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JORNALISTA
Formar cidadãos capazes de consumir notícias de forma crítica é o desafio dos 

meios formais e informais de ensino. Ao mesmo tempo em que a falta de regulamenta-
ção do uso das redes sociais e a carência histórica de uma educação dialógica criam o 
ambiente propício para o fenômeno das fake news, a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) estabelece que as escolas incluam em seu roteiro formativo a educação mi-
diática, com foco no papel e nas práticas dos meios de comunicação de massa, para 
motivar a formação crítica e dialógica dos estudantes. 

Nesse contexto, apresentamos uma ferramenta que tem como objetivo fornecer 
uma possibilidade de execução do que solicita a BNCC, bem como auxiliar professores 
de Língua Portuguesa e profissionais de Comunicação no desafio de promover a edu-
cação sobre comunicação e imprensa: o Minicurso de educação crítica através do 
jornalismo, que pode ser aplicado em ambientes formais (como escolas, faculdades e 
cursos) e informais (centros comunitários, igrejas e outros). Este livro, o Eu, jornalista: 
guia pedagógico pela educação crítica através do jornalismo foi desenvolvido para 
auxiliá-los nesse processo, e é um produto da dissertação de mestrado do Progra-
ma de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), intitulado 
‘Educação e comunicação: Capacitação em jornalismo a serviço da formação para o 
pensamento crítico no Ensino Médio Integrado’, e auxilia educadores e comunicadores 
na realização do minicurso.

Trata-se de uma ferramenta já aplicada em turma do 2º ano do curso médio integra-
do ao técnico em Eletromecânica no IFS/Campus Aracaju. Os resultados, apresenta-
dos na dissertação de mestrado, revelam o aproveitamento do conteúdo por parte dos 
estudantes e interesse por uma maior procura dos veículos de jornalismo profissional 
como forma de manterem-se informados, além de mostrarem-se mobilizados a elabo-
rar um veículo de comunicação próprio desses estudantes, destinado a informar sobre 
seu curso para a comunidade acadêmica e sociedade em geral. 

Para começar, esse guia pedagógico apresenta os porquês de capacitar os indiví-
duos, especialmente os de idade escolar, sobre o papel da comunicação social, apro-
fundando-se na habilitação do jornalismo. A seguir, o leitor tem acesso à sugestão de 
sequência didática com o respectivo plano de conteúdo, e proposta de material a ser 
utilizado. 

Na continuação do material, há o detalhamento de cada etapa, abordando a ‘In-
trodução à Comunicação Social’, a ‘Introdução ao Jornalismo’ e pode entender um 
pouco sobre a função social, a história e os princípios da atividade jornalística. Por fim, 
‘Técnicas de redação e reportagem jornalística’, com a descrição de métodos básicos 
desenvolvidos pelos profissionais para que o conteúdo que é apresentado ao leitor 
siga ao máximo os critérios e os princípios da atividade. Cada etapa dessa sequência 
aborda atividades a serem desenvolvidas no decorrer do minicurso. 

É importante ressaltar que a proposta não é ensinar a formar jornalistas, mas sim ci-
dadãos com habilidade crítica no consumo de notícias, com responsabilidade no com-
partilhamento delas, e protagonistas do ato comunicativo. Dessa forma, sugere-se que 
condutor do minicurso seja um agente que conduza esse processo de ensino de forma 
a possibilitar sempre a ampla participação dos alunos, realizando os devidos ajustes a 
depender do plano pedagógico e do público-alvo. 

Apresentação
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JORNALISTA

JORNALISTA
O ato de criar e espalhar boatos, histórias construídas com uma finalidade, não é 

uma atividade nova, aliás exemplos são vistos em diversos momentos da história da 
humanidade. Mas o que caracteriza os fenômenos recém-denominados de fake-news 
é um conjunto de fatores que, combinados, resultam em consequências de proporções 
maiores, que podem influenciar decisões importantes e direcionar toda uma sociedade. 

A internet, principalmente por meio das redes sociais, é um desses ingredientes, 
como aponta Fonseca (2018). Isso porque, apesar de regrar inúmeros avanços para 
as comunicações, ciência e tecnologia, essas redes geram um ambiente ainda pou-
co regulado, de rápida veiculação e consumo de informações, e que ainda por cima 
direciona conteúdos para seus usuários de acordo com preferências por meio de um 
algoritmo. 

Dessa forma, o consumidor desse ambiente convive no que Branco (2017) denomi-
nou de bolha, que intensifica conteúdos com mesma ideologia buscada pelo usuário e 
ignora os demais conteúdos. Além da internet, outro fator que contribui para o alcance 
do fenômeno das fake news é o modelo educativo que Freire (1987) como bancária: 
em que o estudante assimila conteúdo sem que lhe seja exigida uma reflexão crítica 
sobre as informações. Além disso, não existe diálogo no ato formativo, apenas um 
professor que apresenta o material e o aluno que deve decorar sem questionamentos 
ou pesquisas.

Educado de forma a não questionar as informações que recebe, o cidadão não ad-
quire um perfil crítico sobre as notícias que consome. Somando isso ao direcionamento 
de conteúdo das redes sociais, a rapidez com que qualquer material é compartilhado 
nesse meio e o não entendimento de como funciona uma atividade profissional de 
informação de credibilidade, o indivíduo acredita no que recebe e compartilha sem 
questionar ou mesmo buscar outros meios para checar.

  
Conhecer para entender

A proposta aqui é educar para as mídias tanto como um instrumento de promo-
ção à educação dialógica (FREIRE, 1967) como também para formar consumidores 
de notícias mais críticos. Para tanto, aposta-se na premissa de que, ao conhecer as 
funções do jornalismo profissional, os alunos sintam-se motivados a buscar meios de 
informação de credibilidade e tenham uma visão mais crítica sobre as informações que 
chegam até eles. 

Por que educar para as mídias?
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JORNALISTA
Para facilitar a aplicação do Minicurso de educação crítica através do jornalis-

mo, apresentamos uma sugestão de sequência didática. Esse é o termo usado na área 
da educação para definir um planejamento em etapas interligadas, pensadas de forma 
a tornar o ato de aprender mais significativo. 

Cada componente dessa sequência foi pensado de maneira a dinamizar o entendi-
mento tanto do ministrante do minicurso como de seu público-alvo mais fácil e dialógi-
co, de maneira não somente a apresentar um conteúdo finalizado em si, mas também 
de promover debates construtivos.  

