESCO seria um 

excelente documento de base para a elaboração ou mesmo a reciclagem de muitos currículos 

de cursos de jornalismo do País, inclusive dos currículos das instituições cearenses.     
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8. ANEXOS 

ANEXO A – MODELO CURRICULAR DA UNESCO (p. 12 a 14, 18 a 21 e 29): 

 

BACHARELADO EM JORNALISMO, HUMANIDADES E CIÊNCIAS - DIPLOMA 

DE GRADUAÇÃO EM TRÊS ANOS  

 

PRIMEIRO ANO  

 

Primeiro semestre  

 

Fundamentos do jornalismo, distribuídos nas seguintes unidades: 

 Redação (com a inclusão da gramática e sintaxe, da narrativa e de métodos descritivos 

e explicativos);  

 Lógica, evidência e pesquisa (desenvolvimento do pensamento crítico);  

 Instituições nacionais e internacionais (compreensão básica do sistema de governo, da 

Constituição, do sistema judiciário, do processo político, da organização econômica, 

social e cultural do próprio país e as relações com outros países, bem como a posição 

ocupada pelo jornalismo na arquitetura da democracia daquele país);   

 Conhecimentos gerais (conhecimento básico da história e da geografia nacional e 

internacional e uma introdução a questões sociais contemporâneas e outras de 

importância para os jornalistas, incluindo gênero, diversidade cultural, religião, classes 

sociais, conflito, pobreza, questões ligadas ao desenvolvimento e à saúde pública, com 

a utilização de técnicas analíticas e críticas sobre a cobertura jornalística de tais 

assuntos);  

 Disciplinas de humanidades/ciências.  

 

Segundo semestre  

 Cobertura jornalística e redação (Módulo 1): notícias e reportagens básicas 

 Legislação da comunicação (As universidades podem oferecer esta disciplina em um 

momento posterior do curso. Entretanto, ela deve ser cursada antes que os trabalhos 

dos alunos sejam publicados ou transmitidos).  

 Disciplinas de humanidades/ciências.  

 

SEGUNDO ANO  
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Primeiro semestre  

 Cobertura jornalística e redação (Módulo 2): jornalismo em profundidade; 

 Radiojornalismo e telejornalismo;  

 Ética do jornalismo;  

 Disciplinas de humanidades/ciências. 

 

Segundo semestre  

 Cobertura jornalística e redação (Módulo 2): continuação; 

 Jornalismo para internet, multimídia e tecnologias digitais;  

 Mídia e sociedade;  

 Disciplinas de humanidades/ciências. 

 

ENTRE O SEGUNDO E O TERCEIRO ANO  

Estágio/experiência profissional - Consideramos que quatro semanas deva ser a duração 

mínima de um estágio para que seja proveitoso. Um período de prática maior é mais 

produtivo. Sempre que possível, os estudantes devem realizar os estágios em organizações de 

mídia nacionais ou internacionais. O estudante deve ser supervisionado e avaliado por um 

profissional que trabalhe no local do estágio. 

 

TERCEIRO ANO  

 

Primeiro semestre  

 Cobertura jornalística e redação (Módulo 3): Jornalismo especializado - Os estudantes 

se especializarão em um tema escolhido entre os oferecidos pela instituição. O módulo 

3 (em sua forma ideal) integra os conhecimentos básicos de um curso universitário de 

jornalismo. Os cursos devem corresponder aos ramos do jornalismo e, se possível, à 

especialização em humanidades/ciências escolhida pelo estudante. Também é possível 

oferecer matérias optativas de módulo 3 com duração de um semestre.  

 Jornal-laboratório: apuração, redação, edição, produção e diagramação, com uma 

introdução ao fotojornalismo.  

 Oficina de audiovisual: produção, apresentação e edição para rádio e TV. Instituições 

que desejam oferecer as oficinas de audiovisual e imprensa escrita como disciplinas 
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obrigatórias podem fazê-lo simultaneamente, com carga horária menor, ou transferir a 

Oficina de audiovisual para o segundo semestre no lugar de uma disciplina optativa.  

 Disciplina optativa de jornalismo  

 Disciplinas de humanidades/ciências  

 

Segundo semestre  

 Cobertura jornalística e redação (Módulo 3): continuação 

 Projeto de conclusão de curso  

 Disciplina optativa de jornalismo  

 Disciplinas de humanidades/ciências  

 

 

DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM QUATRO ANOS  

 

PRIMEIRO ANO  

 

Primeiro semestre  

 

Fundamentos do jornalismo, com as seguintes unidades: 

 Redação (com a inclusão da gramática e sintaxe, da narrativa e de métodos descritivos 

e explicativos);  

 Lógica, evidência e pesquisa (desenvolvimento do pensamento crítico) 

 Instituições nacionais e internacionais (compreensão básica do sistema de governo, da 

Constituição, do sistema judiciário, do processo político, da organização econômica, 

social e cultural do próprio país e as relações com outros países).  

