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Resumo: O papel social do jornalista é cada vez mais importante aos cidadãos. 

Portanto, ter profissionais qualificados que saibam reconhecer, acima de tudo, a 

responsabilidade social ao atuar como jornalista é uma necessidade contemporânea, pois 

vivenciamos a era da informação sem controle, provocada pela comunicação no sistema 

de rede digital.  Neste contexto, compreender que a qualidade da informação está acima 

do imediatismo e dos créditos de autoria é um dos principais gargalos identificados no 

viés da produção jornalística atual, pois ser jornalista vai além de repassar uma 

informação. Entretanto, enfrentamos na cultura digital, a propagação de informações 

não apuradas, inverídicas e até mesmo caluniosas, denominadas “Fake News”, do 

inglês, que se traduz como notícias falsas. O individualismo da sociedade 

contemporânea, potencializa o efeito destas informações falsas, ao ponto de o usuário 

estar mais propenso a compartilhar o novo, o inusitado, sem confirmar a fonte, 

conforme mostra a pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em que 

as Fake News se propagam 70% mais rápido do que as verdadeiras. O combate dessas 

práticas é centro dos debates no eixo acadêmico e profissional da comunicação em todo 

o mundo. Desta forma, essa pesquisa analisou a contribuição do docente na formação do 

jornalista em tempos de Fake News. Percebemos que docentes inseridos nos cursos de 

jornalismo precisam trazer esse debate para o universo acadêmico, assim como adotar 

práticas para qualificar seus alunos com formação adequada para enfrentar esta 

problemática, instigando o jornalista a um olhar mais crítico, ético e que sejam mais 

comprometidos com a qualidade e a veracidade das notícias. Com essa 

instrumentalização, o jornalista poderá contribuir na educação do seu público em 

relação ao consumo de notícias fidedignas e com mote na produção de informações 

relevantes que venham estimular a transformação da sociedade. 

 

Palavras-chave: Jornalismo. Fake News. Ensino Superior. 

 

 

1. Introdução 

  

             Na contemporaneidade vivenciamos o avanço tecnológico com o 

advento e a expansão da internet , que vem provocando mudanças nos rumos da 

                                                             
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e desenvolvimento Social – 

Mestrado, da Universidade de Cruz Alta- RS, thayane.madruga@hotmail.com; 

 ² Mestranda em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social – UNICRUZ. Especialista em Gestão 

e Estratégia Empresarial – FACISA/SC. Docente do Curso de Jornalismo da UNICRUZ. E-mail: 

margarete@unicruz.edu.br   

 

mailto:thayane.madruga@hotmail.com
mailto:margarete@unicruz.edu.br


humanidade como modo de pensar, agir e consumir.  A agilidade tem sido uma prática 

norteadora na vida das pessoas desse novo tempo com isso os relacionamentos, na 

maioria das vezes se tornam rasos, assim como explica Baumann (2001), no seu 

conceito de Modernidade Líquida, em que tudo é temporário, como os líquidos em que 

caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma, isso reflelte nas mudanças das 

configurações familiares, assim como a individualização das conexões no mundo 

moderno. 

Em decorrência desta modernização, facilitou-se o acesso à informação. Portanto 

Castells (2003), denomina o tempo atual como a Era da Informação.  Desta forma, as 

estraturas de organização em grupos e distribuição de informações proporcionadas pela 

internet, puseram em xeque a atuação do jornalista.  As redes sociais na internet são as 

redes de atores formadas pela interação Social mediada pelo computador. São capazes 

de formar novos agrupamentos sociais, novas formas de comunidade (CASTELLS, 

2003; LEMOS, 2002) denominadas “comunidades virtuais”. Nesta perspectiva nascem 

os prossumidores, os consumidores de notícias que também produzem informações, fato 

que cria a falsa ilusão da prática jornalística. 

 Não são poucos os que comentam que por terem o direito a manifestações das 

mais diversas formas de discurso (fala, escrita, etc), também poderiam ser chamados de 

jornalistas, porém para exercer as atividades da profissão, é necessária a diplomaçao. 

Outro ponto importante que parece passar despercebido a uma grande maioria, nesse 

sentido, é a importância social da atividade jornalística.  