• Maneiras de aplicação

Como dito na apresentação, o Minicurso de educação crítica através do jornalis-
mo foi aplicado de forma experimental em turma do 2º ano do ensino médio integrado 
ao curso técnico em Eletromecânica, e apresentou, em sua avaliação, um resultado 
significativo, com estímulo ao consumo crítico de notícias e mobilização pela constru-
ção de um site de notícias. Mas esse guia pedagógico foi construído de maneira que 
possa ser aplicado das mais diferentes modalidades de ensino, perfis de público e até 
mesmo fora do ambiente formal de ensino. 

A ideia inicial da pesquisa que resultou nesse guia era, inclusive, de realiza-lo de 
maneira presencial, em sala de aula, com o suporte de um retroprojetor, e utilização 
de computadores para os alunos durante as atividades práticas. Mas, durante a aplica-
ção, foi decretada a quarentena emergencial como forma de contenção da pandemia 
de covid-19 (que iniciou em março de 2020), e o minicurso foi, então, apresentado aos 
alunos através da plataforma de vídeoconferências Google Meet.

• Aplicação presencial

Se o seu objetivo é aplicar o minicurso 
de forma presencial, é importante viabili-
zar o acesso a equipamentos como retro-
projetor para exibição da apresentação 
que irá guiar a sequência didática, bem 
como computador que possa ser conec-
tado a esse equipamento. 

Orientações para aplicação

Lista de materiais para a aula presencial
- Para o ministrante:
• Retroprojetor ou outro aparelho

para projetar a apresentação;
• Esse guia como apoio. 
- Para o aluno:
• Papel e lápis/caneta;
• Computador (se possível, melhor).



11

Já os alunos podem utilizar papel e lápis (ou caneta) para fazer as anotações que 
precisarem, para as atividades práticas, é interessante que tenham acesso a com-
putador. Caso não seja possível disponibilizar acesso dos alunos a computadores, é 
possível que as atividades sejam feitas a mão (por meio de anotações).

• Aplicação por videoaula ou teleconferência

Em caso de impossibilidade de realizar 
o curso de maneira presencial, é possí-
vel utilizar a metodologia de educação a 
distância. Para tanto, o aplicador e o alu-
nos/público-alvo devem estar munidos de 
um dispositivo com acesso à internet. No 
caso do profissional que promoverá as 
atividades, sugere-se que utilize um com-
putador para que a apresentação do con-
teúdo não fique comprometida. 

Para os alunos, o ideal seria também 
contar com computadores, mas caso eles 
não tenham esse acesso, é possível participar por meio de dispositivos móveis (tablets 
ou celulares). Isso porque tanto as plataformas de videoconferência como algumas 
ferramentas de edição de texto já são disponibilizadas por meio de aplicativos para 
celulares.

• Preparando o curso

Antes de iniciar o curso, é importante 
reservar um momento para a preparação 
do momento pedagógico com si, afim de 
evitar contratempos e revisar todos os 
pontos que serão exibidos. Primeiramen-
te, é importante checar se tanto você, en-
quanto ministrante, possui todo o material 
necessário, como também se seu público-
-alvo tem acesso aos itens básicos para 
participar do curso. 

No item anterior citamos esses ma-
teriais básicos como forma de facilitar a 
checagem dos itens, mas não é uma re-
gra absoluta. Há maneiras de adaptar a 
aplicação para os mais diferentes perfis 
de alunos e condições de apresentação, podendo inclusive o ministrante usar a imagi-
nação e outras ferramentas que venha a dispor.

Lista de materiais para a videoaula
- Para o ministrante:
• Computador com acesso a internet;
• Acesso a uma plataforma de videocon-
ferência. 
- Para o aluno:
• Dispositivo com acesso a internet;
• Acesso a uma plataforma de videocon-
ferência (se eles acessarem de celular, o 
aplicativo). 
• Acesso a um programa de edição de tex-
to (se for pelo celular, um aplicativo ou o 
próprio Google Drive).

Aponte a câmera do celular para fazer o 
dowload do arquivo em PDF.

Baixe a apresentação do minicurso
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Outro ponto a ser providenciado é o arquivo que irá guiar a apresentação no decor-
rer do curso. Ao lado, você pode baixar a apresentação utilizada na aplicação experi-
mental do minicurso por meio do QR Code (basta aproximar a câmera do seu celular 
para fazer o download do arquivo no formato PDF). 

Com os recursos tecnológicos e material de apoio conferidos, é hora de agendar o 
minicurso e avisar o público-alvo. Caso seja em uma turma convencional, gasta infor-
mar aos alunos a data e momento da aula que será destinado ao minicurso. Se for algo 
a parte, que necessite de inscrição, é importante verificar as formas que os interessa-
dos poderão se inscrever (algumas instituições dispõem de ambientes virtuais para 
inscrições em eventos, mas se você não tiver esse acesso, pode abrir um formulário 
de inscrição por meio do Google Forms), número máximo de participantes (a depender 
de quantas pessoas comportam no lugar onde o curso será realizado) e a elaboração 
de um certificado de participação. 

 
Caso a aplicação do curso seja realizada pela internet, deve-se verificar qual será a 

plataforma de videoconferência a ser utilizada, realizar o agendamento por meio dela 
com antecedência e enviar o link de participação para os interessados. Se o ministrante 
nunca fez uso dessa ferramenta, orienta-se realizar testes com ajuda outras pessoas.

• Sequência didática

A proposta do minicurso foi desenvolvida de maneira a seguir uma linha de cons-
trução do conhecimento para o entendimento do público-alvo desde as formas mais 
simples de comunicação, as realizadas de maneira direta, individual, até se chegar às 
técnicas do Jornalismo, que é uma das habilitações da Comunicação Social. 

Ao longo do percurso dessa formação, ministrante e alunos são convidados a apren-
derem e refletirem juntos sobre a prática da pesquisa e da redação para a atividade 
jornalística, bem como suas premissas e sua função numa sociedade democrática. 

Lembrando que é possível adaptar alguns aspectos dessa capacitação sem pre-
juízo aos seus resultados, como distribuição do conteúdo em mais ou menos encon-
tros, abordagem das atividades, utilização de materiais e até a incrementação de mais 
elementos audiovisuais. No entanto, é importante atentar para a ordem com que o 
conteúdo é apresentado para que se mantenham as características dessa sequência 
didática, bem como a compreensão de grupos que certamente estão lidando com essa 
temática pela primeira vez.  
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JORNALISTA

Introdução à Comunicação Social

1. O que é comunicação?

Comunicar é um ato inerente ao ser humano. A partir do momento em que você fala 
pessoalmente com alguém, envia um e-mail ou mesmo uma mensagem via Whatsapp 
para outra pessoa, você está se comunicando.

