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Resumo: Diante de uma sociedade permeada por transformações e pautada pela linha tênue 

de consumo, há um novo modo de viver. Em tempos atuais, o ritmo ágil imposto pela 

revolução tecnológica conduz a adaptação do fazer tradicional em todas as áreas. Esta 

pesquisa científica discute a postura do docente na formação contemporânea do ensino 

superior do jornalista perante a presença da internet. Com base na indagação, o professor está 

adaptado as novas tecnologias oferecidas pela internet? Delineou-se como objetivo geral, 

analisar como o professor se utiliza das ferramentas oportunizadas pela internet para facilitar 

o processo de ensino e aprendizagem na formação jornalística. A pesquisa é justificável tendo 

em vista as mutações neste campo e a chegada da geração nativa digital na universidade. Esse 

público consome informação de maneira diferenciada aos seus ancestrais, portanto precisa ter 

acesso à aulas criativas e com diferentes linguagens e formatos que envolvam todos os 

sentidos como: vídeos, áudios, textos, fotografia, infográficos, entre outros e que permitam a 

interação e a construção colaborativa no processo de formação do conhecimento. Este estudo 

é de caráter bibliográfico e discute a partir da teoria dos principais autores da pedagogia como 

Freire (1996), Domingo (2002), Rossato (2002), Cunha (2010), Delors (1999, 2012), Demo 

(1998), Piaget (1982), Sodré (2012), Behrens (2011) e da comunicação como Castells (2003), 

McLuchan (1974) e Wolton (2004). O resultado desta pesquisa demonstra que o uso da 

internet traz a reafirmação e a ressignificação do papel do docente perante o processo de 

formação do jornalista com perfil digital. Há a necessidade de adaptação e constante 

atualização dos professores para utilizar a internet como aliada no processo de construção do 

conhecimento e na formação do jornalista com perfil digital, tendo em vista que o professor 

de jornalismo, como todo docente, tem o desafio de promover a formação de qualidade, 

desenvolvendo em seus alunos, além do olhar crítico/reflexivo, a aptidão, as habilidades e 

competências múltiplas para aplicar as técnicas da produção jornalística de acordo com as 

necessidades da plataforma internet. Nesse ambiente que ainda está sendo descoberto s faz 

necessária uma ação colaborativa entre alunos e professores na busca de novos saberes e da 

forma mais adequada para explorá-lo. 
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As transformações que ocorreram na sociedade, com o advento da tecnologia, 

modificaram todos os processos, inclusive os de educar, sendo que elas são fruto de um longo 

processo histórico, influenciado pelas mudanças de paradigmas da ciência. A evolução da 

humanidade é contínua e dinâmica, assim alteram-se os valores, as crenças, os conceitos e as 

ideias acerca da realidade, impactando diretamente nos processos de aprendizagem e 

direcionando o docente para uma nova postura e um novo saber fazer docente.  

A educação que até então possuía a prerrogativa de ter uma visão integrada dos 

saberes e relacionar entre si os fatos e os conhecimentos passa por um novo desafio de 

aprimoramento da formação de milhares de discentes com as inovações tecnológicas. Esses 

desafios são notáveis na formação do jornalista, objeto de estudo deste trabalho de conclusão 

de mestrado em docência universitária, pelo fato de que o mercado de trabalho exige 

profissional habilitado para utilizar as diferentes mídias ao mesmo tempo, o chamado 

profissional multimídia, que aplica as múltiplas técnicas em um mesmo conteúdo, para a 

divulgação na plataforma internet. O trabalho do jornalista passou a pautar-se na agilidade do 

fluxo da rede, na quantidade e na preservação da qualidade das notícias produzidas. 

 Considerada como a base para o desenvolvimento das comunidades, a educação, 

desde os antepassados, é a mentora do crescimento intelectual do ser humano, desta forma 

consegue evoluir e aprimorar seus feitos com precisão e inteligência. Sendo assim, cada vez 

mais, ela tem sido pauta de discussões de governantes, legisladores e da sociedade civil 

organizada. O propósito é melhorar a qualidade na formação dos profissionais e garantir o 

acesso à educação, através de políticas públicas que contemplem tanto docentes como 

discentes, no Brasil. Segundo Sodré (2012), o país não integra nenhuma lista de excelência 

universitária, e as estatísticas não deixam dúvida, o patamar educacional está qualitativamente 

aquém do requerido por uma potência regional em crescimento como é o caso brasileiro.  