O jornalismo é consagrado como o quarto poder  sendo que surgiu a partir de 

meados do século 19 como recurso no meio de sociedades democráticas: um órgão 

responsável por fiscalizar os abusos dos três poderes originais (Legislativo, Executivo e 

Judiciário). Esse poder, representado pela imprensa, teria como dever denunciar 

violações dos direitos nos regimes democráticos” e os governos são eleitos pelo 

sufrágio universal, no sentido de dar voz aos sem voz. “É no trabalho da enunciação que 

os jornalistas produzem discursos, que, submetidos a uma série de operações e pressões 

sociais, constituem o  que o senso comum das redações chama de notícia” (PENA, 

2007, p. 128). 

Um recente estudo de Alê Youssef (2018) trata justamente disso ao alegar que a 

há um novo poder no que tange a interseção entre a democracia e a tecnologia. A 

internet trouxe uma quantidade imensurável de informações ao seu público que sem o 

preparo acadêmico necessário para identificar a construção e veracidade de uma notícia, 



representa um perigoso trabalho na contra mão do jornalismo profissional, às  vezes 

com milhões de visualizações em notícias que não são verdadeiras. 

A democratização da informação deu o poder ao público, que ao mesmo tempo 

em que representa oportunidade, também representa um grande risco. A informação em 

rede ainda é uma “terra sem leis”,  em que não há um controle sobre as informações 

produzidas. Cada um escreve seus próprios textos, baseados nos próprios interesses, e 

os expõem em sites, blogs e redes sociais.  Essa situação evidencia a era em que 

qualquer pessoa pode ser repórter, o papel do novo jornalista é, antes de qualquer outra 

coisa, checar as informações e ordená-las de forma que o leitor possa entender e confiar 

nelas. 

A posição social do jornalista é servir o indivíduo com informações relevantes 

para a melhoria da sociedade, sendo o papel do jornalista, formar opiniões, 

conscientizar a população, oferecer à sociedade conhecimento e informações úteis em 

benefício das pessoas, além de contribuir para o crescimento individual, profissional e 

social do cidadão.   

A abertura deste mercado, onde amadores e profissionaos ocupam as mesmas 

posições em determinadas situações, contribui de certo modo para a disseminação das 

informações sem qualidade ou das notícias fraudulentas como é o caso das notícias 

falsas, denominadas internacionalmente como as fake News. Como afirma Ferrari 

(2018), que os boatos sempre existiram desde a Roma Antiga, o problema da atualidade 

é a escala de distribuição que acaba por polarizar determinadas informações. 

A disseminação de notícias falsas é algo de extrema importância, pois além de 

informar de forma erronia e/ou equivocada a uma população já tida como tola e 

manipulável, assim como destaca Jessé Souza em sua obra “A tolice da inteligência 

brasileira”, ainda pode colocar em risco a vida dos mesmos. Neste sentido, o  jornalista 

diplomado se posiciona como importante figura na busca do controle  das informações 

falsas e reafirma o seu papel perante a sociedade. Portanto, podemos corroborar através 

deste estudo na busca do entendimento da importância deste profissional estar bem 

preparado para atuar na era das Fake News. 

 

2.  A técnica da construção das narrativas jornalísticas  e a formação 

jornalística  

 



A  notícia é o elemento essencial do jornalismo. Amaral (1978, p. 60) a define 

como“informação atual, verdadeira, carregada de interesse humano e capaz de despertar 

a atenção e a curiosidade de grande número de pessoas”.  Já  Kovach  e  Rosenstiel  

(2003)  complementa que a  notícia  é  o  principal  produto  do jornalismo  e  se  

sustenta  por  uma  necessidade  do  ser  humano, o  instinto  de percepção. As pessoas 

têm a necessidade de saber  os acontecimentos da sua cidade, região, estado, pais e do 

mundo,  o  conhecimento  do  desconhecido  proporciona segurança,  planejamento  e  

administração  das  próprias  vidas.  “Notícia é aquela parte da comunicação que nos 

mantém informados dos fatos em andamento, temas e figuras do mundo exterior (...). 

Quanto mais democrática uma sociedade, maior é a tendência para dispor de mais 

notícias e informações” (KOVACH & ROSENSTIEL, 2003, p. 36). Neste sentido a 

internet posiciona-se como um elemento importante em proporcionar a pluralidade das 

informações. 

