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Os	  estudos	  superiores	  de	  Comunicação	  e	  Jornalismo	  chegaram	  tardiamente	  à	  uni-‐
versidade,	  e	  em	  Portugal,	  por	  razões	  muito	  específicas	  do	  contexto	  sócio-‐político,	  
ainda	  mais	  tarde	  do	  que	  nos	  restantes	  países	  da	  Europa	  ocidental.	  O	  próprio	  cam-‐
po	   dos	   Estudos	   de	   Jornalismo	   só	   recentemente	   se	   começou	   a	   autonomizar	   do	  
campo	  mais	   vasto	  das	  Ciências	  da	  Comunicação,	   como	  disciplina	  de	  direito	  pró-‐
prio.	  Neste	  trabalho	  faz-‐se	  uma	  topologia	  desta	  área	  de	  estudos,	  no	  modo	  como	  se	  
materializa	  nos	  curricula	  da	  universidade	  portuguesa,	  esboçando	  as	  linhas	  futuras	  
do	  campo	  de	  investigação	  em	  termos,	  epistémicos,	  teóricos	  	  e	  metodológicos	  .	  
	  
	  

1. O	  jornalismo	  na	  Academia	  

Os	  estudos	  em	  comunicação	  estão	  	  na	  sua	  origem,	  ligados	  ao	  ensino	  e	  treino	  pro-‐
fissional	  dos	  jornalistas,	  quer	  na	  academia	  quer	  fora	  dela.	  Foi	  o	  treino	  de	  jornalis-‐
tas	  a	  porta	  de	  entrada	  para	  o	  ensino	  da	  comunicação	  na	  universidade,	  sendo	  que	  
as	  demais	  áreas	  tradicionalmente	  associadas	  à	  Comunicação,	  como	  a	  Publicidade	  
e	  as	  Relações	  Públicas,	  só	  posteriormente	  seriam	  integradas	  na	  academia,	  consti-‐
tuindo	  o	  tríptico	  clássico	  das	  Ciências	  da	  Comunicação.	  	  

O	  ensino	  do	  jornalismo	  em	  escolas	  remonta	  aos	  finais	  do	  século	  XIX.	  Nos	  Esta-‐
dos	  Unidos	  a	  primeira	  escola	  verdadeiramente	  relevante	  na	  área,	  a	  mítica	  Colum-‐
bia	  Graduate	  School	  of	  Journalism,	  abre	  em	  1912,	  permanecendo	  em	  atividade	  até	  
hoje.	  Joseph	  Pulitzer,	  patrono	  e	  fundador	  da	  escola,	  para	  a	  qual	  doou	  dois	  milhões	  
de	  dólares,	   já	  em	  1902	  havia	  abordado	  a	  Universidade	  de	  Columbia	  com	  aquele	  
propósito,	  mas	  nessa	  altura	  a	  doação	  fora	  recusada.	  	  

Na	   Alemanha	   o	   ensino	   universitário	   na	   área	   da	   comunicação	   data	   de	   1916,	  
com	  a	   criação	  do	  primeiro	   instituto	   	  para	  o	   estudo	  dos	   jornais	   em	  Leipzig,	  pelo	  
economista	  Karl	  Bucher	  (Fidalgo,	  1998:02).	  Dez	  anos	  depois,	  das	  23	  universida-‐
des	   alemãs	   nove	   já	   lecionavam	   a	   Ciência	   dos	   Jornais	   (Zeitungswissenschaft).	   O	  
aparecimento	   do	   cinema	   e	   da	   rádio	   como	  meios	   de	   comunicação	   de	  massas	   dá	  
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então	  origem	  ao	  “termo	  lato	  de	  Publizistik	  para	  cobrir	  toda	  a	  área	  de	  estudos	  de	  
comunicação.	  E	  é	  justamente	  sob	  o	  título	  de	  Publizistik,	  termo	  de	  pouco	  agrado	  de	  
Hitler,	  que	  se	  dá	  a	  seguir	  à	  Segunda	  Guerra	  a	  refundação	  dos	  estudos	  em	  comuni-‐
cação	   na	   Alemanha,	   depois	   do	   comprometimento	   das	   ciências	   da	   comunicação	  
com	  o	  nacional-‐socialismo.”	  (idem).	  	  

Em	   França	   uma	   escola	   privada	   oferece	   cursos	   em	   jornalismo	   desde	   1899,	   a	  
École	  Supérieure	  de	  Journalisme	  de	  Paris,	   mas	   o	   programa,	   acusado	   de	   ser	   “ex-‐
cessivamente	  teórico”	  apenas	  duraria	  dois	  anos.	  Em	  1924	  a	  universidade	  de	  Lille	  
estabelece	  uma	  escola	  superior	  de	  jornalismo,	  que	  oferece	  um	  ensino	  com	  alguma	  
componente	  prática.	  Dois	  anos	  após	  o	  final	  da	  II	  Guerra	  surge	  o	  CFJ	  em	  Paris,	  fun-‐
dado	  por	   jovens	   jornalistas	   que	   tinham	   lutado	  na	  Resistência	   durante	   a	   guerra.	  
Esta	  escola	  foi	  responsável	  pelo	  treino	  da	  elite	  dos	  jornalistas	  franceses	  até	  1970,	  
altura	  em	  que	  cursos	  de	  jornalismo	  passaram	  a	  ser	  oferecidos	  em	  várias	  univer-‐
sidades	  francesas	  (Barrera,	  2011;	  Coelho,	  2013).	  

