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RESUMO 

 

A imprensa na atualidade tem ocupado em nossa sociedade lugar central de discussão nos 

mais diversos âmbitos, todavia, ainda são insuficientes as discussões em torno dos 

profissionais que a compõe – os jornalistas. Partindo desta premissa, o presente artigo se 

propõe a apresentar a partir de uma revisão bibliográfica uma análise acerca das 

características que compõem o “ser jornalista”, sujeito constituído através de modos de ser 

e estar particulares. Deste modo, partimos do pressuposto de que a concepção de uma 

identidades (ethos) específico pode vir a contribuir para o entendimento de aspectos 

relacionados ao fazer noticioso e, conseguintemente, uma melhor compreensão sobre os 

mecanismos que alicerçam o fazer diário dessa profissão.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo; Identidade; Ser jornalista. 

 

 

 

Considerações iniciais 

 

 

O jornalismo, enquanto atividade profissional exercida por sujeitos que possuem ao 

mesmo tempo características técnicas e científicas é um campo marcado pelo forte papel 

que exerce nas sociedades, onde assume o discurso de atualidade.  
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Várias atribuições são dadas aos que exercem esta profissão, entre as quais 

destacam-se o de defensores do interesse público e agentes democratizadores, tanto da 

informação, como do próprio meio social.  

Partindo-se deste pressuposto, e buscando contribuir para os estudos desta área 

profissional, o presente artigo visa analisar por meio de uma revisão bibliográfica uma 

característica peculiar dos jornalistas que nos chama a atenção, que é o fato destes 

profissionais possuírem uma cultura própria, com formas de ser/estar, agir, falar e ver o 

mundo de modo diferenciado, o que poderia diferir esta das demais profissões. Estas 

particularidades deste fazer profissional contribuem para uma produção de sentidos que 

funcionam como regentes de algumas práticas sociais, e, afora isto, temos ainda a existência 

de um imaginário social, como a associação à heróis, que circundam a atividade 

profissional, constituindo assim, uma identidade própria, que passa a definir o sujeito que 

exerce a profissão não como uma pessoa comum, mas como “um jornalista”. 

Neste sentido, partimos da problemática de que o “ser jornalista” seria o aspecto 

definidor da identidade dos indivíduos que tem o jornalismo como profissão, chegando esta 

identidade a substituir outra que seria primeira – a do sujeito. A sua forma de ser, o tipo de 

música que ouve, os lugares que frequenta também seriam influencias de sua atividade 

profissional, possuidora de um habitus e ethos – conceitos que serão trabalhados no 

desenvolvimento deste ensaio – específicos, que os permite enxergar de forma diferenciada, 

geralmente mais do que as pessoas comuns, através de um óculos especial, como é inferido 

por Bourdieu (1997).  

A efetivação de uma análise por este viés buscar identificar um modo específico e 

particular de sujeitos que, de acordo com diversos autores que serão trabalhados ao longo 

deste trabalho, tem na constituição de si grande interferências de uma profissão. 

 

Os jornalistas: uma tribo 

 

 A atividade jornalística pode ser compreendida como aquela que tem como objetivo 

principal informar os diversos setores da sociedade acerca de um determinado tema, deste 

modo, os seus profissionais atuam como mediadores que reproduzem o acontecimento na 

notícia. 

 Possuidores de uma cultura profissional própria, a comunidade jornalística é 

comparada por Traquina (2005) a uma tribo, tendo em vista que partilham de costumes, 

linguagem, modos de trabalho e formas de lidar com situações semelhantes. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3 

 Para chegar a conclusão de que os jornalistas fazem parte de uma tribo específica, 

Traquina (2005) buscou respostas quanto da possibilidade destes profissionais fazerem 

parte de uma comunidade interpretativa que ultrapassa fronteiras. Em sua pesquisa, o autor 

selecionou cinco jornais de três continentes diferentes e observou a publicação de notícias 

nestes veículos durante três meses. Os resultados dessa investigação comprovaram que os 

jornalistas, mesmo sendo de países e continentes distintos partilham de uma cultura 

profissional semelhante, com formas de agir, maneiras de enunciar e ver um fato, assim 

como critérios de noticiabilidade e valores notícia também similares, confirmando a 

existência de algo semelhante a uma tribo. 

