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Programa  
  

Busca-se refletir sobre temas associados às práticas profissionais, à circulação, à 

recepção e ao papel desempenhado pelo jornalismo na sociedade contemporânea, tendo 

como principal parâmetro de análise a predominância do universo digital como lugar de 

produção, disseminação e consumo de informação. Desde 2012, a Escola de Jornalismo 

de Columbia tem defendido a ideia de que passamos do um modelo de jornalismo 

industrial para um modelo de pós-industrial. Nessa transição, não apenas a lógica da 

produção midiática se altera, adaptando-se a novos meios de produção e disseminação 

de conteúdo noticioso, como também a recepção se reconfigura, colocando em maior 

evidência valores como participação e engajamento. 

As mudanças no ecossistema midiático impõem a revisão das Teorias do 

Jornalismo, tensionadas por novas dinâmicas produtivas, que operam também no campo 

discursivo, buscando demarcar fronteiras entre novas e velhas mídias. Investiga-se a 

(re)construção do fazer jornalístico em ambiente digital, a partir de conceitos-chave 

como convergência midiática, multimídia e interatividade. Num cenário de movimentos 

contraditórios, em que se acirra a concentração empresarial em torno de novos 

intermediários digitais da comunicação e da cultura, embora surjam oportunidades para 

novos atores – tais como coletivos, cooperativas de jornalistas, portais colaborativos, 

mídias universitárias etc. –, como se rearticulam os debates sobre representação social e 

pluralidade de vozes? Torna-se relevante também examinar em que medida o universo 

digital tem de fato permitido uma maior democratização das agendas ou mesmo de uma 

maior diversificação interpretativa dos temas de interesse público.   

Para um exame mais abrangente dessas e de outras questões em aberto no campo 

dos estudos de jornalismo, o curso está dividido em três módulos.  

No primeiro, procura-se rediscutir em profundidade as Teorias do Jornalismo à 

luz das questões tecnológicas que envolvem a produção da informação no universo 

digital, desafiada pela precarização do mercado de trabalho, pela perda de 

institucionalidade profissional e pela lógica da multiplicidade na oferta de conteúdos 

nos meios eletrônicos, disputando as atenções de uma audiência de lento crescimento e 

que tem seu consumo midiático reconfigurado por novos dispositivos e novas práticas 

interacionais.  

No segundo, são problematizados aspectos ligados à função do jornalismo nas 

democracias. Em outras palavras, se entendemos que a informação é elemento-chave da 

participação cidadã no processo de deliberação pública e de autogestão, a precisão, 

correção e a própria agenda noticiosa dos meios são fundamentais para incentivar essa 

participação. Duas questões gerais são desenvolvidas neste módulo: 1) O jornalismo 
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digital como agente responsável pela produção e disseminação de informação que 

deveria ativar e incentivar atitudes cívicas; e 2) A arquitetura do universo digital, suas 

possibilidades e limitações na democratização do conteúdo noticioso de interesse 

público. 

No terceiro, discutem-se os rearranjos do processo produtivo, com a crescente 

relevância do chamado Jornalismo de Dados, os condicionamentos colocados pela ação 

dos algoritmos na circulação, no consumo e na própria produção de informação e os 

desafios a uma comunicação democrática e horizontal, num mercado oligopolizado em 

que a capacidade financeira para investir em tecnologia estabelece barreiras à entrada de 

novos atores. 

  

Objetivo 
O objetivo do curso é refletir sobre as práticas e o papel do jornalismo 

contemporâneo, tendo como parâmetro o universo digital da comunicação. Investiga-se 

de que forma os novos modelos de produção, circulação e consumo de informação 

afetam princípios que até então norteavam as Teorias do Jornalismo.  

  

Avaliação e participação no curso 
  

Espera-se que as pessoas matriculadas no curso compareçam com assiduidade às 

aulas e participem ativamente das discussões, lendo os textos propostos previamente, 

conforme programa abaixo. A cada encontro, um dos inscritos terá a missão de ler em 

profundidade e relatar o “texto em destaque”, com os demais trazendo contribuições ao 

debate. Críticas são bem-vindas, desde que bem fundamentadas e devidamente 

referenciadas em termos teórico-metodológicos. Ao fim dos módulos, haverá um ou 

dois encontros organizados na forma de seminários, em que cada um dos matriculados 

apresentará, em aproximadamente 30 minutos, parte de sua própria pesquisa, de modo 

articulado com referências trabalhadas ao longo do curso. Três semanas após o último 

encontro, todos os matriculados deverão entregar um paper, de 10 a 15 páginas, 

organizado como artigo acadêmico, desenvolvendo o material apresentado durante os 

seminários. A avaliação final levará em consideração a média das notas atribuídas à 

apresentação, ao paper e à participação nos encontros. 

  

Conteúdo programático: 
  

Módulo I: Teorias do Jornalismo no contexto da comunicação digital. Da Teoria do 

Espelho à Teoria do Click. Dos gatekeepers ao gatewatching e ao processo de edição 

contínua. A fragmentação das agendas. Os enquadramentos sob medida. Dos watchdogs 

aos explicadores de conteúdo. 

 

Módulo II: Comunicação e Democracia digital. Discutir a questão da democratização 

dos emissores. O problema da fragmentação noticiosa. O poder das redes digitais. 
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Módulo III: Tecnologias e novas formas de produção noticiosa. O uso de 

computadores para produção noticiosa. Os algoritmos. O jornalismo computacional. O 

Jornalismo de Dados.  
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