Em	  Espanha	  a	  primeira	  escola	  data	  de	  1926,	  ligada	  ao	  jornal	  católico	  El	  Deba-‐
te,	  e	  é	   inspirada	  pelo	  currículo	  da	  Universidade	  de	  Columbia.	  “O	  curso	  durou	  10	  
anos.	  Fechou	  em	  1936,	  com	  a	  guerra	  civil,	  e	  não	  voltaria	  a	  abrir	  após	  a	  escalada	  de	  
Franco	  ao	  poder,	  em	  1938”	  (Coelho,	  2013).	  Em	  1941	  Franco,	  que	  percebera	  que	  
controlando	  a	  formação	  e	  o	  acesso	  controlava	  os	  jornalistas,	  fixa	  as	  regras	  de	  en-‐
trada	   na	   profissão,	   concentrando-‐as	   no	   Instituto	   Oficial	   do	   Jornalismo,	   que	   até	  
1958	  se	  manteve	  como	  única	  via	  de	  acesso	  à	  profissão	  (Sobreira,	  2003:71;	  Coe-‐
lho,	  2013:	  221).	  	  	  Em	  1958	  a	  Opus	  Dei	  cria	  o	  Instituto	  de	  Jornalismo	  da	  Universi-‐
dade	  de	  Navarra,	  que	  estende	  posteriormente	  a	  Madrid	  e	  Barcelona.	  	  

2. O	  ensino	  do	  Jornalismo	  em	  Portugal	  

São	  relativamente	  abundantes	  os	  estudos	  sobre	  o	  ensino	  das	  Ciências	  da	  Comuni-‐
cação	  e	  do	  Jornalismo	  em	  Portugal	  (Mesquita	  e	  Ponte,	  1997;	  A.	  Fidalgo,	  2001;	  Re-‐
belo,	   2002;	   Sobreira,	   2003;	   Cascais,	   2004;	   Pinto,	   2004;	   J.	   Fidalgo,	   2005;	   Sousa,	  
2009;	   Canavilhas,	   2009;	  Teixeira,	   2012;	   Coelho,	   2013),	   trabalhos	  que	  permitem	  
fazer	  o	  enquadramento	  da	  prática	  e	  ensino	  do	  jornalismo,	  da	  formação	  na	  “tarim-‐
ba”	  à	  progressiva	  passagem	  deste	  para	  a	  academia,	  bem	  como	  das	  fontes	  e	  inspi-‐
ração	   que	   alimentam	   a	   diversidade	   de	   nomenclaturas	   e	   matrizes	   curriculares	  
existentes	   no	   ensino	   superior,	   e	   ainda	   os	   debates	   sobre	   a	   dicotomia	   teo-‐
ria/prática,	  vocação/ensino,	  com	  origem	  no	  século	  XIX	  e	  que	  permanecem	  até	  aos	  
dias	  de	  hoje.	  

O	  primeiro	  registo	  sobre	  a	  intenção	  de	  criar	  uma	  escola	  dedicada	  à	  formação	  
de	   jornalistas	   é	  de	  1926,	  pelo	   Sindicato	  dos	  Trabalhadores	  da	   Imprensa	  de	  Lis-‐
boa;	  porém	  o	  projeto	  não	  avançou.	  Em	  1941	  o	  Sindicato	  Nacional	  dos	  Jornalistas	  
apresenta	  ao	  subsecretário	  de	  Estado	  da	  Educação	  o	  projeto	  de	  um	  curso	  de	  for-‐
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mação	  de	  dois	  anos,	  com	  intenção	  de	  dignificar	  a	  imprensa	  e	  promover	  a	  valori-‐
zação	  profissional	  dos	  jornalistas,	  mas	  também	  este	  não	  vingou.	  

Ao	  contrário	  do	  que	  sucedera	  em	  Espanha,	  Salazar	  sempre	  terá	  visto	  com	  des-‐
confiança	   as	   tentativas	   de	   valorizar	   e	   dignificar	   academicamente	   uma	  profissão	  
que	   temia	   depois	   não	   poder	   controlar	   (Sobreira,	   2003;	   Pinto,	   2004;	   Teixeira,	  
2012;	   Coelho,	   2013).	   Além	   disso,	   estava	   fortemente	   enraizada	   a	   ideia	   de	   que	   o	  
“bom	  jornalista”	  não	  se	  faz,	  mas	  “nasce”,	  ou	  seja,	  que	  as	  qualidades	  do	  jornalista	  
são	  inatas,	  uma	  “vocação”,	  o	  que	  torna	  a	  intervenção	  da	  escola,	  no	  mínimo,	  supér-‐
flua.	  Nos	  últimos	  anos	  do	  governo	  de	  Salazar	  houve	  quatro	  projetos	  para	  cursos	  
de	  jornalismo,	  um	  dos	  quais	  patrocinado	  por	  Adriano	  Moreira,	  mas	  nenhum	  saiu	  
do	  papel.	  Durante	  o	  Marcelismo,	  o	  Sindicato	  volta	  a	  preparar	  um	  plano	  detalhado	  
para	  a	  criação	  de	  um	  curso	  em	  Portugal,	  apoiado	  por	  consultores	  e	  jornalistas	  di-‐
plomados	   em	   universidades	   estrangeiras.	   Novamente,	   o	   projeto	   não	   teve	   qual-‐
quer	  apoio	  governamental,	  pois	  “o	  medo	  das	  consequências	  que	  uma	  classe	  cultu-‐
ral,	  social	  e	  profissionalmente	  bem	  formada	  exercia	  sobre	  o	  regime	  fez	  com	  que	  o	  
mesmo	  preferisse	  que	  os	  jornalistas	  se	  mantivessem	  num	  estado	  de	  menoridade	  
intelectual	  e	  profissional”	  (Sobreira,	  2003).	  	  