Mas no que consiste a educação?  Na visão de Rousseau (1990), três são os agentes de 

educação do sujeito humano: a natureza, os homens e as coisas. O primeiro responde pelo 

desenvolvimento interno dos órgãos e das faculdades; o segundo, pelo que se ensina a fazer 

desse desenvolvimento; o terceiro, pela aquisição de experiência sobre os objetos.  

Para Demo (1996), a educação não é somente uma ação de treinar o estudante a 

exercer uma atividade. O autor defende a ideia de que o educando vai construindo a sua 

autonomia intelectual por meio da pesquisa, passando assim a formar os seus próprios 

conceitos e opiniões, pelo que possa ser ativo.  A construção da autonomia intelectual do 

acadêmico de jornalismo dará a ele condições de aplicar seus conhecimentos na prática e, a 

partir disso criar o novo, reinventar o velho, ser agente ativo de transformação social, pois 



essa é a grande função do profissional. Esse é, então, um grande desafio docente considerando 

o contexto das novas tecnologias. 

Freire (1996) também considera que a educação não deve ser uma mera transmissão 

de conhecimento, mas remete à capacidade do educando desenvolver a construção da sua 

própria autonomia intelectual baseado nas experiências que traz de seu cotidiano. Para o 

autor: 

 

As condições ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramento de um 
primeiro saber inicialmente apontado como necessário a formação docente, numa 

perspectiva progressista. Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção (FREIRE, 1996, p. 

47). 

 

Enfim, educação é base de todo o processo de desenvolvimento, o alicerce para tudo e 

para todos, como bem expressa Sodré (2012, p.145), a “educação é um caminho racional para 

indicar ao homem a saída do labirinto, que é a ignorância, que possibilita sua plena realização 

como ser humano”. O novo contexto educacional, portanto, procura centrar suas 

preocupações sobre o educando, examinando e investigando as maneiras pelas quais se dá o 

processo de ensino e aprendizagem. O indivíduo com suas peculiaridades e seu ritmo próprio 

de desenvolvimento é o ponto de referência para toda ação educativa. 

Nesse sentido, não há como negar as mudanças e as influências da internet em relação 

à educação. Ela assumiu um papel onipotente na sociedade, a ponto de constituir, como 

afirma Dominique Wolton (1999), um símbolo de liberdade e de capacidade para dominar o 

tempo e o espaço. Isso pela facilidade, rapidez e universalidade que a caracterizam e que 

conferem um sentimento de liberdade absoluta, bem visível nos termos que fazem já parte do 

vocabulário quotidiano: “navegar” e “surfar”. 

Esse fenômeno provocou uma série de transformações também no processo de ensinar 

e apreender, uma vez que o aluno tem acesso ao dispositivo instantâneo de informação que 

pode lhe proporcionar conhecimento não dependendo mais unicamente do professor e de seu 

material didático. Ou seja: 

 

As potencialidades da internet no meio educacional abrem um leque muito amplo de 

utilizações e podem ir muito além do que uma visão mais otimista poderia imaginar. 

Entretanto, é necessário que se tenha claro a simples conexão física das escolas à 

rede não é garantia de um incremento na busca da construção da cidadania e do 

conhecimento. Segundo Preto (2000) “não precisamos de Internet nas escolas, mas 

sim de escolas na internet […]. Fortalecer as culturas locais e disponibilizá-las na 
rede mundial é fortalecer o cidadão” (TEIXEIRA, 2002, p. 64).  

 

Desta forma, pode-se dizer que com as novas tecnologias o ambiente educacional tem 

uma dupla função: por um lado integrá-las, numa vertente pedagógica, contribuindo para a 



sua democratização, uma vez que oferecem potencialidades imprescindíveis à educação e à 

formação; e, por outro lado, desenvolver uma reflexão sobre as suas vantagens e os seus 

limites, numa tentativa de desmistificar a imagem que se tem delas. Para Sodré: 

 

A mutação tecnológica é principalmente um pretexto histórico para se repensar essa 

rigidez e as formas de dominação que sempre acompanharam a escrita. Por isso, é 

culturalmente insuficiente a pura e simples “inclusão digital” dos sujeitos 

presumidamente excluídos se um processo desta ordem  apenas repete, no domínio 
da eletrônica , a manipulação das classes populares operada por um tipo de 

alfabetização que entende como avanço educacional a mera inserção do aprendiz  no 

universo da letra, como se esta representasse um fim em si mesma. Considerado em 

termos estritamente técnicos, o digitalismo eletrônico não constitui um ambiente 

educacional extraescolar (SODRÉ, 2012, p. 200 e 2001). 