 Desta forma, nesta “tribo”, independentemente da localização de seus sujeitos, estes 

partilham de uma forma de ser/estar, agir, falar e ver o mundo semelhante a todos da classe 

profissional, o que constitui de acordo com Travancas (2011), um ethos próprio. Os modos 

a que se chegam até este grupo também são na maioria das vezes semelhante, sendo o fato 

de gostar de ler e escrever ser um dos fatores que impulsionam a busca pela profissão. 

 Outros pontos que reforçam a existência de uma “tribo” podem ser considerados 

quando levamos em conta os apontamentos de Travancas (2011), ao destacar que a maioria 

dos jornais se localiza nas regiões centrais das cidades, sendo estes pontos regiões 

estratégicas, dado o fato que ali há a maior circulação de informação, assim como maior 

facilidade de locomoção para outros pontos. Os vícios, segundo a autora, também são 

similares: o cigarro e o café. Até as doenças se assemelham: úlceras, cardiopatias e outras 

ligadas ao álcool, bem como relacionadas ao estilo de vida boêmio desse profissional. 

Também doenças relacionadas à visão, tendo em vista a longa permanência em frente ao 

computador (TRAVANCAS, 2011, p. 36). Estas características refletem a existência de 

tipos e causas comuns aos jornalistas. 

 A forma de lidar com o tempo também é diferenciado para os componentes desta 

comunidade e, Traquina (2005) destaca que se houvesse uma cidade somente de jornalistas, 

esta seria cercada por relógios. Essa forma específica de se relacionar com o tempo é 

explicada pelo fato das pressões recorrentes que esses profissionais sofrem em seu dia a dia. 

Em alguns casos a relação com a profissão constitui uma identidade tão forte, que chega a 

tornar-se uma característica particular, e o “ser jornalista” passa a ser inseparável do “ser 

eu”. 

 As relações interpessoais, na maioria das vezes também se restringem a classe, 

sendo a maioria dos conhecidos e amigos também integrantes dos veículos da imprensa. A 
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atividade jornalística pode assim ser vista como um lugar de crenças e modos de vidas 

partilhadas, como defende Bourdieu (1998).  

  

Ser jornalista 

 

 Muitos fatores influenciam a escolha da profissão de jornalista, o gostar de ler e 

escrever são os mais corriqueiros. Todavia, este profissional não pode e nem deve ter 

somente estas duas atribuições para exercer de modo satisfatório o seu trabalho, uma vez 

que a profissão implica diversas responsabilidades. 

 A famosa ideia de que no jornalismo não existe uma rotina comum, de que os dias 

sempre se distinguem e trazem consigo novidades e muitas vezes aventuras, atraem um 

grande número de jovens à profissão, o que corrobora, segundo Traquina (2005) para o 

surgimento de um grande número de mitos profissionais. 

 Alguns acreditam que o jornalismo é algo que está no sangue, e que para exercê-lo é 

necessário antes de tudo possuir vocação. Sobre este ponto, Medina (1982) observa que esta 

crença vocacional muitas vezes desvaloriza a profissão, já que, com esta visão, para se fazer 

jornalismo não é preciso mais nenhuma característica além da vocação. A autora acredita 

que para ser um bom jornalista além de vocação é preciso ter conhecimento de suas 

técnicas, que possibilitam a realização de trabalho mais proveitosos e de melhor qualidade, 

que consequentemente lhes confere prestígio. 

 Quanto às atribuições que são dadas à classe destes profissionais, observa-se com 

recorrência a questão da responsabilidade social, tendo em vista que os jornalistas lidam 

diretamente com informações que podem tanto contribuir quanto prejudicar. Neste sentido, 

Pereira Júnior (2009) faz a ressalva de que “num país em que o aparato de estado é ausente 

ou privilegia o forte, a imprensa assume o papel de defesa de direitos” (PEREIRA JÚNIOR, 

2009, p. 30). Destaca-se ainda o papel de defensores do interesse público e agentes 

democratizadores.  