Seria	  necessário	  esperar	  até	  1979	  para	  que	  a	  primeira	  Licenciatura	  em	  Comu-‐
nicação	  Social	  surgisse	  num	  estabelecimento	  público,	  a	  Faculdade	  de	  Ciências	  So-‐
ciais	   e	  Humanas	  da	  Universidade	  Nova	  de	   Lisboa.	   Fundado	  por	  Adriano	  Duarte	  
Rodrigues,	  ele	  próprio	  doutorado	  em	  Comunicação	  pela	  Universidade	  de	  Lovaina,	  
o	   curso	   valorizava	   as	   componentes	   histórico-‐filosófica,	   linguística,	   sociológica	   e	  
tecnológica,	   com	   um	   tronco	   comum	   e	   opções	   nas	   áreas	   de	   jornalismo,	   relações	  
públicas	  e	  audiovisual	  nos	  últimos	  anos	  (Teixeira,	  2003).	  Esta	  licenciatura	  funci-‐
onou	  como	  modelo	  e	  referencial	  para	  as	  que	  se	  lhe	  seguiram	  (Pinto,	  2004;	  Canavi-‐
lhas,	  2009;	  Teixeira,	  2012)	  e	   foram	  muitas,	  pois	  em	  breve	  o	  país	  da	  Europa	  oci-‐
dental	  mais	  atrasado	  na	   instituição	  da	   formação	   jornalística	  conheceria	   “o	  mila-‐
gre	  da	  multiplicação	  dos	  cursos”	  (Mesquita	  &	  Ponte,	  1997).	  

Em	  1980	  o	  ISCSP,	  da	  Universidade	  Técnica,	  cria	  também	  uma	  licenciatura	  em	  
Comunicação	  Social.	  Três	  anos	  mais	  tarde,	  na	  Universidade	  do	  Minho,	  é	  criada	  a	  
especialização	   em	   Comunicação	   Social	   da	   licenciatura	   em	   Ciências	   Sociais.	   Em	  
1985,	  pelo	  Centro	  de	  Formação	  de	  Jornalistas	  do	  Porto,	  é	  criada	  a	  Escola	  Superior	  
de	  Jornalismo,	  com	  um	  bacharelato	  em	  Comunicação	  Social.	  Em	  1989	  a	  Nova	  cria	  
o	  primeiro	  Mestrado	  em	  Ciências	  da	  Comunicação.	  Em	  1989,	  na	  muito	  jovem	  Uni-‐
versidade	   da	  Beira	   Interior	   é	   criada	   a	   licenciatura	   em	  Comunicação	   Social,	   sur-‐
gindo,	  no	  mesmo	  ano,	  o	  primeiro	  curso	  privado	  com	  o	  mesmo	  nome,	  na	  Universi-‐
dade	  Autónoma	  de	  Lisboa	  (Teixeira,	  2012).	  No	  final	  da	  década	  de	  90,	  alguns	  cur-‐
sos	  universitários	  reestruturam	  os	  seus	  planos	  de	  estudos,	  passando	  de	  cinco	  pa-‐
ra	   quatro	   anos,	   e	   adoptando	   a	   designação	   de	   Ciências	   da	   Comunicação.	   Após	  
2007,	  com	  a	  adoção	  do	  processo	  de	  Bolonha,	  todos	  os	  cursos	  de	  licenciatura	  pas-‐
sam	  a	  ter	  uma	  duração	  de	  três	  anos.	  
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Da	  escassez	  à	   abundância	  de	   cursos,	  Mesquita	  &	  Ponte,	   autores	  do	  primeiro	  
estudo	  sobre	  o	  ensino	  e	  formação	  na	  área	  do	  jornalismo,	  elaborado	  para	  a	  Comis-‐
são	  Europeia	  em	  1997,	  listavam	  nessa	  altura	  a	  existência	  de	  14	  cursos	  no	  ensino	  
superior	  público,	  e	  12	  no	  privado,	  frequentados	  por	  mais	  de	  6500	  alunos.	  

Em	  2008	  Canavilhas	   contava	   em	  Portugal	   10	   cursos	   universitários	   públicos,	  
seis	  cursos	  universitários	  privados,	  nove	  cursos	  politécnicos	  públicos	  e	  nove	  cur-‐
sos	  politécnicos	  privados	  na	  área	  da	  comunicação	  e	   jornalismo,	  num	  total	  de	  34	  
cursos	  de	  graduação.	  “O	  curso	  tem	  16	  denominações	  diferentes	  e	  oferece	  um	  total	  
de	  1850	  vagas,	  987	  no	  ensino	  público	  e	  863	  no	  ensino	  privado	  e	  concordatário”	  
(Canavilhas,	  2009:60).	  Em	  2014	  contam-‐se	  76	  cursos	  de	  primeiro	  ciclo	  no	  ensino	  
universitário	   e	   politécnico	   empregando	   o	   termo	   “comunicação”	   na	   sua	   designa-‐
ção,	   e	   apenas	   cinco	  utilizando	   “jornalismo	   “	  na	  designação,	   três	  universitários	   e	  
dois	  no	  politécnico.1	  

3. O	  campo	  dos	  estudos	  de	  Jornalismo	  	  

Os	  estudos	  em	  comunicação	  chegaram	  à	  academia	  pela	  via	  do	  jornalismo,	  cresce-‐
ram	   integrados	  na	   grande	   área	  dos	  mass	  media	   studies,	   e	   começaram	  na	  última	  
década	  a	   construir-‐se	   como	  campo	  científico	  autónomo.	  Craig	   (2009)	  defenderá	  
que	  implicam	  uma	  nova	  perspetiva	  e	  novas	  metodologias,	  alterando	  o	  modo	  como	  
o	  objecto	  vinha	  sendo	  trabalhado	  e	  construindo-‐o	  como	  disciplina	  independente.	  
Trata-‐se	  de	  uma	  verdadeira	  alteração	  paradigmática	  que	  desvia	  o	  foco	  dos	  estu-‐
dos	  jornalísticos	  das	  funções	  abstractas	  da	  comunicação	  de	  massas	  para	  o	  jorna-‐
lismo,	   fazendo	  com	  que	   “os	  aspectos	  normativos,	  históricos,	   culturais,	   sociológi-‐
cos	  e	  políticos	  do	  jornalismo	  que	  costumavam	  ficar	  na	  sombra	  surjam	  como	  preo-‐
cupações	   fundamentais,	   redefinindo	   o	   contexto	   intelectual	   em	   que	   os	   estudos	  
empíricos	  são	  conduzidos”	  (idem).	  	  