 

Com um perfil de informações globalizada, instantânea e atualizada, a internet tornou-

se uma importante fonte de pesquisa e estudo. Todavia, a grande problemática está em torno 

da veracidade das informações, pois não existe um controle dos conteúdos  postadas na rede. 

Em educação, persegue-se a síntese de todo esse movimento, desde as mudanças, ou seja, 

muitas informações, novos significados e novos paradigmas.  

A universidade tenta acompanhar todas essas modificações buscando um ambiente de 

aprendizagem condizente com as características da sociedade atual e que seja mais adequado 

às necessidades dos alunos em função do mundo a que pertencem. Nessa busca, as 

instituições de ensino superior vêm se deparando com a necessidade de repensar a sua 

estrutura organizacional: o currículo, a forma de avaliação, a apropriação tecnológica, a 

formação de seus professores, as muitas formas de comunicar-se e de interagir com seus 

alunos, como forma de atender ao paradigma emergente. É preciso educar para formar 

sujeitos conscientes e críticos para que possam participar ativamente da sociedade em que 

estão inseridos. Sacristán (2001, p.28) diz que é importante educar para "habilitar sujeitos a 

entender e a participar de sua cultura, das atividades da sociedade, da contemporaneidade de 

seu mundo, de seu país e de seu tempo". 

Nesse contexto, é necessário complementar que jornalistas precisam ter uma formação 

técnica, numa primeira perspectiva relacionada com as novas tecnologias, quando o 

profissional realiza grande parte do seu trabalho na plataforma. Hoje, a internet colabora com 

o trabalho do jornalista desde a pesquisa da pauta até a veiculação da matéria, pois é agente de 

divulgação e multiplicação das notícias publicadas. Além da técnica, o jornalista precisa ter a 

formação da condição humana quanto trabalha diretamente com a questão social. Diante dessa 

realidade, a internet também pode ter um papel importante, se bem utilizada para busca de 

informações e para interações com os diferentes usuários da rede, na troca de experiências e 



na busca da construção de um ser ético e responsável para responder as necessidades da 

profissão. 

 

2.Os desafios da docência no ensino superior  

 

Na contemporaneidade, a universidade, segundo Sacristán (2001, p.29), "deve ter um 

projeto de homem e de sociedade a defender e impulsionar, mas deverá ter raízes nos 

referenciais do presente e da realidade que nos rodeia". Compreendendo o mundo em que 

vive, sob a ótica da economia, da cultura, da política, da educação e das relações sociais, os 

alunos poderão preparar-se para o trabalho, dando continuidade a ele, transformando-o 

democraticamente. Se dessa forma entender-se "a universidade como um lugar de confronto e 

de articulação de diversas atividades" (Perrenoud, 1995, p.13) e como um espaço que tem 

entre outras funções a de preparar seus alunos para o mercado de trabalho, faz-se necessário 

observar mais atentamente se a universidade está incorporando o uso das tecnologias no 

processo ensino aprendizagem como forma de atender ao contexto social atual. 

Outro aspecto a ser observado, quanto à inserção do uso das tecnologias no ambiente 

universitário como proposta pedagógica, é se a mesma está interferindo ou modificando a 

relação pedagógica entre professores e alunos, não só considerando as diferenças de gerações, 

de interesses, de usos e de apropriações, mas também pelo modelo de instituições que, 

conforme comentou-se anteriormente, pode estar defasado para o momento atual. 