E eis o fluxo de todo este processo:

Sendo que:

1. Fonte de informação: produz uma mensagem ou sequência de mensagens a 
serem comunicadas ao terminal receptor.

2. Transmissor: opera uma mensagem por meio de sinais adequadas para sua 
transmissão.

3. Canal: o meio para transmitir os sinais.
4. Receptor: reconstrói a mensagem proveniente dos sinais.
5. Destino: é a pessoa (ou coisa) para quem a mensagem se destina.

Em uma conversa, por exemplo, a fonte de informação e o transmissor são o mesmo 
elemento: a pessoa que está comunicando. O sinal é a fala (e o idioma em questão). O 
ruído pode ser uma falta de entendimento ou mesmo o fato de o receptor não compre-
ender bem o idioma que está sendo falado. Mas o processo de comunicação somente 
acontece realmente quando o receptor (que numa conversa é também o destino da 
comunicação) compreende a mensagem captada. 

Figura 1: Fluxograma do modelo de Shannon

Fonte de
Informação Transmissor

Sinal Sinal
recebido

Receptor

Fonte de
ruído

Destino
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2. Tipos de comunicação

São dois os tipos de comunicação: a verbal e a não verbal.

A comunicação verbal é realizada por meio da linguagem, seja ela falada ou es-
crita. Dessa forma, há um idioma ou um sistema de códigos comuns ao emissor e ao 
receptor.

Já a linguagem não verbal ocorre por formas de comunicação que não usam a lin-
guagem, a exemplo das expressões corporais.

3. Formas de comunicação

As formas da comunicação se manifestar são: intrapessoal, interpessoal, grupal, 
organizacional e social.

A comunicação intrapessoal é quando o indivíduo conversa consigo mesmo atra-
vés de pensamentos, em ocasiões como tomada de decisões, lembranças, sonhos 
e outras formas de introspecções. Já a comunicação interpessoal ocorre entre ao 
menos dois indivíduos ou por grupos não formais, seja por linguagem verbal ou não-
-verbal, e usando qualquer meio de comunicação (fala, texto, mímica ou outros). 

Na comunicação grupal, há um diálogo por meio de grupos formais como família, 
grupo de amigos ou associações. Utilizam também a linguagem não verbal e verbal, 

Fonte: moviplan.com

Fonte: iStock
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“A manifestação do pensamento, a criação,
a expressão e a informação, sob qualquer forma,

processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição”

(Art. 220 da Constituição Federal
do Brasil, 1988)

Essa comunicação social pode se manifestar de diversas formas: no lazer (progra-
mas de rádio, de televisão, cinema, literatura, e outros), na publicidade (propagandas 
e outra forma de mostrar produtos e serviços) ou mesmo para informação (conteúdo 
jornalístico). É importante também lembrar das mais diversas tecnologias utilizadas 
para essa comunicação em massa: a televisão, o rádio, a internet (sites, redes sociais), 
impresso (jornais, revistas, livros) e até em diversos outros ambientes virtuais que sur-
gem todos os dias. 

Veículos utilizados para comunicação social

sendo que há expressões típicas deste grupo. A comunicação organizacional é uma 
maneira formal de membros de grupos como empresas ou outras instituições se comu-
nicarem, para tratarem de assuntos administrativos, por exemplo.  

E a comunicação social é a que ocorre pelos meios organizados de comunicação 
aberta, à distância e em um curto espaço de tempo, em grande escala e para benefício 
de um anônimo e heterogêneo número de receptores simultâneos.

4. Comunicação social

Neste tópico, conversaremos mais sobre essa forma de comunicação, tão impor-
tante para a convivência em sociedade, informação e lazer. Como já foi explicado, 
a comunicação social é aquela que ocorre de forma organizada e aberta (um grupo 
organiza essa comunicação, com periodicidade e técnica, e qualquer pessoa pode 
fazer uso dela). Ela também chega a um grande número de pessoas (daí que também 
chamamos de comunicação de massa) e esse público é anônimo e heterogêneo (não 
sabemos nem conhecemos todas as pessoas que serão atingidas, podendo atingir 
qualquer classe econômica, idade ou profissão). 

O acesso livre à comunicação social (seja como público ou como alguém que comu-
nica) é algo tão importante para uma sociedade livre e democrática que há um capítulo 
específico na Constituição Federal do Brasil (1988, capítulo IV) para garantir esse di-
reito a todos os cidadãos.



17

JORNALISTA

JORNALISTA

Introdução ao Jornalismo

O jornalismo é parte da comunicação social e, de forma resumida, tem como função 
informar os principais acontecimentos de interesse público à sociedade. Se for 
uma mídia de alcance nacional, divulga notícias que interessam a todos os brasileiros. 
Se for uma mídia local (de um estado, município ou uma comunidade específica), deve 
pensar em conteúdo de interesse desse público mais restrito. Aos profissionais e em-
presas dedicadas ao jornalismo, dá-se o nome de “imprensa”.   

Mas por que buscar esta imprensa para manter-se informado? Ao invés de mos-
trar a resposta para essa pergunta, propomos uma reflexão sobre como surgiu, quais 
são os princípios e como é a profissionalização do jornalismo. 

1. História das notícias

Os primeiros jornais circularam a partir de 1609, em centros de comércio, ligados à 
burguesia. E os primeiros jornalistas tinham a tarefa de atender ao que esse grupo so-
cial queria, dando publicidade aos feitos dessa burguesia e, por isso, eram chamados 
de publicistas. Com o passar do tempo, esse formato foi aos poucos mudando porque 
o público leitor queria informações sobre outras coisas, comércio e política. 

No século XIX, houve uma expansão da atividade de divulgação de notícias por 
causa da revolução industrial. Milhões de pessoas abandonavam o campo para morar 
nas cidades (e precisavam estar informadas para viver nesse ambiente) e isso ampliou 
o público dos jornais. Os jornais também evoluíram tecnologicamente, passando das 
prensas manuais para as indústrias gráficas. E, com a necessidade de vender cada 
vez mais, a imprensa foi ficando cada vez mais sensacionalista.