Wahl	  corrobora	  esta	  visão,	   identificando	  quatro	   fases	  na	   investigação	  acerca	  
jornalismo.	  Esta	  teve	  origem	  no	  paradigma	  normativo	  germânico	  (Marx,	  Tonnies,	  
Weber)	  em	  finais	  do	  século	  XIX,	  acompanhando	  a	  emergência	  do	   jornalismo	  en-‐
quanto	   profissão	   e	   ocupando-‐se	   normativamente	   do	   que	   o	   jornalismo	   “deveria	  
ser”.	  Segue-‐se	  um	  empirical	  turn	  a	  partir	  dos	  Estados	  Unidos,	  quando	  teóricos	  dos	  
Mass	   Media	   Studies	   se	   começam	   a	   interessar	   “pelos	   processos	   e	   estruturas	   da	  
produção	  de	  notícias”	  abandonando	  a	  perspetiva	  normativa.	  São	  representantes	  
desta	  fileira	  autores	  como	  Paul	  Lazarsfeld,	  Carl	  Hovland,	  Kurt	  Lewin,	  and	  Harold	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

1
	  Destes	  76	  cursos,	  só	  uns	  45	  poderão	  ser	  considerados	  como	  pertencendo	  à	  área	  das	  
Ciências	  da	  Comunicação;	  os	  outros	  encontram-‐se	   ligados	  a	  áreas	  distintas,	   como	  as	  
Artes,	  por	  exemplo,	  no	  caso	  do	  Design	  de	  Comunicação.	  Fonte:	  Base	  de	  dados	  da	  Di-‐
recção-‐Geral	  do	  Ensino	  Superior:	  www.acessoensinosuperior.pt	  
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D.	  Lasswell,	  Galtung	  &	  Ruge,	  McCombs	  &	  Shaw.	  As	  décadas	  de	  70	  e	  80	  assistiriam	  
à	  emergência	  do	  sociological	  turn,	  que	  se	  caracteriza	  pela	  crescente	  influência	  da	  
sociologia	  e	  antropologia	  na	  pesquisa,	  uma	  atenção	  acrescida	  às	  questões	  cultu-‐
rais	  e	  identitárias,	  e	  o	  emprego	  de	  metodologias	  qualitativas,	  com	  ênfase	  na	  análi-‐
se	  do	  discurso	   e	  na	   observação	   etnográfica.	   Entre	   os	   investigadores	  desta	   linha	  
contam-‐se	  Gaye	  Tuchman,	  Herbert	  Gans,	  Philip	  Schlesinger,	  Peter	  Golding,	  James	  
Carey,	   Stuart	  Hall,	   e	  Barbie	   Zelizer.	  Nos	   anos	  90	   assistir-‐se-‐á	  por	   fim	  ao	  global-‐
comparative	   turn,	   em	  que	  os	   estudos	   alargam	  o	   seu	   alcance,	   de	  uma	  perspetiva	  
que	   fora	   eminentemente	   ocidental	   e	   eurocêntrica,	   para	   refletirem	  as	   realidades	  
do	  mundo	  globalizado,	  voltando	  o	  seu	  interesse	  para	  o	  oriente,	  Ásia	  e	  África	  (Zeli-‐
zer,	  2009:	  36).	  O	  fim	  da	  guerra	  fria,	  a	  globalização,	  as	  novas	  tecnologias	  de	  infor-‐
mação	  e	  comunicação	  e	  o	  estabelecimento	  de	  redes	  globais	  de	  investigadores	  tor-‐
naram	  possível	  o	  estabelecimento	  dos	  estudos	  de	  jornalismo	  como	  uma	  empresa	  
cada	  vez	  mais	  internacional	  e	  colaborativa	  (Wahl,	  2009).	  

Campo	   em	   construção,	   Zelizer	   faz	   notar	   que	   os	   estudos	   jornalísticos	   têm	  
abordado	   o	   fenómeno	   que	   estudam	   de	   forma	   fragmentada,	   faltando	   ainda	   uma	  
visão	  unificada	  do	  campo,	  uma	  teoria	  geral	  e	  compreensiva	  da	  atividade.	  Apesar	  
da	  abundante	  produção	  de	  literatura	  sobre	  os	  “valores,	  práticas	  e	  impacto	  do	  jor-‐
nalismo,	  ainda	  não	  produziram	  uma	  visão	  coerente	  do	  que	  o	  jornalismo	  é”	  (Zeli-‐
zer,	  2009:56),	  a	  que	  se	  junta	  ainda	  a	  tradicional	  resistência	  dos	  jornalistas	  e	  orga-‐
nizações	  noticiosas	  ao	  “exame	  microscópico”	  das	  suas	  práticas	  e	  ambiente	  de	  tra-‐
balho.	  Para	  atalhar	  à	   fragmentação	  do	  campo,	  Zelizer,	   como	  Deuze	  e	  outros,	   re-‐
comenda	  que	  se	  mantenham	  juntos	  nos	  currículos	  a	  formação	  profissional	  (craft),	  
o	   ensino	  e	   a	   investigação,	  pois	   só	  deste	  modo	   será	  possível	   “compreender	  mais	  
profundamente	  o	  jornalismo”	  (idem).	  