 Conhecimentos gerais (conhecimento básico da história e da geografia nacional e 

internacional e uma introdução a questões sociais contemporâneas e outras de 

importância para os jornalistas – incluindo gênero, diversidade cultural, religião, 

classes sociais, conflito, pobreza, questões ligadas ao desenvolvimento e saúde 

pública, com a utilização de técnicas analíticas e críticas sobre a cobertura jornalística 

de tais assuntos). 

 Disciplinas de humanidades/ciências  
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Segundo semestre  

 Fundamentos do jornalismo (continuação) 

 Disciplinas de humanidades/ciências  

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS EM JORNALISMO (EXEMPLOS)  

 

As instituições podem escolher agrupar as disciplinas optativas em blocos.  

 

 Cobertura jornalística de conflitos* 

 Cobertura jornalística de calamidades e riscos*  

 Jornalismo para o desenvolvimento*  

 Jornalismo internacional*  

 Jornalismo político*  

 Cobertura jornalística da diversidade*  

 Cobertura jornalística da pobreza*  

 Cobertura jornalística da saúde pública*  

 Cobertura jornalística de questões ambientais*  

 Cobertura jornalística da educação*  

 Cobertura jornalística dos movimentos sociais*  

 Jornalismo esportivo*  

 Jornalismo econômico*  

 Jornalismo científico*  

 Jornalismo cultural*  

 Jornalismo visual/infografia**  

 Fotojornalismo**  

 Edição e revisão de páginas (copy desk)  

 Projeto gráfico de revistas**  

 Redação de análises e textos de opinião  

 Jornalismo literário/narrativa de não ficção  

 Gestão de meios de comunicação  

 Economia dos meios de comunicação  
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*As escolas podem oferecer as disciplinas optativas acima como disciplinas de módulo 3 

(Cobertura jornalística e redação especializada), caso as instituições disponham de meios 

adequados. Por exemplo, pode-se oferecer Cobertura jornalística da educação, se a 

universidade contar com uma Faculdade de Educação.  

 

**Aqui cabe a possibilidade de as escolas oferecerem essas disciplinas optativas como 

oficinas de meios de comunicação, além da oficina de imprensa escrita (jornal-laboratório) e 

da oficina de audiovisual (rádio e televisão).  
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ANEXO B – MODELO CURRICULAR DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 

 

Semestre 1 

 Elaboração do Trabalho Científico 

 Filosofia Geral e da Comunicação 

 Introdução a Computação Gráfica 

 Introdução ao Jornalismo 

 Língua Portuguesa I 

 Sociologia Geral e da Comunicação 

 

Semestre 2 

 Fotografia I 

 História da Arte e da Estética 

 Língua Portuguesa II  

 Psicologia Geral e da Comunicação 

 Teoria da Comunicação I 

 

Semestre 3 

 Fotojornalismo 

 Fundamentos de Economia e Política 

 Princípios e Técnicas de Jornalismo Impresso 

 Princípios e Técnicas de Radiojornalismo I 

 Princípios e Técnicas de Telejornalismo I 

 Sociedade, Cultura e Mídia 

 

Semestre 4 

 Assessoria de Comunicação 

 Ciência da Informação 

 Economia e Política da Comunicação 

 Princípios e Técnicas de Radiojornalismo II 

 Produção Gráfica 

 

Semestre 5  
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 Jornalismo e Gestão Empresarial 

 Marketing  

 Princípios e Técnicas do Jornalismo Impresso II 

 Sociedade da Informação e Tecnologias 

 

Semestre 6 

 Comunicação Comunitária 

 Ética, Cidadania e Jornalismo 

 Projeto Experimental 

 Semiótica 

  

Semestre 7 

 Atividades Complementares I 

 Estágio Supervisionado em Jornalismo 

 Oficina em Jornalismo 

 Teoria e Metodologia de Pesquisa em Comunicação Social 

 

Semestre 8 

 Trabalho de Conclusão de Curso 

  

Optativas 

A503 - Administração Hoteleira I 

A602 - Contemporary Brazilian Economy 

A603 – Professional & Business Ethics 

A608 - Português Para Estrangeiros I 

H714 - Historia e Estética do Cinema 

H717 – Planejamento e Produção de RTVC e Eventos 

H723 - Educação e Comunicação 

H726 - Arte e Cultura Brasileira 

H730 - Imagens, Mitos e Discurso 

H732 - Sexualidade e Violência Na Mídia 

H733 - Atendimento 

H736 - Comunicação Digital I 
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H757 - Estética e Linguagem 

H762 - Multimídia Games e RV 

H782 - Mídia II 

H799 - Libras 

H851 - Documentário 

H853 - Narrativas Ficcionais e Audiovisuais 

H861 - Jornalismo Especializado I 

H863 - Jornalismo Especializado II 

S540 - Expressão Vocal 
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ANEXO C –  MODELO CURRICULAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

Estrutura Curricular do Curso de Comunicação - Habilitação em Jornalismo 

 