A técnica jornalística centra-se na apuração e checagem dos fatos.  O jornalista 

diplomado assume o  compromisso  do  jornalismo  com  a  verdade  e  o consentimento 

entre os profissionais da importância de apurar bem os fatos, buscar a exatidão, a 

equidade e a verdade, em um trabalho contínuo que está na essência das notícias. “A 

qualidade do trabalho jornalístico se completa quando a reportagens que partem de uma 

denúncia sólida  apresentam provas confirmadas, fontes independentes, e quando são 

divulgadas sem conclusões apressadas e com aspecto tendenciosos” (BARBEIRO, 

LIMA, 2013, p.5). São inúmeros os processos adotados pelos profissionais que 

demandam técnica, compromisso com a informação e tempo para apuração. 

Na sua rotina produtiva, o jornalista busca a credibilidade perante ao seu público 

através da técnica de produção. “A  construção  da  credibilidade  é  um processo 

custoso e frágil. Cada pedra exige tempo e esforço para ser colocada  na  pirâmide  da  

reputação,  quando  se  retiram  algumas, porém, a construção inteira pode cair em 

poucos instantes. (GALLO, 2017, p. 83). 

A credibilidade está diretamente relacionada com a verdade dos fatos. Se 

questionados “o que é a verdade? ”. Quem, de fato, saberia responder? 

Etimologicamente verdade significa “aquilo que está intimamente ligado a tudo que é 

sincero, que é verdadeiro, é a ausência da mentira”. Ou ainda, verdade é também “Uma 

cobertura que busque, com todo empenho, dar ao consumidor o máximo de informação 

para que ele próprio tire suas conclusões. Esse é o nosso mais nobre ideal” (KOVACH, 

ROSENSTIEL, 2003 ano, p.69). 



Algumas atividades profissionais têm entre seus propósitos a busca da verdade. 

Policiais, investigadores, promotores, juízes e jornalistas de uma forma semelhante 

buscam elucidar acontecimentos, narrá-los baseados em informações que lhes 

possibilite chegar o mais próximo possível da verdade, e que com isso, ao informar as 

pessoas, possam se tornar sujeitos agentes de transformações sociais. Revelar a verdade 

em relação a um crime pode resultar na prática da justiça (inocentando o inocente e 

penalizando o culpado) ou, num contexto jornalístico, oportunizando que a sociedade 

possa, como base em informações verdadeiras, agir de modo mais seguro e justo no 

convívio social. 

O padrão da produção jornalística é afetado na atualidade pela comunicação em 

rede, à medida em que oferece ao público a possibilidade e de ser produtor e 

consumidor de notícias ao mesmo tempo.  “A  democratização  da  comunicação  traz  à  

tona  um  fator preocupante:  web-atores  difundindo  informações  com alcance  global  

–  e muitas vezes sem nexo com a autoria” (RAMONET, 2012, p. 10).   O  ecossistema 

jornalístico atual pode ser considerado um período “em que todo mundo passou a ter 

mais liberdade” (ANDERSON; BELL; EMILY, 2015, p. 32). O cidadão comum 

desempenha  papel na produção de notícias, ampliando o banco de informações 

limitadas para infinitas e em geral não processadas.  

E a prática jornalística, antes responsável  pela  credibilidade  das  informações,  

foi  submetido  à  ditadura  da urgência e do instantâneo (RAMONET, 2012). Neste 

sentido, as  redes  sociais  foram  o  palco  da  disseminação  de  um  dos  principais 

produtos, as  nóticias falsas.  Allcott e Gentzkow (2017, p. 213-214) conceituam  as 

fake news: “notícias  que  são  intencionalmente  e  comprovadamente  falsas,  podendo 

enganar  os  leitores”. As notícias falsas têm o caráter fraudulento de denegrir a vida das 

pessoas.  É  importante  delimitar  essa  fronteira  para  evitar associações às fake news 

de  erros não intencionais, teorias da conspiração esátiras, por exemplo.    A 

massificação das notícias falsas coloca em questionamento por muitas vezes o trabalho 

do jornalista, pois acaba por confundir o receptor na linha tênue da verdade e da 

mentira.  

Fato é que conforme destacam na obra “Os elementos do Jornalismo”, os autores 

Bill Kovach e Tom Rosenstiel, está cada vez mais difícil o exercer da profissão com o 

excesso de informações que temos atualmente. 