4. Impacto	  tecnológico	  e	  modelos	  de	  negócio	  

Não	  é	  fácil	  delimitar	  a	  inscrição	  epistemológica	  dos	  estudos	  de	  jornalismo,	  nem	  o	  
papel	  do	  jornalismo	  no	  mundo	  contemporâneo,	  com	  o	  turbilhão	  violento	  de	  mu-‐
danças	  que	  na	  última	  década	  afectaram	  a	  profissão	  e	  o	  seu	  exercício.	  Entre	  estas	  
contam-‐se:	  	  

a) Alterações	   	   económicas	   e	   políticas:	   globalização,	   desindustrialização,	   fi-‐
nanceirização	  da	  economia,	  crise	  do	  trabalho;	  

b) Alterações	   tecnológicas:	   convergência	   de	   plataformas	   e	   formatos,	   emer-‐
gência	  do	  webjornalismo,	  multiplicação	  de	  produtos	  “para-‐jornalísticos”	  e	  conse-‐
quente	  crise	  identitária,	  passagem	  de	  um	  modelo	  unidirecional	  para	  modelos	  de	  
transmissão	  da	  informação	  multidirecionais	  e	  em	  rede;	  

c) Alterações	  de	  mercado:	  inexistência	  de	  um	  modelo	  de	  negócio	  estabiliza-‐
do	  para	  o	  online,	  a	  par	  da	  consolidação	  de	  lógicas	  concorrenciais	  de	  mercado	  po-‐
tencialmente	  lesivas	  dos	  valores	  tradicionais	  do	  jornalismo,	  nomeadamente	  apos-‐
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ta	  na	  espectacularização,	   infotainment,	   tabloidização	  da	   informação,	  compressão	  
de	  custos,	  esvaziamento	  do	  jornalismo	  de	  investigação,	  etc;	  

d) Alteração	  das	  condições	  de	  produção:	  aceleração	  dos	  processos	  de	  acesso	  
e	  controlo	  da	  informação,	  com	  consequências	  ao	  nível	  do	   fact-‐checking	  e	  da	  cre-‐
dibilidade	  das	  empresas	  jornalísticas,	  democratização	  do	  espaço	  público	  e	  perda	  
do	  poder	  de	  agenda-‐setting,	   diluição	  da	  especificidade	  do	   jornalismo	  através	  de	  
múltiplas	  vozes	  concorrenciais	  que	  reclamam	  a	  designação,	  etc;	  

Poucas	   áreas	   terão	   sido	   impactadas	   pela	   revolução	   tecnológica	   das	   últimas	  
duas	  décadas	  tão	  duramente	  como	  o	  jornalismo.	  Grueskin	  (2011)	  nota	  o	  extraor-‐
dinário	  alcance	  dessas	  transformações,	  que	  afectaram	  não	  só	  o	  modelo	  de	  negó-‐
cio,	  como	  o	  modo	  como	  as	  notícias	  “são	  reportadas,	  agregadas,	  distribuídas	  e	  par-‐
tilhadas”.	  O	  digital	  implica:	  	  

1) Um	  novo	  modo	  de	  pensar	   audiências	   que	  possuem	  excesso	  de	   informa-‐
ção;	  	  

2) O	  reconhecimento	  de	  que	  os	  utilizadores	  estão	  a	  converter-‐se	  aos	  supor-‐
tes	  digitais	  para	  o	  consumo	  de	  notícias;	  	  

3) Inovação	   rápida	   e	   quase	   sem	   custos,	   associada	   a	   uma	  mensuração	  mais	  
precisa	  das	  audiências;	  	  

4) Destruição	  do	  modelo	  tradicional	  de	  agregação	  (“the	  power	  of	  package”)	  
com	  a	  fragmentação	  do	  produto	  mas	  também	  das	  audiências;	  	  

5) Possibilidade	  de	  um	  auditório	  universal;	  	  
6) Distribuição	  de	  conteúdos	  por	  parte	  da	  audiência;	  	  
7) Públicos	  que	  tendem	  a	  especializar-‐se;	  	  
8) Organizações	  que	  possuem	  informação	  sobre	  o	  público	  	  em	  tempo	  real;	  
As	  listas	  anteriores,	  por	  mais	  intimidatórias	  que	  pareçam,	  não	  são	  exaustivas;	  

mas	  também	  nem	  todos	  os	  impactos	  ou	  consequências	  da	  passagem	  dos	  media	  ao	  
mundo	  digital	   são	  negativos:	   alguns	   representam	  melhorias,	  outros	  oportunida-‐
des	  que	  poderão	  transformar-‐se	  em	  aspectos	  positivos.	  Na	  confluência	  destes	  fe-‐
nómenos,	   de	   que	   é	   produto,	   mas	   também	   espelho	   e	   conceito,	   o	   jornalismo,	   os	  
olhos	  por	  que	  vemos	  o	  mundo,	  continua	  em	  busca	  de	  um	  lugar	  que	  abarque	  a	  di-‐
versidade	  destes	  desafios	  e	  pacifique	  as	  suas	  práticas.	  

5. Identidade	  e	  crise(s)	  do	  jornalismo	  

Além	   de	   impactos	   profundos	   na	   produção,	   audiências	   e	   modelo	   de	   negócio,	   as	  
tecnologias	   digitais	   agravaram	  uma	  outra	   coisa:	   a	   crise	   de	   identidade	  do	   jorna-‐
lismo.	  Entre	  os	  sinais	  desta	  perturbação	  encontramos	  a	  concorrência	  de	  uma	  poli-‐
fonia	  de	  vozes	  para-‐jornalísticas,	  o	  jornalismo	  cidadão,	  o	  nano-‐jornalismo,	  a	  blo-‐
goesfera	  ou	  as	  redes	  sociais	  cooperando	  na	  disseminação	  de	  notícias,	  contribuin-‐
do	  para	  gerar	  um	  público	  já	  não	  fidelizado	  a	  meios,	  que	  recebe	  notícias	  por	  múlti-‐
plas	  vias,	  e	  que	  por	  vezes	  tem	  dificuldade	  em	  distinguir	  jornalismo	  do	  que	  não	  o	  é.	  
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Teria	  isto	  pouca	  importância,	  a	  dissolução	  do	  jornalismo	  clássico,	  se	  essa	  não	  