SENSACIONALISMO. sen·sa·ci·o·na·lis·mo. SM. Uso, efeito e divulgação de notícias exageradas 
ou que causem sensação, que choquem o público, sem nenhuma preocupação com a verdade.

Significado pelo dicionário Michaelis. (www.michaelis.uol.com.br)
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Com o avanço da imprensa, as redações (nome usado para o ambiente em que os 
profissionais do jornalismo trabalham) também cresceram e as notícias começaram a 
tomar um formato cada vez mais técnico. Muitos veículos de imprensa (como também 
chamamos os jornais) perceberam que a maneira sensacionalista de mostrar a reali-
dade nem sempre era bem-vinda, pois parte do público começou a cobrar conteúdos 
melhores. 

Foi então que o jornalismo (e seus trabalhadores) foram se profissionalizando, uti-
lizando técnicas para apuração dos fatos, para a escrita e formato dos textos. Era 
necessário acompanhar o desenvolvimento tecnológico (rádio e televisão), e surgiram 
também a formação para esses profissionais. 

2. Profissionalização

Por muitos anos, o diploma de graduação em Comunicação Social com habilitação 
em Jornalismo era exigido Brasil. Desde 2013¹ essa capacitação não é exigida para 
exercer a profissão, mas será que ela não é necessária?

Ao passar por um curso de graduação, o futuro profissional aprende noções de 
ética, teorias da comunicação, filosofia, história da profissão, técnicas de redação e 
reportagem, entre outros conteúdos e debates. E deixamos o questionamento: sem a 
qualificação não voltaríamos aos tempos de publicistas?

3. Princípios do jornalismo

Para tornar a atividade jornalística o mais isenta e técnica o possível, teóricos da 
área apontam princípios que devem servir de objetivo para os profissionais e para as 
instituições que exercem o jornalismo. Apesar de alguns autores considerarem outros, 
eis os princípios ou valores-chave: liberdade, objetividade, imparcialidade e veracida-
de.

¹ Ano em que o Senado Federal aprovou alterações na Constituição Federal e o diploma para Jornalismo deixou de ser obrigatório.

Imagem: Guia do Estudante Abril
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4. Liberdade

No meio jornalístico, muito se fala em “livre imprensa”. Esse princípio quer dizer 
que os profissionais de jornalismo devem ter acesso livre a documentos, lugares e 
informações de interesse público. Da mesma forma, a atividade de imprensa não pode 
ser limitada por qualquer interesse político ou comercial. Tanto é que, quando essa 
limitação ocorre, dá-se o nome de censura. 

Imagem: https://medium.com/

Para refletir:

Se um grupo político em situação de poder 
passa a controlar as mídias é confiável que 
imprensa irá denunciar abusos e corrupção?

• Objetividade

Estar em sociedade implica em ter suas crenças, opiniões e ideologias. No entanto, 
para exercer uma atividade jornalística, o profissional deve adotar procedimentos para 
evitar que seus interesses subjetivos interfiram na apuração da notícia, comprometen-
do a objetividade desta e induzindo o leitor à sua interpretação. 

Entre as estratégias utilizadas para buscar o valor da objetividade, pode-se buscar 
especialistas nos assuntos tratados para mostrar um parecer técnico; não fazer uso 
de adjetivos e da utilização da primeira pessoa (singular ou plural); buscar sempre a 
descrição do ocorrido e do que foi relatado pelas fontes, entre outros métodos. 

• Imparcialidade

Ser imparcial é, em caso de uma situação de conflito, não defender um lado. Sendo 
assim, ao buscar a objetividade, o profissional também estará no caminho da impar-
cialidade, na medida em que não apresenta a sua opinião pessoal sobre o ocorrido ou 
sobre o debate. Para tanto, o jornalista deve sempre apresentar todos os lados de uma 
dada questão, ouvindo as fontes interessadas, de forma que o leitor tenha acesso aos 
pontos de vista. 

Vale ressaltar que, mesmo pessoas encontradas em situação de flagrante ou acusa-
das de alguma forma, possuem direitos, como o de defesa na sua acusação na mídia 
ou mesmo de não serem apontadas como autoras, caso a justiça ainda não tenha 
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condenado elas. É por isso que a imprensa trata como “suspeitos” até mesmo aqueles 
que foram presos durante a ocorrência de um crime, por exemplo. 

• Veracidade

A notícia deve se comprometer com a verdade, do contrário não se pode classificar 
um texto como jornalístico. E essa é a diferença do jornalismo para algo que se escuta 
de alguma pessoa avulsa ou mesmo que se recebe por meio de redes sociais. Enquan-
to uma pessoa que não é jornalista pode simplesmente compartilhar uma informação 
(seja ela verdadeira ou falsa), um jornalista tem a obrigação profissional (ética) de che-
car qualquer conteúdo antes de publicá-lo em forma de notícia, sob pena de sanções 
caso não faça essa checagem.

É por isso que, ao receber uma denúncia, por exemplo, o profissional da notícia 
não pode simplesmente acatá-la, escrevê-la e publicá-la. Ele deve cobrar provas, 
ouvir relatos de testemunhas, ouvir a parte interessada (o denunciado) para, por fim, 
coloca-los em seu texto.

Imagem: https://nossaciencia.com.br/

Para refletir:

Mesmo sem ser jornalista você pode (e deve) com-
bater o compartilhamento de notícias falsas. Mesmo que 
seja algo que você queira acreditar (porque faz parte de 
assuntos que você concorda), siga esse procedimento in-
dicado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça
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JORNALISTA

JORNALISTA
Técnicas de reportagem e redação jornalística

É importante ressaltar que o conteúdo desse material não tem a pretensão de ditar 
todas regras e técnicas do jornalismo, mas sim oferecer ao seu público (estudantes do 
ensino técnico integrado) a apresentação de algumas práticas que tornam o conteúdo 
informativo o mais profissional o possível. Sabendo disso, você, leitor, pode ter uma 
visão mais crítica dos textos que lhe são oferecidos e aprende a identificar um conteúdo 
verdadeiramente jornalístico. 