 



 “[...] Como podemos peneirar rumor, fofoca, memória oscilante, interesses 

manipuladores e tentar capturar alguma coisa de forma mais precisa possível, 

sujeita à revisão sob a luz de nova informação e perspectiva? Como podemos 

superar nossos próprios limites de percepção, nossa própria experiência e 

chegar a um relato que mais gente reconhecerá como confiável? ” ( 

KOVACH E  ROSENSTIEL, 2003, p. 112) 

 

As fake news tem na sua essência, uma probalidade de se proliferar muito maior  

do que as notícias verdadeiras,  conforme a pesquisa do MIT,  essa proporção chega a 

70%. Devido  ao conforto e a conveniência que a notícia falsa proporciona ao seu 

receptor, batizada como pós-verdade ,  eleita  pelo  Dicionário  de Oxford a palavra do 

ano de 2016. Descrita  como  “circunstâncias  em  que  fatos  objetivos  são  menos 

influentes na formação da opinião pública do que emoções e crenças pessoais" 

(ENGLISH OXFORD, 201),  assim explica,  Kreitner (2016),  em que as pessoas não 

querem mais más notícias, independentemente de quão verdadeiras ou vitais para nossa 

saúde como uma nação. 

O jornalismo é uma atividade de extrema importância social pela 

responsabilidade de sua atuação perante à sociedade em que está inserido. Ainda assim, 

é fundamental grifarmos que é uma das atividades que mais vive constantes 

transformações em seu modo de atuação. A era digital realmente trouxe à tona um mar 

de desafios. O jornalismo online, a convergência midiática é vivida a cada dia; são 

testes e mais mais testes; é um tentar e recomeçar a toda hora. Paralelo a isso, destaca-se 

também a superficialidade com que os alguns jornalistas vêm trabalhando as 

informações factuais. E preocupa a sérios profissionais, que consigam exercer esse olhar 

crítico e analítico sobre a situação que vivemos, que a fala dos autores feita em meados 

de 2003, é bastante pertinente atualmente, mais de 10 anos depois.  

Independentemente do passar do tempo, noticiar é a essência do jornalismo. Eis 

o grande desafio da profissão. A atividade em si já exige do produtor de conteúdo, 

cuidado com o que diz e com a maneira como o faz. Atualmente essa necessidade 

tornou-se ainda mais urgente. Vemos cada vez mais profissionais midiatizando fatos 

banais e informações relevantes sendo tratadas como fatos corriqueiros. O Jornalismo 

vivencia um momento muito delicado. Já em 1996, Luis Amaral trazia em sua obra “A 

objetividade no jornalismo” a citação de Newbold Noyes, presidente da sociedade 

americana de editores de jornais. 

 

   Os repórteres são preguiçosos e superficiais, habitualmente tratando 

acontecimentos oficiais como notícias, não se notando a situação real atrás 



desses acontecimentos. E reconhece que o pior de nossa preguiça e de nosso 

desempenho superficial é que nós permitimos ser manipulados”. (AMARAL, 

1996, p. 57) 

 

Partimos da premissa de que toda generalização é um grande erro, mas quando 

um relato de tantos anos atrás ainda se encaixa na realidade de muitos profissionais, 

mesmo em 2018 subentende-se que não podemos dizer que houve progresso em certos 

aspectos como deveria. O que é igualmente preocupante. Sendo assim, a verdade, 

requisito básico na execução da profissão, é posta cada vez mais em xeque.  

Mas ao analisarmos reflexivamente sobre este tema, fala-se muito sobre o papel 

do jornalista, suas funções e obrigações. Mas há também que se entender o contexto. E é 

isso que será brevemente discutido agora. A nível nacional, mas na verdade assim como 

a maioria dos lugares, o Brasil vive sob o rígido regime da era digital. Os celulares são 

mais importantes companhias do que o contato humano e isso vem deixando marcas, 

inclusive na saúde da população. 

Já existem tratamentos para este vício e ainda vale destacar outros males como o 

isolamento, a depressão e o mau uso das ferramentas de plataformas digitais. Nesse caso 

mais especificamente as redes sociais, viraram um grande mural onde as pessoas 

espelham vidas e comportamentos perfeitos que nem sempre são uma representação 

fidedigna do real. Contudo, isso afeta e de forma bastante grave algumas pessoas que 

passam a desmerecer sua própria vida em comparação às postagens do outro.  

