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Resumo 
  
A reunião dos autores deste livro deu-se por um fato particular: o prêmio Rumos Itaú Cultural, 
Carteira Professores de Graduação (2007/2008) que selecionou professores de todo o Brasil para 
uma discussão entre Cultura e Jornalismo. O livro é composto pelos artigos de sete dos nove 
professores premiados e apresenta reflexões importantes sobre o Jornalismo Cultural. De norte a sul 
do país, cada qual apresenta seu desafio de levar adiante o exercício do pensamento reflexivo e ao 
mesmo tempo prático, a fim de dar conta dos textos, das leituras, das linguagens que se priorizam 
na in(formação) do futuro profissional da comunicação social.Assim, abordado por diferentes 
pontos de vista, o jornalismo cultural ganha sete olhares, oferecendo uma  contribuição rica e plural. 
Trata-se de um trabalho que, acima de tudo, foi construído por profissionais da educação engajados 
em pensar e dividir suas experiências na tentativa de colaborar para o fortalecimento do ensino e da 
prática do jornalismo cultural no Brasil, cientes da importância da informação de qualidade para a 
formação de sujeitos culturais reflexivos e ativos politicamente. Formato 140x210 mm, com orelha 
80x80, 110p. 
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