Quando se fala em formação do jornalista, é necessário entender o campo da 

comunicação, que também é permeado pelas tecnologias da informação. Nesse sentido, pode-

se considerar a comunicação como um processo social, que torna possível a vida em 

sociedade, isto é, ela proporciona o intercâmbio entre os seres humanos. Além disso: 

 

A comunicação enquanto práxis social, entretanto, é suscitar uma compreensão, isto 

é, um conhecimento e ao mesmo tempo uma aplicação  do que se conhece, na mídia 

em que os sujeitos aplicados num discurso orientam-se, nas situações concretas da 

vida, pelo sentido comunicativamente obtido (SODRÉ, 2006, p. 15). 

 

Portanto, esse campo do saber também se encontra em contínua transformação, com o 

ritmo acelerado oriundo das novas tecnologias digitais, sendo que a convergência entre as 

mídias é um exemplo disso. A chegada da internet na década de 90, por exemplo, é apontada 

por especialistas de todo o mundo como o momento da comunicação em que emergiu o meio 

de massa capaz de mobilizar pessoas de culturas diversas, com interesses em comum, 

independentemente da distância. 



Berlo (1991) definiu o processo comunicacional como qualquer fenômeno que 

apresente contínua mudança no tempo, o qual faz com que os elementos ajam uns sobre os 

outros, sendo que cada um influencia todos os demais. Ao analisar as estruturas culturais das 

sociedades, ao longo dos anos, se reconhece o papel fundamental da comunicação no 

desenvolvimento de qualquer tipo de relação, seja ela política, familiar ou profissional. A 

lógica do agir humano, dentro de uma formação social, impulsiona a reflexão sobre o papel 

cognitivo que a mente humana tem ao interpretar fatos e informações, principalmente, reagir a 

eles. Assim: 

 

A palavra comunicação recobre, na prática discursiva corrente, três campos 

semânticos: veiculação, vinculação e cognição. Sugere-se aqui uma antropologia 

eticopolítica da comunicação, o que hoje equivale a dizer uma teoria do processo 

constitutivo do bios midiático ou realidade virtual e seu relacionamento com as 

formas tradicionais de vinculação social (SODRÉ, 2013, p. 221) 

 

Para o processo comunicativo ocorrer são necessários alguns elementos assim 

elencados: o primeiro deles é o emissor, aquele que emite a mensagem; na outra ponta, 

encontra-se o receptor, aquele que recebe a mensagem; entre as duas extremidades, está a 

mensagem, o objeto da comunicação, constituída pelo conteúdo das informações transmitidas. 

Para a mensagem chegar até o seu destino final, ela precisa de um meio de transmissão 

conhecido como canal de comunicação. O canal é a via de circulação das mensagens, ele pode 

ser definido de maneira geral pelos meios técnicos a que o destinador tem acesso, a fim de 

assegurar o encaminhamento da mensagem para o destinatário.  

McLuhan (1974) entende que o meio é a mensagem, é um elemento importante da 

comunicação e não somente um canal de passagem ou um veículo de transmissão. Cada meio 

de difusão de informação tem suas características próprias, e, por conseguinte, os seus efeitos 

específicos.  

Assim, o professor universitário do curso de jornalismo enfrenta muitos desafios na 

sua prática diária em relação à formação do jornalista. Desafios estes impostos pelas inúmeras 

mudanças que ocorreram a todo instante em praticamente todas as áreas do conhecimento, 

transformando a sala de aula num espaço conectado com o mundo, no qual o profissional 

educador necessita estar em constante atualização, sob o risco de ficar rapidamente 

desinformado. Além desse motivo, os desafios do professor também são produzidos pelo 

modelo de aluno do terceiro milênio, mais informado, atuante, consequentemente, mais 

exigente. 

Alguns cuidados, principalmente, com o uso da internet como ferramenta pedagógica 

devem ser observados para que não haja mudança nas habilidades do saber-fazer, favorecendo 



o acesso às informações que podem ser “copiadas e coladas” sem qualquer triagem ou pré-

leitura dos textos. Essa prática mostra-se cada vez mais comum, uma vez que as páginas de 

relacionamento e demais tecnologias são geradores de conteúdo e não há como controlar as 

autorias de todos. Por isso, as novas tecnologias utilizadas na educação exigem que os 

docentes sejam capazes de conhecê-las, entendê-las e de utilizá-las em benefício do 

aprendizado do aluno. O que se nota é a necessidade de uma reação por parte dos professores 

a essas inovações tecnológicas. Eles cada vez mais tendem a rever os seus métodos 

tradicionais para usufruir dos novos recursos. “[...] o homem está irremediavelmente preso às 

ferramentas tecnológicas em uma relação dialética entre a adesão e a crítica ao novo” 

(PAIVA, 2008. p.1). 