1. Técnicas de reportagem

Há duas formas de uso da palavra “reportagem” no jornalismo: uma é a reportagem 
enquanto gênero (uma matéria mais profunda e não factual) e a outra é a reportagem 
enquanto uma pesquisa. É sobre este segundo significado que trataremos agora. O 
“trabalho de reportagem” é o momento em que o jornalista planeja e executa uma 
investigação sobre um determinado assunto. Assim, ao pensar num assunto que irá 
tratar, ele elabora primeiramente uma pauta (com o tema, as fontes que vai entrevistar 
e os documentos que vai pesquisar), faz o agendamento das entrevistas e analisa as 
informações que são disponibilizadas ao repórter. Confira abaixo cada uma dessas 
etapas e instrumentos de reportagem. 

• Pauta

Antes de “ir a campo” (expressão utilizada quando o repórter está investigando ou 
ouvindo as fontes), orienta-se elaborar um documento de planejamento da reportagem: 
a pauta. Nela, o repórter (seja ele próprio ou uma outra pessoa designada a isso: o 
pauteiro) aponta um assunto, relata alguns dados (de instituições com credibilidade, ou 
o que disse uma denúncia – se for o caso), analisa e aponta as possíveis fontes para 
falar sobre esse tema (especialistas, testemunhas, autoridades e outros, além de seus 
respectivos contatos), e já pensa em possíveis fotografias ilustrativas (ou conversa 
com o repórter fotográfico, se for o caso). 
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Edição: Repórter:

PAUTA

Tema:

Sugestões de fontes e documentos:
Fonte 1:                                              Telefone: 
Fonte 2:                                              Telefone: 
Documento 1:                                     Onde encontra:

Enfoque/encaminhamento:

Questões a serem levantadas:

Gancho/Descrição:

Editoria:

Nas redações (aqui a palavra tem o sentido do ambiente de trabalho dos jornalistas 
de um veículo de comunicação), ocorrem as reuniões de pauta. Trata-se do momento 
em todos os jornalistas da empresa se reúnem para apontar pautas que querem tratar 
e sugerir assuntos a colegas de editorias diversas.

Exemplo de pauta jornalística:
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• Entrevista

É a maneira como o repórter irá coletar informações, 
relatos, opiniões e/ou versões de suas fontes. Para re-
alizar uma boa entrevista, o profissional precisa ter um 
mínimo de informações sobre sua pauta para poder pen-
sar nas perguntas mais relevantes para aquilo o que ele 
pretende relatar na matéria. Se está cobrindo um evento, 
por exemplo, deve saber do que se trata o evento, qual 
é a participação dessa fonte de informação, entre outros 
dados. 

O material coletado em uma entrevista pode ser uti-
lizado de duas formas: recortando um ou mais trechos 
para compor um depoimento no meio de uma matéria, 
ou na publicação de uma entrevista na íntegra (chamada no jornalismo de entrevista 
ping-pong, de perguntas e respostas explícitas). Em ambos os formatos o jornalista 
tem a liberdade de editar a fala do entrevistado para reduzir (cabendo melhor na ma-
téria) ou corrigir (erros gramaticais etc) o relato, mas desde que mantenha a mesma 
interpretação do conteúdo. 

Em pautas mais simples os depoimentos são comumente anotados, mas há jornalis-
tas que preferem gravar todas as entrevistas. O indicado é sempre gravar a entrevista 
quando a pauta rende muitas perguntas a um mesmo entrevistado ou mesmo na situ-
ação de uma entrevista a ser publicada no modelo ping-pong. Nestes casos, também 
se orienta o uso de um roteiro de entrevistas, que é a elaboração prévia das perguntas 
para que o repórter não acabe correndo o risco de esquecer de alguma importante, 
mas nada impede o profissional de elaborar outras mais que achar necessário para 
complementar o texto. 

• Checagem de informações

Se um dado ou um fato chegam ao conhe-
cimento de um jornalista e tem a devida rele-
vância para se tornar uma matéria, ele precisa 
ser checado para não acabar repassando uma 
notícia falsa (fake news, como vem sendo de-
nominada popularmente). Antes de noticiar a 
morte de alguém, por exemplo, é necessário 
verificar a família ou as autoridades policiais 
(esse último caso se tiver sido um assassinato, 
por exemplo). 

Outro exemplo importante foi a contamina-
ção por coronavírus. Nas redes sociais, circulava uma série de informações de origem 

Fonte: depositphotos.com
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desconhecida (que não vinha de especialistas ou órgãos competentes) com formulas 
milagrosas de cura ou maneiras de evitar a contaminação, sendo que a maioria era 
falsa. Era necessário – e foi o que ocorreu na grande imprensa – que os repórteres 
checassem com os órgãos competentes (Ministério e Secretarias de Saúde), além de 
médicos e outros especialistas no assunto. E, assim, passar a informação correta. 

Ou seja, qualquer informação que chega ao conhecimento de um profissional de 
imprensa precisa passar por uma investigação quanto à sua veracidade, nenhum dado 
ou afirmação deve ser tornada pública sem verificar com quem pesquisa, entende ou 
presenciou o acontecimento.

• Análise de documentos

Documentos também podem ser fonte 
de informação, inclusive com grande cre-
dibilidade. Sejam eles frutos de pesqui-
sas (científicas, de órgãos como IBGE*), 
leis, relatórios, pareceres e tantos outros 
exemplos, esse material pode servir tanto 
para ilustrar uma matéria ou mesmo ser 
o motivo da própria pauta. Os dados do 
IBGE, por exemplo, quando saem com 
uma alteração diferente de outros perío-
dos de estudo servem como pauta princi-
pal. Por exemplo: crescimento populacio-
nal abaixo ou acima da média. 

Mas os dados de relatórios do IBGE também podem ilustrar matérias sobre outros 
assuntos. Por exemplo: uma pauta sobre telefonia móvel. Se o comércio aponta que 
está vendendo mais telefones ou linhas, é possível checar com os relatórios do IBGE 
o percentual de brasileiros possuem celulares, como forma de ilustrar a matéria e co-
laborar com o entendimento do assunto principal.

2. Técnicas de redação jornalística 

Após realizar o trabalho de reportagem, 
o jornalista precisa, agora, pensar em um 
texto que descreva tudo o que ele captou, 
pensando sempre na escrita mais acessí-
vel (afinal seu público pode ter qualquer 
idade, grau escolar, nível social) e bus-
cando ao máximo seguir os princípios 
jornalísticos. Para auxiliar os profissionais 
nessa tarefa, existem técnicas mais diver-
sas apontadas em diversos livros e manu-
ais de jornalismo.