fosse	   uma	   atividade	   consubstancial	   à	   democracia,	   requerendo	   meios	   que	   os	  
“amadores”	   nunca	   poderão	   imitar,	   e	   baseando-‐se	   em	   procedimentos	   e	   rotinas	  
tendentes	  a	  garantir	  credibilidade	  e	   fiabilidade	  ao	  produto	  oferecido.	  O	   jornalis-‐
mo	  responde	  a	  uma	  necessidade	  humana	  básica	  de	  estar	   informado,	  e	  a	  quanti-‐
dade	  de	  informação	  que	  o	  homem	  domina,	  não	  só	  sobre	  o	  que	  pessoalmente	  veri-‐
fica	   ou	   assiste,	  mas	   sobretudo	   acerca	   do	   que	   está	   distante	   e	   não	   conhece	   in	   re,	  
permite-‐lhe	   controlar	   o	   que	   o	   rodeia,	   prever	   o	   futuro	   e	   projetar	   a	   sua	   ação	   no	  
mundo.	  Serve,	  além	  disso,	  para	  cimentar	  os	  laços	  sociais,	  dando-‐nos	  a	  conhecer	  os	  
demais,	   ajudando	   a	   construir	   uma	   percepção	   e	   imagem	   do	   outro,	   e	   fornecendo	  
matéria	  e	  motivo	  de	  conversa,	  que	  por	  sua	  vez	  criam	  e	  reforçam	  os	  laços	  sociais	  
entre	   os	  membros	   da	   comunidade;	   ou	   seja,	   é	   elemento	   agregador	   e	   gerador	   de	  
identidade	  

Qual	  é	  então	  a	  especificidade	  do	  jornalismo.	  Onde	  podemos	  apontá-‐la?	  Será	  na	  
forma?	  	  Será	  no	  conteúdo?	  Será	  no	  modo	  de	  produção?	  No	  que	  toca	  na	  sua	  essên-‐
cia,	  aquilo	  sem	  o	  qual	  o	  jornalismo	  deixaria	  de	  ser	  o	  que	  é	  (esta	  é	  a	  definição	  aris-‐
totélica	  de	  essência),	  a	  especificidade	  do	  jornalismo	  encontra-‐se	  nos	  valores	  com	  
os	   quais	   se	   compromete	   para	   com	   o	   público.	   Os	   Elementos	   do	   Jornalismo,	   essa	  
obra	  notável	  de	  Bill	  Kovach	  e	  Tom	  Rosenstiel	  defendem	  isso	  mesmo,	  apontando	  
de	  modo	  muito	  preciso	  quer	  o	  momento	  de	  malaise	  que	  se	  vive,	  quer	  os	  elemen-‐
tos	  ou	  valores	  que	  deveriam	  nortear	  o	  jornalismo	  sendo	  estes	  elementos	  	  «simul-‐
taneamente	  uma	  carta	  dos	  direitos	  dos	  cidadãos,	  e	  uma	  lista	  das	  responsabilida-‐
des	  do	  jornalista»	  (2001:	  201):	  a)	  o	  seu	  primeiro	  dever	  é	  para	  com	  a	  Verdade,	  en-‐
tendida	   como	  acordo	   entre	   a	  proposição	   e	   o	  mundo;	  mas	   também	  num	  sentido	  
mais	  fino,	  aquele	  em	  que	  a	  verdade	  se	  desenrola	  no	  tempo,	  e	  está	  dependente	  de	  
um	  contexto;	  b)	  a	  sua	  primeira	  lealdade	  é	  para	  com	  os	  cidadãos	  e	  para	  com	  o	  in-‐
teresse	  público;	  c)	  a	  sua	  essência	  é	  uma	  disciplina	  de	  verificação;	  d)	  os	  jornalistas	  
devem	   ser	   independentes	   relativamente	   aos	   alvos	   de	   cobertura	   jornalística;	   e)	  
devem	  vigiar	  o	  poder	  de	  forma	  independente	  (watchdog	  journalism);	  f)	  os	  media	  
noticiosos	  devem	  proporcionar	  um	  fórum	  para	  a	  crítica	  e	  compromisso	  públicos,	  
que	  represente	  de	  forma	  justa	  os	  vários	  pontos	  de	  vista	  e	  interesses	  presentes	  na	  
sociedade;	   g)	   devem	   esforçar-‐se	   para	   tornar	   interessante	   e	   relevante	   o	   que	   é	  
significativo,	  o	  que	  supõe	  uma	  valoração	  dos	   factos	  e	  acontecimentos;	  mas	   tam-‐
bém	  a	  responsabilidade	  de	  ir	  mais	  além	  do	  que	  o	  público	  quer	  ou	  pede,	  sem	  ceder	  
à	  tentação	  de	  o	  manipular	  de	  alguma	  forma;	  h)	  devem	  produzir	  notícias	  aprofun-‐
dadas	  e	  proporcionais;	  i)	  devem	  ter	  permissão	  a	  expressar	  a	  sua	  consciência	  pes-‐
soal;	  	  

Mas	  este	  não	  é	  só	  um	  assunto	  de	  jornalistas.	  Os	  cidadãos	  também	  têm	  direitos	  
e	  responsabilidade	  no	  que	  diz	  respeito	  à	   informação	  noticiosa:	  os	  media	  digitais	  
democratizaram	  a	  possibilidade	  de	  broadcast	  universal,	  inaugurando	  a	  era	  do	  na-‐
no-‐jornalismo.	  É	  pois	  necessário	  um	  entendimento	  claro	  de	  qual	  o	  papel	  do	  públi-‐
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co	  no	  processo	  de	  produção	  noticiosa,	  uma	  vez	  que	  este	  já	  não	  se	  limita	  ao	  de	  re-‐
ceptor	  passivo.	  