Não faltam os que exaltem o computador e a internet como a “verdadeira revolução do 

século”, comparável à imprensa de tipos móveis de Gutenberg, que modificou a maneira de 

pensar e aprender. É corrente a expressão “revolução da informação”, como um sucedâneo da 

“Revolução Industrial”, para designar os impactos em curso. Entretanto, para Sodré: 

 

Mesmo do ponto de vista estritamente material, mutação tecnológica parece-nos 
expressão mais adequada do que “revolução”, já que não se trata de descobertas 

linearmente inovadoras, e sim de maturação tecnológica do avanço científico, que 

resulta em hibridização e rotinização de processos de trabalho e recursos técnicos já 

existentes sob outras formas (telefonia, televisão, computação) há algum tempo. 

Hibridizam-se igualmente as velhas formações discursivas (texto, som, imagem), 

dando margem ao aparecimento do que se tem chamado de hipertexto ou hipermídia 

(SODRÉ, 2002, p. 13). 

 

A partir dessa nova realidade, o professor precisa obter novas habilidades, desenvolver 

outras competências, reinventar o velho e torná-lo digital. Por essa premissa começa um longo 

caminho que deve nortear a educação do futuro e a formação no ensino superior do jornalista. 

O mercado de trabalho e a sociedade moderna precisam de jornalistas cada vez mais 

habilitados na apuração e argumentação dos fatos em tempo real. O jornalista contemporâneo 

traz consigo a prerrogativa de ser ágil, de produzir em quantidade, de várias formas e com a 

melhor qualidade, eis aqui o profissional multimídia. 

 

3.Procedimentos metodológicos 

 

 Para realizar essa pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico foram utilizadas obras 

de referência na área como, Anastasiou (2002), Freire (1996), Domingo (2002), Rossato 

(2002), Cunha (2010), Lauxen (2011), Delors (1999, 2012), Demo (1998), Piaget (1982), 

Sodré (2012), Behrens (2011) e da comunicação como Castells (2003), McLuchan (1974) e 

Wolton (2004). 



 

4.Resultados e discussões 

 

A formação do jornalista 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, 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. 

 Formar 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. 

A dimensão pedagógica da docência no ensino superior ainda é um desafio, pois em 

muitos cursos de graduação a função do professor está muito mais relacionada à preocupação 

com os aspectos técnicos da profissão do que com métodos e processos de aprendizagem que 

levam a construção do profissional daquela área.  Isso porque, o médico, o advogado, enfim 

qualquer profissional bacharel pode se tornar um professor universitário sem uma qualificação 

em docência, bastando uma especialização relacionada com sua graduação. Assim: 

 

Quando o profissional liberal exerce a docência na educação superior, geralmente se 

identifica em seus lugares de trabalho como um professor universitário, “indicando 
uma clara valorização social do título de professor”, mas o título de professor 

sozinho sugere uma identidade menor, pois socialmente parece se referir aos 

professores primários e secundários (Pimenta e ANASTASIOU, 2002, p. 35). 

 



Nesse mesmo contexto também se insere o curso superior de jornalismo, porque os 

aspectos pedagógicos da profissão professor universitário, muitas vezes não são assumidos 

como especificidades intrínsecas à profissão. A docência universitária exige muito mais do 

que isso, porque se vive um período em que se enfrentam rápidas transformações das 

sociedades além de competitividade e luta pelo domínio do saber. Dessa forma, é preciso 

compreender o processo pedagógico e a função da universidade para formar cidadãos 

preparados a exercerem sua profissão num contexto dinâmico e inovador, isso também no 

curso de jornalismo. 

 A pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa em sistematizar a educação, o 

ato educativo, a prática educativa, como componente da atividade humana, como fato da vida 

social, inerente ao conjunto dos processos sociais, ou seja, ela não se refere apenas às 

atividades de aprendizagem, mas a um imenso conjunto de outras práticas. De acordo com 

Sodré (2012), pode-se educar de forma heterodoxa, imitando, fazendo, criando a partir de 

modelos diversos, mas não se pode dizer que somente aí esteja configurada a pedagogia, 

principalmente com o advento da internet há inúmeras possibilidades de modificar as relações 

pedagógicas até então viabilizadas.  