Fonte: Freepik

Fonte: Jornal Folha de São Paulo
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Fonte: www.ifs.edu.br

 Para a finalidade desta apostila (de capacitação de alunos do curso técnico conco-
mitante ao ensino médio), aponta-se as cinco principais: o modelo de texto denomina-
do “pirâmide invertida”; o “lead”; a escrita direta e a linguagem acessível; elementos 
textuais mais utilizados; e os elementos visuais. 

• Lead 

Trata-se do primeiro parágrafo da notícia, uma introdução à matéria. No texto jorna-
lístico, esse elemento introdutório possui um diferencial de outros tipos de texto, pois 
precisa responder a seis questões fundamentais de um fato: “quem”, “o quê”, “quando”, 
“onde”, “como” e “porquê”. Normalmente estes são os elementos mais importantes da 
matéria, pois todas as demais informações remetem-se a essas questões. 

Leia o trecho de notícia abaixo:
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Para praticar:

No trecho de notícia acima, identifique as seis questões funda-
mentais de um lead. 

Quem: 

O quê: 

Quando: 

Onde: 

Como: 

Porquê:
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• Modelo de pirâmide invertida

Ao construir um texto jornalístico, o repórter profissional tem sempre em mente que 
deve elencar as informações por ordem de relevância. Assim, as informações princi-
pais devem estar no início da matéria (o lead) e, ao final, destacar os dados de menor 
interesse público. Entre o primeiro e o último parágrafos devem estar os depoimentos, 
os dados que esclarecem o fato ou que complementam a informação principal, entre 
outros conteúdos.

Eis a representação visual da construção de um texto jornalístico, sendo que a es-
pessura da pirâmide corresponde ao grau de relevância das informações para a notícia:  

• Escrita direta e linguagem acessível

O jornalismo é uma atividade que deve prestar o serviço de informar a população 
sobre assuntos de interesse público. Sendo assim, o profissional dessa área deve cui-
dar para que o fluxo de comunicação (como vimos no tópico 1) dê certo. E a maneira 
como se consegue isso é através da mensagem, que deve ser passada de forma direta 
e com linguagem acessível. 

Zelando sempre pelo cumprimento das normas gramaticais, o repórter deve escre-
ver frases diretas (sem arrodeio), evitando gerúndios e frases dentro de outras frases. 
E deixar o texto mais acessível significa utilizar os termos mais comuns da língua 
portuguesa, evitando palavras que um leitor com menor escolaridade não consiga 
entender. Claro que isso não significa escrever ou falar errado, mas utilizar uma escrita 
correta e simples. 

Fonte: GRADIM (2000)
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• Elementos Textuais

Texto: Jornal da Cidade

Alguns recursos são utilizados no texto e na diagramação do jornalismo para tornar 
a leitura mais dinâmica, chamar a atenção do leitor e para que a informação seja en-
contrada mais facilmente. O primeiro elemento é denominado de chapéu. Trata-se de 
uma palavra (até três, desde que pequenas) que introduz a temática da matéria ou que 
complementa as informações do título. Algumas publicações jornalísticas não utilizam 
essa ferramenta, mas a maioria, sim. 

Já o título não é um elemento opcional, deve estar em todos os textos jornalísticos. 
Nas notícias factuais ou nas reportagens em profundidade eles devem sempre estar 
presentes, com um teor informativo (deve trazer os principais dados do fato) e deve 
despertar o interesse do leitor pelo conteúdo do texto (cuidando para não cair na arma-
dilha do sensacionalismo e nos trocadilhos desinformativos). 

O verbo é um elemento da língua portuguesa deve compor nos títulos jornalísticos, 
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para dar uma noção dinâmica ao texto. Isso porque, se está se falando de um fato, 
significa algo está acontecendo ou já aconteceu, então um verbo ilustra esse formato 
de relato no texto jornalístico. Mas há algumas exceções que podem ser aplicadas ao 
conteúdo dos títulos numa reportagem, como é o caso de algumas revistas com ma-
térias em profundidade, além de outros gêneros jornalísticos como o artigo opinativo 
e o editorial. 

O subtítulo (alguns manuais chamam de “bigode”) é um complemento das informa-
ções do título, também com caráter de atrair o leitor e chamar a atenção para o con-
teúdo do texto. Por sua vez, o entretítulo é uma divisão dentro do texto, introduzindo 
o subtema dos próximos parágrafos. Ele serve para dar que os profissionais chamam 
de “respiro no texto”, para não ficar aquela página com texto corrido, e mostrar que há 
mais dados sobre o fato principal (que deve estar contido nos parágrafos anteriores, 
como o lead). Em regra, esse entretítulo deve ser de apenas uma palavra, mas pode 
chegar a até três se forem pequenas. 

Utiliza-se as aspas para colocar de forma direta os depoimentos das fontes en-
trevistadas, mostrando que foram elas que falaram aquelas palavras. Esse conteúdo 
pode ser diminuído para evitar redundâncias e pode ser corrigido em caso de erros 
gramaticais, mas não deve ter o seu sentido modificado. Sendo assim, a fala da pes-
soa entrevistada fica entre as aspas e, ao fechá-las, coloca-se uma vírgula e um verbo 
se referindo à pessoa. Ex: “Todas as crianças de 1 a 11anos de idade devem receber 
a vacina tríplice viral”, ressaltou o médico Antônio dos Santos.

• Elementos visuais 

Os recursos visuais são utilizados para ilustrar o texto, de forma que o leitor com-
preenda melhor o que o jornalista quis retratar e complementa o conteúdo do texto. O 
próprio elemento também deve ter caráter informativo, deve passar uma mensagem 
sobre a notícia a que se destina. Ao ser elaborado ou escolhido para compor a matéria, 
esse material deve ter em mente que o leitor deve captar a informação que ele passa 
de forma rápida e objetiva.

 - Fotojornalismo

A fotografia é uma formaE de comunicação e uma 
expressão artística, pois pode passar uma mensagem 
seja pela forma como se manipula o jogo de cores, 
sombras e contrastes, ou mesmo pelo que se está 
retratando. Mas o fotojornalismo utiliza o recurso da 
fotografia para passar ou complementar uma notícia. 
Se uma matéria jornalística tem como pressuposto 
descrever a ação (por isso o uso do verbo no título), 
entende-se que uma fotografia que ilustre esse texto 
também deve partir desse princípio: o enquadramento 
da ação. Fonte: Revista Bula
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Os fotojornalistas investem (ou a empresa em que eles trabalham) em equipamen-
tos profissionais para conseguir prezar pela qualidade de imagem e pela agilidade 
para captar uma ação, tais como câmera profissional, lentes de alta precisão, além de 
outros materiais. Isso, porém, não impede uma publicação com menos recursos possa 
utilizar outros equipamentos para ilustrar um texto jornalístico, como uma câmera de 
uso doméstico (câmera digital comum) ou dispositivos móveis (como um celular).