6. Ensinando	  jornalismo	  hoje	  

Sendo	  o	  propósito	  do	  jornalismo	  “fornecer	  aos	  cidadãos	  a	  informação	  de	  que	  pre-‐
cisam	  para	  serem	  livres	  e	  se	  autogovernarem”	  (Kovach:	  2001),	  a	  recente	  evolução	  
dos	  meios	  digitais	  e	  do	  para-‐jornalismo	  garantem	  pouco	  ou	  nada	  relativamente	  a	  
estes	  valores	  tradicionais.	  E	  no	  entanto	  há	  mudanças	  profundas	  nos	  novos	  meios,	  
não	  só	  ao	  nível	  da	  envolvência	  económica	  e	  revolução	  produtiva,	  como	  no	  modo	  
como	  os	  conteúdos	  são	  consumidos.	  Com	  o	  aparecimento	  de	  meios	  bi-‐direcionais,	  
em	  que	  a	  informação	  incorpora	  interação,	  toda	  a	  paisagem	  mediática	  se	  altera.	  Ao	  
modelo	   tradicional	   dos	  media,	   de	   um-‐para-‐muitos,	   com	   possibilidades	   de	   feed-‐
back	   limitadas,	  a	  world	  wide	  web	   trouxe	  um	  meio	  que,	   tal	  como	  o	   telefone,	  é	  bi-‐
direcional,	  e	  simultaneamente	  um	  meio	  de	  comunicação	  de	  massas,	  “o	  primeiro	  a	  
gozar	  de	  bi-‐direcionalidade,	  permitindo	  a	   convergência	  de	  modalidades	  outrora	  
específicas	  de	  distintos	  meios	   (texto,	   som,	   fotografia,	   imagem	  em	  movimento)	  e	  
organizando	  estes	  materiais	  em	  produtos	  multimédia”	  (Gradim,	  2009),	  eles	  pró-‐
prios	  geradores	  de	  novas	  linguagens	  e	  modos	  de	  comunicação.	  	  

Esta	   nova	   comunicação	  mediatizada	   possui,	   pelo	  menos,	   sete	   características	  
diferenciadoras:	  	  
• A	  comunicação	  é	  bidirecional	  e	  interativa:	  de	  muitos	  para	  muitos;	  	  
• Convergência	  de	  vários	  meios	  que	  se	  fundem	  em	  produtos	  multimédia;	  	  
• Os	   papéis	   de	   produtor,	   emissor	   e	   receptor	   e	   de	   informação	   fundem-‐se	   num	  

único	  sujeito;	  	  
• A	  credibilidade	  ou	  falta	  dela	  não	  resulta	  da	  organização	  institucional,	  mas	  de-‐

corre	  do	  processo	  de	  comunicação	  em	  curso;	  	  	  
• Tendência	  para	  a	  fragmentação	  e	  fluidez	  de	  identidades;	  	  
• O	  processo	  de	  agenda-‐setting	  não	  é	  monopólio	  da	  organização,	  é	  um	  processo	  

participado	  que	  decorre	  dos	  interesses	  da	  audiência;	  	  
• Aceleração	  da	  “criatividade	  linguística”,	  com	  o	  aparecimento	  de	  neologismos,	  

ou	  novos	  usos	  para	  velhas	  palavras,	   formas	  de	  grafar	  a	  partir	  das	   limitações	  
do	   texting	   que	   configuram	   verdadeiros	   dialectos,	   e	   complementação	   do	   dis-‐
curso	   com	   elementos	   multimédia	   (avatares,	   emoticons,	   gifs	   animados,	  word	  
art)	  empregues	  para	  ultrapassar	  o	  déficit	  pragmático	  da	  comunicação	  media-‐
da	  por	  computador	  (idem).	  	  
No	  entanto,	  o	  processo	  de	  reconfiguração	  em	  curso,	  com	  mutações	  evidentes	  

no	  ecossistema	  mediático,	  não	  alterou	  ainda	  substancialmente	  nenhum	  dos	  pres-‐
supostos	  do	  papel	  dos	  media	  nas	  sociedades	  ocidentais,	  nomeadamente	  o	  seu	  pa-‐
pel	  na	  formação	  da	  opinião	  pública,	  do	  estado-‐nação,	  da	  comunidade,	  e	  das	  iden-‐
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tidades	  locais	  e	  regionais,	  e	  o	  seu	  peso	  no	  fortalecimento	  da	  cidadania	  e	  dos	  pro-‐
cessos	  de	  deliberação	  democrática.	  

Em	  Portugal	  as	  quatro	  escolas	  com	  cursos	  de	  Jornalismo,	  e	  os	  três	  cursos	  de	  
referência	  na	  área	  das	  ciências	  da	  Comunicação2	   contemplam	  nos	  seus	  curricula	  
quer	  disciplinas	  de	  jornalismo	  clássicas,	  quer	  voltadas	  para	  os	  novos	  meios,	  sen-‐
do	   que	   o	   número	   de	   disciplinas	   jornalísticas	   é	   sensivelmente	  mais	   elevado	   nos	  
cursos	  de	  banda	  mais	  estreita.	  

Entre	   as	   ofertas	   relacionada	   ao	   jornalismo	   contam-‐se	   ateliers	   e	   oficinas	   de	  
jornalismo,	  rádio,	  e	  televisão;	  técnicas	  de	  expressão	  jornalística;	  jornalismo	  com-‐
parado;	   técnicas	  de	   redação	   jornalística;	   teoria	  da	  notícia;	   géneros	   jornalísticos;	  
análise	  do	  discurso	  jornalístico;	   	  jornalismo	  especializado;	  linguagem	  dos	  media;	  
teoria	   da	   notícia;	   fotojornalismo;	   jornalismo	   internacional;	   desafios	   do	   jornalis-‐
mo;	  e	  produção	  jornalística.	  

Tecnologias	   dos	  media,	   técnicas	   de	   expressão	   jornalística	   online,	   comunica-‐
ções	  digitais	  e	  internet,	  jornalismo	  multimédia,	  atelier	  multiplataformas,	  comuni-‐
cação	  multimédia,	  edição	  electrónica,	  oficina	  de	  ciberjornalismo,	  aplicações	  para	  
a	  internet,	  infografia	  e	  ilustração	  digital,	  produção	  multimédia,	  tecnologias	  da	  in-‐
formação,	  webjornalismo,	  cibercultura,	  tecnologias	  da	  informação	  e	  comunicação,	  
meios	  digitais,	   atelier	  de	   ciberjornalismo,	   completam	  a	  oferta	  das	  disciplinas	  na	  
área	  das	  TIC,	  que	  como	  de	  pode	  verificar,	  embora	  com	  distribuição	  desigual	  entre	  
os	  cursos,	  é	  variada	  e	  abundante.	  