Primeiro Semestre 

 

 Filosofia E Comunicação (Ica1600) 

 Introdução a Metodologia do Trabalho Cientifico (Ica2060) 

 Comunicação em Língua Portuguesa I (Hb0871) 

 Informática e Comunicação (Ica2040) 

 Introdução a Comunicação (Ica2020) 

 Sociologia e Comunicação (Ica2041) 

 

Segundo Semestre 

 

 Programação Visual em Jornalismo (Ica2061 ) 

 História do Jornalismo Brasileiro (Ica2006 ) 

 Formação da Sociedade Brasileira (Hd0308 ) 

 Psicologia e Comunicação (Hf146) 

 Teorias da Comunicação I (Ica2111) 

 

Terceiro Semestre 

 

 Ética e Legislação no Jornalismo (Ica2090) 

 Fotojornalismo I (Ica2001 ) 

 Introdução às Técnicas Jornalísticas (Ica2066 ) 

 Planejamento Gráfico (Ica2042 ) 

 Teorias Da Comunicação II (Ica2065 ) 

 

Quarto Semestre 

 

 Teorias do Jornalismo (Ica2069 ) 

 Jornalismo Impresso I (Ica2067 ) 
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 Telejornalismo I (Ica2047 ) 

 Cibercultura (Ica2068) 

 Radiojornalismo I (Ica2043 ) 

 

Quinto Semestre 

 

 Epistemologia e Met Cient Aplic. a Com. (Ica2048 ) 

 Jornalismo Impresso II (Ica2070 ) 

 Jornalismo na Internet (Ica2046 ) 

 Semiótica (Ica2029 ) 

 Telejornalismo II (Ica2091 ) 

 Radiojornalismo II (Ica2044) 

 

Sexto Semestre 

 

 Laboratório de Jornalismo Multimídia (Ica2073 ) 

 Técnicas de Investigação Jornalística (Ica2094 ) 

 Laboratório de Telejornalismo (Ica2071 ) 

 Pesquisa em Comunicação (Ica2093) 

 Laboratório de Jornalismo Impresso (Ica2072 ) 

 Laboratório de Radiojornalismo (Ica2092 ) 

 Jornalismo no 3º Setor (Ica2074 ) 

 

Sétimo Semestre 

 

 Projeto Experimental I - Produção Jornalística (Ica2089) 

 Projeto Experimental I - Monografia (Ica2088 )  

 Jornal Laboratório (Ica2045 ) 

 Estagio Supervisionado Em Jornalismo (Ica2118 ) 

 

Oitavo Semestre 

 

 Projeto Experimental II - Produção Jornalística (Ica2077 )  
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 Projeto Experimental II - Monografia (Ica2075 ) 

 Éticas e Práticas Jornalísticas (Ica2076 ) 

 

Opcionais 

 

 Planejamento em Comunicação (HE425)  

 Administração em Jornalismo (HE559) 

 TV Comunitária (HE563) 

 Tópicos Especiais em Comunicação (HE565) 

 Tópicos Especiais em Comunicação I - Jornalismo Infográfico (HE592) 

 Jornalismo Especializado (HE602) 

 Jornalismo e Literatura (HE557) 

 Jornalismo de Cordel (HE371) 

 Jornalismo Científico (HE521) 

 Introdução a Publicidade (ICA2024) 

 Indústria Cultural e Cultura de Massas (HE520) 

 Globalização e Culturas Contemporâneas (HE564) 

 Estatística Aplicada a Comunicação (HE558) 

 Comunicação Organizacional (HE543) 

 Comunicação e Culturas Populares (HE542) 

 Cinema Brasileiro (HE429) 

 Agência de Notícias (HE438) 

 Análise da Imagem Fixa (HE561) 

 Realidade Regional em Comunicação (HE435) 

 Tópicos especiais em Comunicação I – Jornalismo Infográfico 

 Tópicos especiais em Comunicação I – Edição em Jornalismo Impresso 

 Jornalismo Sindical 

 Linguagem Audiovisual – Jornalismo 

 Tópicos especiais em Comunicação II - Direção e Roteiro em Audiovisual 

 Teoria da Imagem Fotográfica 

 Seminário XXXII - Jornalismo de Cidade 

 Seminário X - Oficinas de Reportagem e Edição 
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 Seminário XII - Leituras Supervisionadas 

 Seminário XIII - História em Quadrinhos (HE486) 

 Seminário - Oficina de Rádio I 

 Seminário IX - Oficina de Rádio II (HE461) 

 Seminário I - Cobertura da Agenda Social (HE595) 

 Realidade Regional em Comunicação (HE435) 

 Programa Integrado de Telejornalismo (HE412) 

 Programação Visual (HE444) 

 Políticas de Comunicação (HE480) 

 Pesquisa Bibliográfica (HE167) 

 Oficina de Publicidade (HE560) 

 Mercadologia em Jornalismo (HE420) 

 História do Jornalismo Brasileiro (ICA2006) 