A universidade é um espaço de formação não somente de excelência técnica, mas 

também de pensamento crítico, capaz de sustentar princípios e valores com responsabilidade 

social. E para difundir esta prática se faz necessário um conjunto de quatro processos 

considerados essenciais: gestão, docência, pesquisa e extensão.  

A pedagogia universitária é um processo exclusivamente voltado à formação do 

profissional, em que a responsabilidade é diferente quando comparada a das escolas primárias 

e secundárias. Os alicerces constitutivos da pedagogia universitária são a reflexão individual e 

coletiva, as relações intersubjetivas e interdiscursivas e o conhecimento pedagógico 

compartilhado que se consubstanciam no ato de aprender a ensinar.  

A universidade pode ser pensada como um campo em intensa construção, no qual 

podemos analisar e compreender os fenômenos de aprender e ensinar as profissões e, 

sobretudo, um lugar no qual a docência universitária pode ser revisitada e reconstruída. Por 

isso, é preciso buscar formas genuínas de construção de saberes capazes de dinamizar as 

inovações e a difusão de experiências, considerando o contexto global e local, no qual o 

processo se constitui. Neste contexto, o protagonismo pedagógico deve ser reconhecido como 

caminho para emancipação dos processos formativos. 

O docente do curso de jornalismo precisa revisitar e reconstruir seus métodos 

pedagógicos, adaptar seus conteúdos à realidade virtual, de forma rápida e com um fluxo 

contínuo de informações adequadas às necessidades do novo aluno multifacetado, que precisa 



consumi-las de forma instantânea. Então, é preciso trabalhar o velho de forma inovadora, para 

que se torne alvo de interesse da geração digital. 

A pedagogia universitária exige do docente o desenvolvimento profissional como 

aporte para domínio dos saberes e o entrelaçamento, com competência acadêmica, com a 

didática. Exige, também, o docente como sujeito que ocupa espaços determinantes à 

transformação da sociedade, deslocando sua preparação pedagógica à conquista deste 

momento, do ser docente, de forma institucionalizada, em que seu desenvolvimento pessoal 

percorra os diferentes espaços universitários. Ou seja: 

 

O avançar no processo de docência e do desenvolvimento profissional, mediante a 

preparação pedagógica não se dará em separado de processos de desenvolvimento 

profissional e institucional: este é o desafio a ser hoje, considerado na construção da 

docência no ensino superior.  (Pimenta e ANASTASIOU, 2002, p. 259). 

 

A função própria da universidade é proporcionar momentos de reflexões cujo objetivo 

seja a construção e reconstrução dos conhecimentos, conjugando qualidade formal com 

qualidade política, componentes intrínsecos à formação docente para delinear o saber pensar 

como condição subjetiva do homem de fazer sua história para a história. Para Demo (1998), a 

universidade é, sobretudo, sinônimo de mutações, desafios, adversidades e confrontos com o 

mundo real. Para tanto, quando se trata de jornalismo, um campo da ciência permeado por 

profundas transformações das relações sociais e tecnológicas, é necessária a adequação da 

prática docente a nova realidade, possibilitando formar profissionais preparados a dar conta 

das demandas sociais. 

Nesse contexto da ação, a compreensão sobre a qualidade do trabalho não se restringe 

aos saberes, mas remete à capacidade do docente de agir em circunstâncias previstas ou não 

em seu plano de ação. Nesse sentido, os pressupostos de Perrenoud (2002) determinam que 

quando se define “competência como a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos, visando abordar uma situação complexa”, e quando ele referencia em seus escritos 

as dez novas competências essenciais ao ensino do professor, enfatiza a de administrar sua 

própria formação, como âncora para que possa ensinar em diferentes âmbitos do 

conhecimento. 