Registe-‐se	  ainda	  como	  nota	  positiva	  que	  todos	  os	  cursos,	  em	  diferentes	  conju-‐
gações,	  possuem	  disciplinas	  de	  Direito,	  Ética,	  e	  Deontologia	  do	   Jornalismo,	  onde	  
os	   “valores	   do	   jornalismo”	   apreendidos	   nas	   unidades	   curriculares	   da	   área	   são	  
discutidos	  e	  reflectidos.	  	  

Deste	  mapeamento	  da	  oferta	  formativa	  na	  área	  jornalística	  nos	  cursos	  portu-‐
gueses	  verifica-‐se	  abundância,	  complementaridade	  e,	  sobretudo,	  que	  todas	  as	  es-‐
colas	  consideram	  importante	  a	  formação	  para	  o	  jornalismo	  em	  ambientes	  digitais,	  
com	  maior	   intensidade,	  como	  seria	  de	  esperar,	  nos	  cursos	  de	  banda	  estreita,	  re-‐
flectindo	   essa	   preocupação	   nas	   disciplinas	   em	   vigor	   nos	   currículos.	   É	   verdade,	  
também,	  que	  este	  vigor	  e	  frescura	  curricular	  se	  devem	  em	  parte	  à	  adaptação	  dos	  
cursos	   universitários	   a	   Bolonha,	   iniciada	   em	  2007	   e	   que	   proporcionou	   um	  mo-‐
mento	  privilegiado	  de	  reflexão	  e	  revisão	  curricular	  numa	  altura	  em	  que	  o	  impacto	  
das	  TIC	  na	  comunicação	  mediatizada	  já	  era	  evidente	  para	  todos.	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

2 Referimo-‐nos	  às	  licenciaturas	  de	  Jornalismo	  e	  Jornalismo	  e	  Comunicação	  das	  univer-‐
sidades	  do	  Porto	  e	  Coimbra,	  e	  dos	  politécnicos	  de	  Lisboa	  e	  Portalegre;	  e	  aos	  cursos	  de	  
Ciências	  da	  Comunicação	  das	  universidades	  Nova	  de	  Lisboa,	  Minho	   e	  Beira	   Interior,	  
centrando	  a	  nossa	  análise	  neste	  universo	  de	  cursos.	  
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Um	  ecossistema	  em	  mudança,	  mutação	  tecnológica	  acelerada	  com	  novas	  exi-‐
gências	  para	  os	  profissionais,	  busca	  pela	  estabilização	  de	  um	  modelo	  de	  negócio,	  
o	  perfil	  dos	  mass	  media,	  que	  se	  mantinha	  praticamente	  inalterado	  desde	  finais	  do	  
século	  XIX,	  transforma-‐se	  decisivamente	  com	  a	  comunicação	  bi-‐direccional	  e	  em	  
rede,	   lançando	   ondas	   de	   choque	   sobre	   a	   indústria,	   os	   profissionais	   e	   o	   ensino.	  	  
Neste	  quadro,	  adaptando	  a	  sugestão	  de	  Zelizer	  e	  Deuze,	  combater	  a	  fragmentação	  
do	  campo	  jornalístico	  é	  uma	  oportunidade	  que	  se	  abre	  hoje	  às	  escolas	  e	  passa	  por	  
intervir	  a	  estes	  três	  níveis.	  Assim,	  identificamos	  no	  ensino	  do	  jornalismo	  e	  na	  con-‐
solidação	  dos	  seus	  novos	  modelos	  produtivos	  e	  de	  mercado	  uma	  série	  de	  desafios	  
–	  epistémicos,	  teóricos	  e	  metodológicos	  –	  em	  que	  as	  escolas	  também	  se	  podem	  e	  
devem	  envolver.	  	  

Epistémicos	  porque	  urge	  delimitar	  o	  campo	  dos	  estudos	  de	  jornalismo,	  auto-‐
nomizá-‐lo	   relativamente	   aos	  mass	  media	   studies,	   constituindo	   uma	   comunidade	  
capaz	   de	   criar	   e	   justificar	   o	   conhecimento.	   Teóricos	   porque	   a	   fragmentação	   do	  
plano	  dos	  estudos	  jornalísticos	  implica	  a	  construção	  e	  sistematização	  de	  um	  cor-‐
po	   teórico	   comum,	  onde	  objetos,	  problemas	  e	  metodologias	   sejam	   integrados,	   e	  
capaz	  de	  dotar	  de	  coerência	  e	  sentido	  a	  variedade	  de	  abordagens	  e	  multidiscipli-‐
naridade	  dos	  estudos	  presentes,	   integrando-‐os	  numa	  “teoria	  geral	  unificada”	  do	  
campo	  jornalístico.	  

Por	  fim,	  falamos	  de	  desafios	  metodológicos	  como	  conceito	  capaz	  de	  operacio-‐
nalizar	  os	  anteriores,	  mobilizando	  as	  comunidades	  envolvidas,	  em	  especial	  as	  es-‐
colas,	  que	  deverão	  desempenhar	  um	  papel	  agenciador	  da	  associação	  entre	  inves-‐
tigação,	  ensino,	  e	  prática	  voltada	  às	  necessidades	  das	  empresas.	  Entre	  os	  desafios	  
metodológicos	   contam-‐se	   uma	   pedagogia	   para	   associar	   os	   desafios	   da	   comple-‐
mentaridade	  entre	  ensino	  teórico	  e	  as	  novas	  práticas	  do	  digital;	  a	  atenção	  às	  ne-‐
cessidades	  das	  empresas	  através	  da	  investigação	  de	  produtos	  junto	  dos	  públicos,	  
e	  pela	  operacionalização	  e	  teste	  de	  modelos	  e	  aplicações	  comunicacionais;	  e	  o	  de-‐
senvolvimento	  conjunto	  de	  programas	  de	  pesquisa	  com	  soluções	  para	  os	  proble-‐
mas	  sentidos	  por	  escolas	  e	  empresas.	  	  
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