O filósofo Zygmunt Bauman (2001) foi muito feliz em pontuar a humanidade 

como líquida. Vivemos tempos líquidos, assim como retrata sua obra. É a inconsistência 

constante, o que era ontem hoje não é mais. É a necessidade de postar cada detalhe da 

própria vida ou até mesmo de perde-la em busca dos melhores cliques para obter mais 

“likes”. São tempos complexos que necessitam de intervenções da educação. Educação 

voltando o ser humano ao seu semelhante,  a empatia; voltando o sujeito a alguém 

reflexivo capaz de exercer um olhar crítico transformador de práticas socioculturais e 

nesse caso, educação online para que se tome cuidado com o que é exposto na internet. 

Há algum tempo o mundo on-line era tido como “terra sem lei”, ou seja, nela 

tudo era permitido e não havia punições. Com a intensificação do uso com fins de 

prejudicar ao próximo, medidas foram tomadas, como por exemplo a criação de leis que 

punem sim crimes virtuais. É imprescindível a atuação do jornalista frente a essa 

configuração de sociedade. E nós, uma vez jornalistas e mais, cientistas sociais, temos o 

dever de colaborar quando dentro da academia, na construção da formação de 



profissionais cada vez mais éticos, sérios, reflexivos, inteligentes e capazes de lidar 

nesse cenário em que estamos no digital. 

Neste sentido Kovack e Rosenstiel (2003) contribuem com a reflexão sobre o 

processo de checagem no jornalismo. O instinto da verdade não é menor hoje, na era da 

nova mídia e das fontes proliferantes. Mais interpretação pode acabar em cacofonia e 

desviar a atenção do leitor para o lado mais superficial da verdade. É  um  erro  passar 

ao  estágio interpretativo antes de apurar o que realmente aconteceu. 

Portanto a formação jornalística é essencial para ser um produtor de nóticas, uma 

vez que requer uma visão integrada dos processos técnicos, o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e formação humana, para que o profissional possa ser agente de 

transformação e assim exercer a sua função social. Desta forma, a educação superior 

deve ultrapassar a visão puramente instrumental e ser considerada em sua plenitude, 

visando o desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho, assim como trata a Lei de Diretrizes e Bases LDB, 

Art2º. 

Também as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de jornalismo, no Art.5º, 

preconizam ao concluinte do curso o dever de estar apto para o desempenho 

profissional, com formação acadêmica generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva; 

capacitado-o, dessa forma, a atuar como produtor intelectual e agente da cidadania; 

capaz de responder, por um lado, à complexidade e ao pluralismo cultural 

característicos das sociedades contemporâneas e, por outro, possuir os fundamentos 

teóricos e técnicos especializados, o que lhe proporcionará clareza e segurança para o 

exercício de sua função social específica, de identidade profissional singular e 

diferenciada em relação ao campo maior da comunicação social. 

  

3. Procedimentos metodológicos 

 

Para realizar essa pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico foram utilizadas 

obras de referência na área como, Castells (2003), Freire (1996), Ferrari (2018), 

Kovack, Rosenstiel (2015), Ramonet (2012), Baumann (2001), Wolf (2005), Gallo, 

2017, Penna (2007). 

 

4.  Resultados e discussões  

 



A problemática das fake news nos condicionam ao enfrentamento que começa 

pela reflexão do tempo e espaço no qual estamos inseridos.  A vida em comunidade  no 

ambiente digital, nos possibilitou o reencontro e a falsa ilusão de que estamos próximos 

e bem informados, quando na verdade corremos o risco de estamos vivendo em bolhas.  

Conforme Ferrari (2018)  há uma necessidade de sairmos desse espaço que induz a 

compartilhar com os seus “iguais”. Sobretudo nesses tempos de polarização, temos cada 

vez mais excluído os que pensam diferente de nós, o que nos deixa em uma zona de 

conforto, mas também nos prova de uma leitura de contexto.  

Neste sentido o jornalismo, mais um vez tem uma grande responsabilidade com 

a sociedade. Portanto é notória a necessidade da formação acadêmica em jornalismo 

para produzir notícias de qualidade e mediar essa relação das vozes sociais.  Desta 

forma é necessário,  ormar jornalistas com a capacidade de serem produtores 

intelectuais e agentes de cidadania nesse novo contexto de sociedade conectada é um 

grande desafio à equipe docente do curso de jornalismo. A facilidade de acesso às 

informações e o fluxo implantado pela rede, muitas vezes fazem da apuração dos fatos 

um processo superficial, e da leitura e escrita uma técnica automática ao produzir uma 

notícia. Então, preparar o aluno de jornalismo com a bagagem necessária para atender 

as demandas da sociedade contemporânea requer uma inovação dos métodos até então 

trabalhados, um novo professor para essa nova sala de aula conectada ao mundo. 