Outra característica que o docente universitário deve ter é o comprometimento para ser 

inovador, reconstruindo os saberes do mais simples ao mais complexo, apoiando-se na 

qualidade organizadora do saber, saber fazer e saber refazer sua prática de modo crítico e 

criativo, conectado à realidade. Os professores devem fortalecer os conhecimentos sobre 

competência acadêmica e competência didática, sobre o que Demo (1998) aduz a seguinte 

definição: 



 

Entendemos por competência a condição de não apenas fazer, mas de saber fazer e 

sobretudo de refazer permanentemente nossa relação com a sociedade e a natureza, 

usando como instrumentação crucial o conhecimento inovador. Mais do que fazer 

oportunidade, trata-se de fazer-se oportunidade (p.13). 

 

O aprender e o ensinar, portanto, são suas atividades unificadas pela relação que se 

estabelece entre o agente formador (professor) e o aprendiz (aluno), centrada em bases 

unidirecionais: interação e respeito. Isso significa que a sala de aula não pode apenas ser um 

espaço de transmissão de conteúdos teóricos, mas também de aquisição de valores, ou seja, as 

relações estabelecidas por professores e alunos tornam-se um determinante muito decisivo no 

processo pedagógico. Nesse sentido diz Freire: 

 

Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático que serei tão melhor professor 

quanto mais severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas 

relações com os alunos (…) A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. 

O que não posso obviamente permitir é o que minha afetividade interfira no 

cumprimento ético de meu dever de professor no exercício de minha autoridade. 

Não posso condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou 
menor bem querer que tenha por ele (Freire, 1996, p. 59 - 160). 

 

O estudante que navega pela internet precisa desenvolver autonomia perante o 

conhecimento. Para tanto, o professor deve orientar a pesquisa a bons sites, boas referências e 

conteúdos para que o próprio aluno tenha condição de selecionar o que estudar. Assim, aos 

poucos, ele próprio vai desenvolvendo senso crítico em relação ao que lê e passa a escolher 

mais criteriosamente o que pode ser aproveitado. 

Nesse contexto, a internet representa uma ruptura no modelo pedagógico tradicional e 

exige também dos professores uma visão inovadora em relação ao ensino e aprendizagem. O 

principal fator de tal rompimento se deve ao acesso quase irrestrito às informações que a 

internet proporciona. Desta forma, a rede mundial de computadores é considerada pelos 

estudiosos da área como a revolução colaborativa. Trata-se de uma tecnologia da inteligência 

coletiva, por meio da qual sujeitos espalhados em todos os lugares conseguem colaborar na 

aprendizagem comum. O conhecimento que antes ficava restrito aos livros e ao educador está 

disponível a todos que tenham acesso à rede e o mínimo de habilidade de manejá-la. 

No passado, o professor era visto como um indivíduo em posição de vantagem sobre 

seus alunos, entretanto, Postic (1984) menciona, em oposição à pedagogia tradicional, que o 

professor não deve ser visto de forma hierárquica, como superior aos seus alunos, mas como 

um guia, um conselheiro, um gestor de tarefas, um porto seguro para os alunos orientarem-se 

quando necessário. Mesmo assim, lembra que o estatuto do professor não permanecerá, de 

maneira imposta, com o reconhecimento dos alunos de suas competências profissionais, pois 

além disso, eles estabelecem ligação com as características pessoais de cada docente. Assim: 



 

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 discência, 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. Como 

muito bem coloca Freire (1998), ensinar não é transmitir conhecimento. O ensinar exige 

interação, discussão, análise, assim é possível construir novas visões, ideias e perspectivas 

sobre um mesmo problema e fazer da academia um instrumento vivo e contextualizado com 

as necessidades da sociedade. 

Nesse contexto, o professor de jornalismo tem a possibilidade de apresentar aos seus 

alunos acontecimentos instantâneos, do cotidiano, conectados aos conteúdos programáticos, 

para propor a análise, a discussão e a construção de formatos adequados à produção 

jornalística para a era contemporânea, com base na função social que a carreira exige. O 

cenário também possibilita a contextualização com diferentes realidades e culturas, 

promovendo a interação dos envolvidos. Então, tem-se a possibilidade de promover o 

conhecimento ao mesmo tempo dentro e fora da sala de aula, de forma instantânea, de acordo 

com o fluxo dos acontecimentos, quando o jornalista tem a prerrogativa de produzir sem olhar 

o tempo, pois os fatos não marcam hora para acontecer. 