 

“O jornalismo é, assim, definido como um „serviço público‟ e não um 

negócio; mas, encontra a sua legitimidade social na sua identificação 

como serviço público e não como uma atividade igual aos outros 

negócios” (TRAQUINA, 2005, p. 120). 

 

 Neste serviço visto como sendo público, o texto é a principal forma que permite a 

evidência destes aspectos. Em uma notícia bem apurada, com a utilização de fontes que 
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abranjam os dois lados da situação e com um texto bem estruturado e evitando-se 

posicionamentos pessoais, a informação pode contribuir positivamente para a sociedade, já 

caso ocorra o contrário, pode ter implicações em alguns casos catastróficas.  

Visualizando os profissionais do jornalismo como detentores de grande poder de 

influência na formação de opiniões, e sabendo da influência exercida pelas notícias, vista 

como algo que influi diretamente nas vidas cotidianas das coletividades, Gomes (2003), 

analisa a importância dos medias e do jornalismo na modelização da sociedade (p. 45). Ela 

apresenta posicionamento semelhante ao de Robert Park, jornalista americano convertido ao 

longo de sua experiência em sociólogo, que considerava como função primeira da notícia 

“[...] a de orientar o homem e a sociedade num mundo real. À medida que ela consegue 

isto, a notícia tende a preservar a sanidade do indivíduo e a permanência na sociedade” 

(PARK apud BERGER; MAROCCO, 2008, p. 69). Conforme Park, a notícia agiria como 

um agente estruturante, que dá organicidade às sociedades, podendo ao mesmo tempo 

contribuir tanto para manter, quanto para modificar algumas estruturas. Na sua percepção a 

notícia coloca ordem em um mundo caótico e problemático. 

A partir destas conceituações, podemos observar a pertinência dos pensamentos 

desenvolvidos por Medina (1982), delineando as consequencias advindas da escolha da 

profissão. Para ela, o profissional desta área deve possuir conhecimento de suas 

responsabilidades, que lhe são específicas, entre as quais saber lidar com o poder das 

informações que eles veiculam. Dessa forma, o compromisso é amplo: “com a sociedade, o 

cidadão, seus direitos, seu esclarecimento” (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 47). O 

conhecimento de suas responsabilidades profissionais e sociais são assim, partes 

fundamentais do “ser jornalista”. 

 

“A ideologia jornalística e a sociedade fornecem igualmente um ethos que 

define para os membros da comunidade jornalística que o seu papel social 

é de informar os cidadãos e proteger a sociedade de eventuais abusos de 

poder, ou seja, toda a concepção do jornalismo enquanto “contra poder” 

(TRAQUINA, p. 202) 

 

 

 Fazer parte da “tribo” jornalística é então possuir um ethos particular. Fazendo uso 

da pesquisa empírica, Isabel Siqueira Travancas (2011) amparou-se no método etnográfico 

e adentrou no mundo dos jornalistas, na sua segunda casa – as redações. Estando ali por um 

tempo determinado, ela observou como é o dia a dia desses profissionais, quais suas 
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principais dificuldades e necessidades, bem como suas características mais marcantes, que 

são constituintes, segundo a autora, de uma identidade (ethos) profissional. Nelson 

Traquina (2007) atesta que o ethos jornalístico tem sido divulgado e afirmado há mais de 

150 anos, o que possibilitou a construção de poderosos mitos. 

Além de uma identidade, os jornalistas partilham igualmente de um habitus. Esse 

habitus pode ser visto como um saber prático, espontâneo e interiorizado, fundamentado 

num princípio de economia da práxis, inevitável na vida cotidiana (BARROS FILHO, 

2003, p. 45). Este saber prático interiorizado poderia ser comparado, de acordo com 

Bourdieu a um maestro que comanda as diversas partes da ação do sujeito nos diversos 

campos onde ele está inserido (BOURDIEU apud BARROS FILHO, 2003, p. 115). A 

repetição/vivência no campo jornalístico seria então o principal responsável pela existência 

de um habitus e um ethos profissional. 