Essa fundamentação da realidade vem ao encontro do perfil do egresso e de suas 

competências, sendo que, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso 

de jornalismo, a organização do currículo deve contemplar, no projeto pedagógico, 

conteúdos que atendam a seis eixos de formação, que serão descritos na sequência.  

O Primeiro Eixo trata da fundamentação humanística, cujo objetivo é capacitar o 

jornalista para exercer a sua função intelectual de produtor e difusor de informações e 

conhecimentos de interesse para a cidadania, privilegiando a realidade brasileira, como 

formação histórica, estrutura jurídica e instituições políticas contemporâneas; sua 

geografia humana e economia política; suas raízes étnicas, regiões ecológicas, cultura 

popular, crenças e tradições; arte, literatura, ciência, tecnologia, bem como os fatores 

essenciais para o fortalecimento da democracia, entre eles as relações internacionais, a 

diversidade cultural, os direitos individuais e coletivos; as políticas públicas, o 

desenvolvimento sustentável, as oportunidades de esportes, lazer e entretenimento e o 

acesso aos bens culturais da humanidade, sem se descuidar dos processos de 

globalização, regionalização e das singularidades locais, comunitárias e da vida 



cotidiana. Esse eixo está muito relacionado com o embasamento teórico e o 

entendimento das questões históricas e políticas que permeiam a sociedade. Para 

entender os critérios de noticiabilidade é essencial que o jornalista consiga fazer a 

conexão do contexto social que está inserido e dos reflexos do eixo da história e da 

política com sua produção e o cotidiano do exercício da sua profissão. 

Já o Segundo Eixo de fundamentação específica tem a função de proporcionar 

ao jornalista clareza conceitual e visão crítica sobre a especificidade de sua profissão, o 

que envolve aspectos como: fundamentos históricos, taxonômicos, éticos, 

epistemológicos; ordenamento jurídico e deontológico; instituições, pensadores e obras 

canônicas; manifestações públicas, industriais e comunitárias; os instrumentos de 

autorregulação; observação crítica; análise comparada; revisão da pesquisa científica 

sobre os paradigmas hegemônicos e as tendências emergentes. A importância do eixo 

reside em que a clareza conceitual aliada às questões éticas da profissão é construída 

com base na análise da prática passada, na tentativa de compreender o presente e prever 

o futuro. Impactada com as novas tendências e a necessidade de fazer jornalismo, exige 

do professor da área uma atualização em tempo real, em virtude da velocidade das 

mudanças ocorridas nesse campo. Todos os instantes nascem novos consumidores 

digitais e morrem os adeptos ao jornal impresso, ao rádio e televisão via aparelho. A 

todo tempo se criam novos mecanismos de transmissão, compartilhamento de conteúdos 

e interação desses produtores de conteúdos.  Vive-se na era dos consumidores 

produtores, pois é essencial a formação adequada ao mundo atual, na qual se exige um 

jornalismo muito mais completo e eficaz para consumidores ativos sempre prontos à 

insatisfação de querer mais.  

O Eixo III trata da fundamentação contextual e tem por escopo embasar o 

conhecimento das teorias da comunicação, informação e cibercultura, em suas 

dimensões filosóficas, políticas, psicológicas e socioculturais, o que deve incluir as 

rotinas de produção e os processos de recepção, bem como a regulamentação dos 

sistemas midiáticos, em função do mercado potencial, além dos princípios que regem as 

áreas conexas. Cibercultura, ou seja, a cultura através das redes de computadores e a 

rotina de produção, que levam o professor ao desafio de ensinar aliado ao instrumento 

internet, quando é preciso entender o fluxo e o formato de produção nesse novo meio, 

pautado de oportunidades, mas também de riscos.  

Assim também trata o Eixo IV, que objetiva fundamentar o conhecimento 

teórico e prático, familiarizando os estudantes com os processos de gestão, produção, 



métodos e técnicas de apuração, redação e edição jornalística, possibilitando-lhes 

investigar os acontecimentos relatados pelas fontes, bem como capacitá-los a exercer a 

crítica e a prática redacional em língua portuguesa, de acordo com os gêneros e os 

formatos jornalísticos instituídos, as inovações tecnológicas, retóricas e argumentativas.  