- Ilustrações

Na falta de uma fotografia, ou Eaté 
mesmo se tiver uma foto mas ainda qui-
ser ilustrar melhor um conteúdo, é possí-
vel fazer uso de outras ilustrações, como 
gráficos ou desenhos. Os gráficos com-
plementam as informações com dados 
numéricos e representações geométricas 
para que o leitor tenha uma compreensão 
mais direta daquela informação. Já os de-
senhos podem servir tanto para substituir 
a fotografia caso essa não seja possível (pautas cujas fontes não permitam ser foto-
grafadas, assuntos-tabus etc) ou para dar um caráter temático ao texto (usado mais 
em caso de revista, de forma a adicionar desenhos na página no estilo que a matéria 
quer passar.

- Infográfico 

Por fim, o infográfico é muito comumente uti-
lizado para demonstrar fluxos, comparar situ-
ações ou dados, ou mesmo para organizar as 
informações da matéria de uma maneira visual, 
de assimilação rápida. Ele também pode apare-
cer caso a matéria tenha ou não uma fotografia.

Nesse tipo de material, o papel do jornalis-
ta é o de organizar as informações que devem 
constar nesse material visual e passa-lo para o 
designer. Assim, ambos devem discutir a melhor 
solução para se chegar à arte que contemple a 
matéria.

Ilustração sobre feminismo de Marta Monteiro. Fonte: IJNet



31

JORNALISTA

JORNALISTA
Construindo um jornal educativo

Como trabalho final do Minicurso de educação crítica através do jornalismo pro-
põe-se a criação de um projeto de jornal educativo (que é um jornal escolar, caso 
seja realizado no ambiente formal de ensino). E a ideia nesse momento é instigar ao 
máximo a participação dos alunos, indagando o que eles gostariam de comunicar para 
demais colegas, comunidade acadêmica e sociedade em geral. É importante, princi-
palmente nessa etapa, utilizar de uma pedagogia verdadeiramente dialógica, abrindo 
espaço para todas as opiniões e se tornando um mediador das decisões do grupo. 

Orienta-se que o monitor utilize uma ferramenta para anotar os tópicos que precisa-
rão ser decididos pelo grupo, como um quadro negro ou mesmo por alguma ferramenta 
de edição de texto (Word, BrOffice) e ajuda de um retroprojetor. 

Etapa 1 – Escolha da linha editorial 

O condutor do curso – que agora será um mediador da construção do projeto de 
jornal – deve questionar ao grupo sobre qual é a temática que eles desejariam pesqui-
sar e escrever. Vale salientar para os envolvidos que é interessante pensar em temas 
ligados à área deles, como algo sobre o curso, sobre suas áreas de atuação, sobre 
ensino ou pesquisa, suas vivências (caso queira realizar este trabalho em comunida-
des ou sobre a cultura escolar) ou demais conteúdos que permeie o ambiente que eles 
convivem. 

Outro tópico a se definir é o público-alvo, pois é a partir dessa delimitação que serão 
decididos outros pontos importantes do veículo, como formato (se jornal, revista etc), 
tecnologia para publicação (impresso, internet, rádio, podcast ou outros) e formas de 
distribuição (se por meio de redes sociais, download, distribuição presencial, entre 
outros). 

Etapa 2 – Formato
 
É o momento de decidir como esse veículo jornalístico irá se apresentar. Para se 

chegar a essa decisão, é importante que o grupo tenha em mente quais são as tecno-
logias que dispõem. Por exemplo, se quiserem utilizar algum formato impresso (jornal, 
revista, mural), deve-se verificar de que forma essa publicação será impressa, se re-
ceberá registro de publicação, se contará com ajuda de algum setor ou empresa para 
auxiliar tanto na diagramação como na impressão em si. 
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Para o caso de publicações virtuais, deve-se ter em mente de que maneira essa 
veiculação será realizada. Se por rádio, como obter acesso a essa tecnologia (equi-
pamentos para captação e transmissão, por exemplo). Pela internet há uma maior 
variedade, mas é importante checar quais equipamentos serão utilizados para produzir 
e veicular o material (se computadores ou dispositivos móveis próprios do grupo, se da 
instituição de ensino ou alguma outra possibilidade). 

Exemplos de possíveis publicações de conteúdo noticioso na internet são: sites, blo-
gs, perfis em redes sociais (com a devida obediência aos princípios jornalísticos), po-
dcasts e arquivos em formato PDF para compartilhamento por grupos de mensagens 
(nesse, é possível abordar alguns formatos, como jornal, revista e outros).

Etapa 3: Nome

Hora de buscar inspirações para o nome da publicação. Nesse momento, os alunos 
podem ficar mais acanhados, com medo de não sugerir algo interessante. Mas o con-
dutor pode ressaltar que todos os nomes são válidos, e que podem servir para inspirar 
outros. Vale pontual que é bom que se respeite a regra de ser uma ou, no máximo, 
duas palavras que remetam à temática que foi decidida anteriormente. 

Deve também ser fácil de falar, agradável de se ouvir, aguçar a curiosidade do público e 
evitar as cacofonias e duplos sentidos que não agreguem valor à publicação. Na aplicação 
experimental, por exemplo, o grupo – que é formado por estudantes de Eletrônica – 
escolheu uma temática relacionada ao universo do curso, com suas aulas, pesquisas 
e mercado de trabalho. E o nome escolhido foi ‘Ampere’, pois remete a uma unidade 
de medida muito utilizada na área. 

Quando o grupo oferecer várias sugestões de nomes, é hora de abrir uma votação 
entre todos para decidir qual será o utilizado. Vale também pensar numa frase que des-
creva a publicação, como quem faz ou seu objetivo. No caso da aplicação da pesquisa, 
foi optado pela descrição do grupo que faz o veículo de comunicação. E no conjunto 
ficou assim: “AMPERE: o site de notícias dos estudantes de Eletrônica do IFS”.