Assim é possível um aprendizado mesclado diante das oportunidades que a internet 

oferece. A “blended learning", termo utilizado para denominar o aprendizado mesclado, 

assumiu diferentes denominações, como "aprendizagem mista", "aprendizagem combinada" 

ou "aprendizagem híbrida", entre outros, o seu significado parece consensual. A maioria dos 

autores definem blended learning como uma experiência de aprendizagem que combina 

elementos de aprendizagem em sala de aula presencial, com elementos de aprendizagem 

online, portanto, como uma espécie de aprendizagem semipresencial própria do século XXI, 

ou seja, que aproveita a difusão da informação, as aplicações práticas e as possibilidades de 

interação da web 2.0. A referência à “aprendizagem presencial” nesta abordagem, embora 

inclua a aprendizagem face a face ou de frente, não alude a um ensino tradicional, mas sim a 

um ensino fundamentado na abordagem construcionista, contextualizada e significativa, de 

maneira que os conteúdos, as metodologias e as interações entre conteúdos, professores e 

estudantes realizem-se usando tecnologia, para a elaboração de projetos que partam do 

interesse do grupo.  



As redes de computadores e, especificamente, internet, representam, ou pelo menos 

deveriam representar, um fator ou catalisador radical de renovação e melhoria educacional no 

ensino universitário. No entanto, é também verdade que a utilização da internet por 

professores não é fácil de implementar e nem sempre ocorre satisfatoriamente, porque todo o 

processo de renovação educacional é um processo complexo e ligado à variabilidade de 

inúmeros fatores. Quanto às redes de computadores, pela sua própria natureza, é possível que 

existam diferentes níveis de utilização e desenvolvimento de atividades educacionais em torno 

delas, assim, no ensino universitário, o uso da internet e a integração podem variar no 

desenvolvimento de experiências de ensino. Por esta razão, pode-se identificar diferentes 

níveis de integração e utilização de recursos de internet em um contínuo que vai do simples ao 

complexo, evoluindo a partir de seu uso como um elemento prático de ensino convencional 

para a criação de cenários virtuais  de ensino. 

A interação oportunizada pela internet traz um grande desafio para o professor 

universitário. Ele precisa ensinar seu aluno a modificar as relações de interação, saindo da 

superficialidade do entretenimento ao processo de construção do conhecimento, ou seja, ele 

precisa transformar o padrão constituido no qual a ferramenta internet é um instrumento de 

entretimento. Diante dessa problemática, buscou-se pesquisar respostas sobre como o docente 

de jornalismo enfrenta esse desafio e que modificações essa nova realidade trouxe para suas 

propostas pedagógicas. 

  

5.Considerações finais 

 

O professor de jornalismo, o aluno, a universidade, o jornalista, enfim, a sociedade, 

estão diante de um novo tempo, assim se faz necessária uma rápida adequação, ainda mais 

quando se trata de formação profissional na área do jornalismo, um dos campos do 

conhecimento mais impactados com o advento das novas tecnologias, com a grande 

velocidade  e o impressionante volume de informações que são produzidos, além da facilidade 

de acesso a elas. É preciso fazer um novo ensinar para acontecer um novo aprender, porém, é 

primordial manter a essência da qualidade que não deve se sobrepor a quantidade. É preciso 

repensar os papéis e as funções do docente e do jornalista, para o professor estar apto a 

oferecer a formação adequada aos seus alunos.  

Fica cada vez mais evidente que o papel do jornalista digital, num contexto em que 

todos, além de consumidores, também são produtores de informação, ultrapassa a divulgação 

da notícia. Cabe a ele confirmar o que foi publicado na internet a fim de legitimar ou não além 

de ter uma boa formação cultural, um bom texto, domínio excelente do português escrito e o 



domínio de outra língua, especialmente o inglês. Para trabalhar na internet, ele precisa ousar e 

tentar novas formas de comunicar, conhecer as especificidades do meio, entender e aprender a 

usar as ferramentas para ter a eficácia na formação de opinião e cumprir a sua função social. 

  Perante essa realidade, é possível perceber a necessidade de trabalhar com a 

ferramenta internet na formação dos jornalistas, não somente como instrumento pedagógico, 

também como uma plataforma de comunicação que reproduz o conteúdo jornalístico.  
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