O Eixo V dispõe sobre a aplicação processual, cujo objetivo é o de fornecer ao 

jornalista ferramentas técnicas e metodológicas, de modo que possa efetuar coberturas 

em diferentes suportes: jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, 

webjornalismo, assessorias de imprensa e outras demandas do mercado de trabalho. Eis 

aqui o desafio do professor de jornalismo, de qualificar seus alunos para a formação 

multimídia, isso é, com a visão integrada de exercício da profissão nas diferentes mídias 

ao mesmo tempo. 

Por fim, a prática laboratorial, que tem por objetivo aquisição de conhecimentos 

e desenvolvimento de habilidades inerentes à profissão, a partir da aplicação de 

informações e valores. Possui a função de integrar os demais eixos, alicerçada em 

projetos editoriais definidos e orientados a públicos reais, com publicação efetiva e 

periodicidade regular, tais como: jornal, revista, livro, jornal mural, radiojornal, 

telejornal, webjornal, agência de notícias, assessoria de imprensa, entre outros. A 

criação de projetos editoriais deve estar de acordo com as produções da atualidade, 

baseadas no fluxo de consumo da informação. 

Portanto, a formação do jornalista deveria considerar práticas pedagógicas que 

contemplassem essas características da sociedade atual. Até porque, é preciso pensar a 

formação do jornalista do ponto de vista local, estadual, nacional e internacional. Ele vai 

transitar nas três lógicas da sociedade atual de forma concomitante, por isso deve estar 

preparado. Ou seja, ao mesmo tempo, que exerce a profissão de jornalisa em que as 

regras gerais são as mesmas para todos os profissionais como lei da imprensa 

(transversal),  precisa saber que cada veículo de comunicação  ou formato pode ter suas 

regras específicas (anárquica). Considerando o exposto por Meneghetti, é preciso 

reiventar as práticas pedagógicas para formar no ensino superior, pois até então a 

pedagogia universitária está centrada em modelos superados. Nesse sentido, Behenrs 

diz: 

Caracterizada pela fragmentação, a prática pedagógica tradicional propõe ações 

mecânicas aos alunos, provocando um ensino assentado no escute, leia, decore e repita. 

Estas quatro ações têm sido propostas como uma metodologia no ensino universitário 

por um longo período na história da educação (Behenrs, 1999, p. 384). 



É preciso entender que o aluno e o professor são sujeitos no processo de ensino e 

aprendizagem, por isso o aluno não pode ser tratado como objeto, passivo e receptivo 

no trato pedagógico. 

Ensinar não é transferir conhecimento, nem formar é a ação pela qual o 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. 

não há docência sem discencia, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam não se reduzem a condição de objeto, um do 

outro. quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender 
(FREIRE, 1998, p.25). 

 

A prática do docente no curso de jornalismo deve estar pautada pelas exigências 

do mercado, isso é, formar profissionais atualizados com as novas tecnologias, 

habilitados para produzir às diversas mídias ao mesmo tempo e ainda ter boa 

argumentação e bom senso crítico. Dessa forma, se faz necessária a relação colaborativa 

entre aluno e professor.. 

 

5. Considerações finais 

 

A pós-modernidade vem reafirmar a importância da atuação profissional do 

jornalista. A produção de informação requer procedimentos técnicos que são 

apreendidos durante longos anos de formação. Somente profissionais bem preparados 

vão conseguir auxiliar a população nesta educação para ser consumidor e reprodutor de 

conteúdos fidedignos, em que  a prática jornalística possa cumprir com responsabilidade 

o seu compromisso social na construção e no desenvovimento de um sociedade mais 

justa  e igualitária. Assim como,  para que os sem voz também possam ter 

oportunidades de participação e inserção comunitária. 

As fake news demonstram que  o bom jornalismo é fundamental para sociedade 

e pode ser entendido como uma prática social norteadora  para a informação e formação 

da opinião pública. Neste sentido a diplomação na área é essencial e deve ser centrada 

na formação técnica e humana, pois o jornalista é um contador de histórias que trabalha 

diretamente com vidas e pode ser o responsável em tramsformar tais realidades.  O 

controle das notícias falsas está diretamente relacionado com a formação acadêmica do 

jornalista.  
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