Etapa 4: Editorias

É interessante também pensar nas editorias que serão abordadas na publicação, 
de acordo com a temática que foi pensada. Além de deixar o veículo de comunicação 
mais organizado, pois será mais fácil o leitor pesquisar por temática, essa delimitação 
também auxiliará na hora de pensar as pautas e futuras matérias, pois precisarão estar 
distribuídas nessas editorias. 

É importante pensar nelas como subtemas da publicação, e aí vale buscar inspira-
ções nos jornais e revistas já existentes, ou mesmo em outras publicações estudantis. 
No caso do site de notícias Ampere, da aplicação experimental desse minicurso, os 
alunos decidiram pelas editorias ‘Ensino’, ‘Pesquisa’, ‘Inovação’ e ‘Mercado’. 
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Etapa 5: Periodicidade

Apresentar um período exato para publicação é uma característica importante para 
a publicação e auxilia na fidelização dos leitores, que saberão quando haverá uma 
nova edição de um jornal ou revista, quando será a publicação de uma nova matéria 
em um site de notícias. Para decidir essa periodicidade, é importante pensar no tem-
po que o grupo envolvido poderá precisar para elaborar uma nova edição, desde a 
reunião de pauta, ao trabalho de reportagem, redação, edição, diagramação (se for o 
caso) e publicação do veículo. 

A depender de todos esses fatores, pode-se escolher entre uma publicação diária, 
semanal, mensal e a cada grupo de meses (bimensal, trimestral, semestral) ou mesmo 
anual. No caso da diária, é mais interessante para casos como site de notícias, em que 
as pautas podem ser feitas antes e entrar a cada dia, não há um prazo definido para a 
publicação de todas as pautas. Já as publicações que são entregues já com todas as 
matérias prontas (como jornais, revistas, podcasts etc) podem entrar nas demais for-
mas de periodicidade, de acordo o fluxo de produção das matérias.  Cada publicação 
será uma edição. 

Etapa 5: Pautas da primeira edição

Por fim, a etapa de planejamento da publicação deve encerrar com as propostas de 
pautas para a primeira edição. Nesse momento, serão levantadas quantas matérias 
devem ser feiras para cada editoria. É preciso levar em consideração, caso o veículo 
de comunicação seja impresso, o número de páginas, tamanho da fonte, quantidade e 
tamanho das fotografias, pois são fatores que influenciam no espaço para cada maté-
ria e na quantidade de matérias por editoria e por edição. 

Caso o veículo seja impresso, em formato PDF ou outro formato virtual que precisa 
de diagramação, é importante checar qual é o espaço disponível e, com base nisso, 
saber quantas matérias a publicação pode compor. Para meios de comunicação que 
não apresentam edições fechadas, como sites de notícias e perfis em redes sociais, 
o número de pautas será estipulado pela periodicidade de publicação e tempo para 
cumprimento de cada pauta. 

Ao abrir o espaço para as sugestões de pauta, o instrutor do minicurso pode já pon-
tuar no quadro ou na apresentação as editorias e colocar o espaço para as pautas de 
cada uma. Quando os alunos começarem a sugerir as ideias de matérias, já verifica 
quem será o (a) ou os (as) repórteres e os prazos para a entrega dos textos aos edi-
tores. 
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Encerramento

O momento do encerramento é uma parte indispensável da aplicação dessa se-
quência didática, pois permite tanto ao profissional que ministra o curso quanto aos 
alunos uma reflexão conjunta sobre o que foi apreendido da capacitação, seja nos 
momentos de aprendizagem teórica como nas atividades práticas. Para tanto, sugeri-
mos três pontos a serem realizados nesse último encontro: a apresentação do trabalho 
prático desenvolvido pelos alunos, uma roda de conversa para reflexão em grupo e a 
aplicação de questionários de avaliação do curso. 

A apresentação do material produzido por eles pode ser a exibição do projeto de 
publicação e das matérias prontas ou, caso tenha sido essa a sua proposta, a primeira 
edição do material noticioso já pronto. Nesse momento, os alunos poderão visualizar o 
resultado do conteúdo que eles produziram de forma dialógica e refletir individualmen-
te sobre o resultado alcançado. 

A seguir, inicia-se a roda de conversa em que o ministrante do curso pode perguntar 
sobre os principais pontos de aprendizagem sobre o comunicação e jornalismo, refle-
xões durante o momento das práticas, quais seriam as lições que eles podem absorver 
seja para o mundo do trabalho ou mesmo para sua vida em sociedade. Outras ques-
tões também podem ser abordadas a depender do perfil do grupo envolvido. 

Por fim, é interessante solicitar que os participantes respondam ao questionário de 
avaliação do minicurso para que possam dar um retorno sobre pontos de interesse e 
pontos de melhorias para uma futura reaplicação. Esse instrumento avaliativo pode ser 
entregue em versão impressa para que os alunos respondam no instante do encerra-
mento, ou mesmo pode ser enviado via internet, por meio de link do Google Forms.
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Educar para um consumo crítico de mídias é um processo que não se encerra com 
um curso. Ao contrário, a capacitação é o pontapé inicial para a formação de sujeitos 
sociais críticos seja nas informações noticiosas que consome como também diante de 
seu papel numa sociedade. Essa foi uma das conclusões obtidas na pesquisa de mes-
trado que originou este trabalho, por meio da aplicação experimental do Minicurso de 
educação crítica através do jornalismo.

Apesar de não ter tido a oportunidade de aplicar o curso em toda a sua extensão 
por causa do distanciamento social imposto como medida de prevenção durante a 
pandemia de Covid-19, em 2020, os resultados da atividade experimental revelaram o 
aproveitamento do conteúdo por parte dos alunos envolvidos, que o concluíram com 
motivação pela construção do site de notícias que projetaram. 

Esses e outros resultados da aplicação experimental do minicurso podem ser en-
contrados na dissertação de mestrado ‘EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Capacitação 
em jornalismo a serviço da formação para o pensamento crítico no Ensino Médio Inte-
grado’, pelo ProfEPT/IFS. 

Ao  replicar este instrumento, você – professor ou profissional de comunicação – 
oferece a seus alunos a oportunidade de não somente entender as premissas e a 
prática da profissão do jornalista, como lhes proporciona uma nova visão sobre como 
buscar o conhecimento e como verificar os conteúdos que eles entram em contato. E, 
assim, possibilitar o que Paulo Freire (1967) sugeriu: 

“Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. De sua 
inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, 
ganhasse a força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio 
“eu”, submetido às prescrições alheias”.

Fonte: (FREIRE, 1967, p. 90).
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