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APRESENTAÇÃO

Os modos como o jornalismo aborda, repercute e traduz tendências
marcantes da cultura não constituem problemas completamente novos
para a investigação na área das ciências humanas e sociais. Ao longo do
século XX, diversos autores produziram obras importantes sobre a vívida
relação estabelecida entre o jornalismo e a sociedade. Esses trabalhos, a
despeito de diferenças relevantes de pontos de vista (na década de 1940,
por exemplo, Robert Park se referia à notícia como forma de conhecimento, enquanto Theodor Adorno e Max Horkheimer criticavam a forma-mercadoria da notícia), concordam em apontar que as práticas jornalísticas interferem na realidade, refletindo e instaurando, cotidianamente, a
vida em comum.
De acordo com essa perspectiva, o jornalismo – em seus variados
formatos, gêneros e nichos – revela as práticas sociais e, ao mesmo tempo,
intervém na dinâmica da cultura. Assim, ao constituir-se pela relação entre
discursos e sociedade, o jornalismo se mostra como um campo em constante revisão e atualização, em que a expressão de emoções e de valores
morais, sociais ou políticos promove tensões e disputas, próprias da ordem
do discurso.
Este volume apresenta leituras interculturais e interdisciplinares
do atual estágio do jornalismo na sociedade brasileira. Especialistas da
área da comunicação social trazem suas contribuições para a compreensão das diferentes narrativas que se ancoram na realidade e criam novos
sentidos da sociedade contemporânea. Os artigos, organizados em três
núcleos temáticos, desvendam vestígios de um Brasil em transformação,
através de discursos jornalísticos que revelam o cenário de um país em
desenvolvimento.
Paixões, emoções, identidades, normas e valores contemporâneos
são analisados, na configuração das narrativas jornalísticas, por aportes
teóricos diversos. Em um momento em que as novas tecnologias da in– 7 –

formação permitem a eclosão de múltiplas vozes, como a que se realiza
agora na comunicação em rede, um circuito comunicativo multidirecional
traz novos desafios para a reflexão sobre o tema. O debate proposto pelos
organizadores amplia as diversidades e possibilidades de expressão – discursos, técnicas, narrativas, imagens e imaginários – das ambiências que se
formam em torno do jornalismo que, embora em crise existencial, também
açoda sopros de inovações e vieses cognitivos que podem ser interpretados
como auras de sobrevivência.
Dessa maneira, os relatos aqui expostos fogem do ciclo vicioso e
viciante de interpretar a mídia tradicional como autoridade narrativa dos
acontecimentos, em que as identidades do jornalista e dos jornais são promovidas a categorias informativas únicas no processo midiático. Ao situar
essas questões no horizonte de um debate mais amplo sobre as transformações dos modos narrativos da mídia tradicional, os autores associam a vida
diária e o relato dos acontecimentos no trabalho intelectual, o que significa
pensar as experiências interculturais que estão na base dessas reflexões focadas nos dois eixos temáticos da coletânea, jornalismo e sociedade.
O jornalismo retrata uma crônica sociocultural do Brasil contemporâneo, desafiado pela emergência de novos imaginários e práticas sociais.
Além disso, participa da produção de subjetividades, embaralhando as
fronteiras entre público e privado, razão e emoção. Procuramos entender
as maneiras como o jornalismo aborda a cultura e o cotidiano na vida contemporânea em um momento em que ocorrem mudanças na representação
dos fatos sociais que marcam os novos rearranjos que se impõem na sociedade brasileira atual.
Para interpretar o papel do jornalismo na sociedade contemporânea,
os autores aqui reunidos se preocuparam em compreender diversos aspectos que instauram enquadramentos editoriais diferenciados, principalmente
quando estimulam narrativas com possibilidades decisórias para o indivíduo comum, antes reservadas exclusivamente aos “especialistas”. Além
disso, as análises demonstram como modelos de vida heroicos, orientados
pela ambição e pelo imaginário do luxo norte-americano, podem conviver
em uma sociedade de persistentes e peculiares desigualdades e injustiças de
classe e gênero.
– 8 –

As ideias apresentadas não apenas validam o jornalismo como campo de saber e reflexão, mas principalmente revelam suas potencialidades
para a transformação social. Nós, como pesquisadores da área da comunicação, estamos cientes de que nossas produções e interpretações formam
profissionais que interferem na vida social. Reverberam, compartilham e
reproduzem novos conhecimentos, que retornam para a esfera social, o que
permite o avanço dos processos comunicacionais, das práticas socioculturais, da política e das relações sociais.
Essa inquietação nos imprimiu a responsabilidade de explorarmos
de forma lúdica, fraterna e producente as nossas afinidades acadêmicas. Alguns dos autores presentes nesta coletânea já colaboram conosco
em outras produções intelectuais e são partes do Projeto de Cooperação
Acadêmica – Procad. Outros se associaram mais recentemente a essa estratégia de pensamento para refletirem sobre o tema proposto. E o resultado desse encontro e da renovação de nossas parcerias é a exploração
desse binômio jornalismo/sociedade se transformando em um debate que
já se configura como uma contribuição à discussão sobre a repercussão
da cobertura jornalística dos constructos socioculturais e acontecimentos
contemporâneos, quando aborda temas como: a emergência de novos imaginários sociais do sucesso e do heroísmo; a ascensão da assim chamada
“nova classe média”; a cobertura de eventos trágicos e de protestos políticos; a redefinição das fronteiras entre o público e o privado, a busca da
fama e a obsessão pelas celebridades.
Essa também é uma união de parceiros que propõem a construção
de elos de pesquisas com o objetivo de compreender as sociabilidades contemporâneas, cujo encontro aprimora um projeto de cooperação iniciado
em 2010 entre grupos de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Gostaríamos, por fim, de ressaltar que o projeto de estabelecimento
de um diálogo entre pesquisadores vinculados a distintas universidades do
Brasil se tornou viável graças ao efetivo apoio institucional do PROGRAMA
NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA PROCAD – NF – 2009/
CAPES, que financia o projeto Interações midiatizadas: transformações
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da comunicação midiática na esfera pública, nos sistemas culturais e na
organização da vida cotidiana, envolvendo equipes de pesquisa da UFRJ,
da UFRN e da UFPB. Para a realização do evento também foi decisiva a colaboração do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da UFRN,
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ e do Programa
de Pós-Graduação em Comunicação da UFPB.
João Freire Filho e Maria das Graças Pinto Coelho
Organizadores
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