 

Mitologias profissionais 

 

 Nesta parte do presente artigo, discutiremos acerca dos mitos que circundam a 

profissão de jornalista, dos quais destacamos entres tantos: a relação com o tempo, um 

modo de ver especial, a questão do poder, da glamourização e, por último, a analogia a 

super-heróis.  

 

A relação com o tempo 

 

 Para os jornalistas, a forma de lidar com o tempo é diferenciada e, Traquina (2005), 

destaca que se houvesse uma cidade somente de jornalistas, esta seria cercada por relógios. 

Essa forma específica de se relacionar com o tempo é explicada pelo fato das pressões 

recorrentes que esses profissionais sofrem em seu dia a dia, já que atuam com uma grande 

gama de funções e tendo que fazer várias matérias por dia.  

 

Ser obcecado pelo tempo é ser jornalista de uma forma que os membros 

desta comunidade interpretativa consideram ser especialmente sua, quase 

como um ato de fé num deus chamado Kronos (TRAQUINA, 2007, p. 

38). 

 

Além disso, muitas vezes é necessária a disposição deste profissional em horários 

que são distintos dos seus, não esquecendo que não raro, é preciso ter mais de um trabalho 
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dada a defasagem salarial. Com uma grande amplitude de trabalho, a profissão pode ser 

devastadora para a vida familiar (NEVEU, 2006, p. 87).  Deste modo, abrir mão de seu 

tempo livre para exercer suas atividades de trabalho é fato recorrente, e alguns até chegam a 

atestar que para se jornalista, é preciso saber lidar com pressões recorrentes e também estar 

disponível quase que as 24h do dia para eventuais acontecimentos. 

 

Um modo de ver especial 

 

Alguns teóricos acreditam que os jornalistas possuem uma forma de percepção 

distinta dos demais sujeitos. Segundo Bourdieu (1997), “os jornalistas têm „óculos‟ 

especiais a partir dos quais veem certas coisas e não outras; e veem de certa maneira as 

coisas que veem” (BOURDIEU, 1997, p. 25). Esta característica peculiar, podemos 

constatar, não deixa de ser parte constituinte de um imaginário ideológico da profissão, de 

sua identidade. Sua concepção de mundo e de sociedade está diretamente ligada a sua 

vivência profissional, e é esse ser jornalista, que os define e os distingue. 

O que faz por exemplo, um jornalista vê em um fato corriqueiro uma situação que 

pode se transformar em notícia é, amparando-nos na ideia de Bourdieu explicada pela 

existência desse óculos especial. Estes „óculos‟ selecionam o que é promissor e o que não é.   

Na constituição destes „óculos‟, existem alguns indicadores, que determinam regras, 

por exemplo, da redação de um texto que podem ser considerados como  princípios em 

dadas situações. 

 

A questão do poder 

 

 Existe uma íntima relação entre o poder e o jornalismo. Enquanto constantes 

produtores de discursos, o jornalismo exerce um tipo de poder através de seus discursos, 

que podem reforçar ou enfraquecer algumas práticas. A concepção de que o jornalismo 

atuaria como produtores de realidades também é bastante discutida.  

De acordo com Gomes (2003, p. 77) “[...] enquanto mostram, as mídias disciplinam 

pela maneira do mostrar. É em relação à disciplina que se diz que se não passou pelas 

mídias não há poder de reivindicação; e é em relação a controle que se não passou pelas 

mídias não existe”.  
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Na política, muitas derrotas são explicadas devido a erros de comunicação, ou a uma 

cobertura midiática insuficiente. “[...] essa reivindicação de um poder de influência 

funciona também como um encantamento da profissão (NEVEU, 2006, p. 138). 

Em uma concepção menos apocalíptica, podemos considerar que o jornalismo, 

muitas vezes colocado como quarto poder, exerce de fato influências na sociedade, mas não 

constrói, por si só, realidades. 

 

A glamourização 

 

 Por possuírem uma relação tão direta com o poder e transitarem nas diversas esferas 

da sociedade, além de estarem presentes nos veículos de massa – o rádio e a TV -, a 

profissão de jornalista comumente é glamourizada.   

  Por trabalharem em setores de grande visibilidade, como os telejornais, alguns 

profissionais passam a ser vistos como artistas e tornam-se produtos da indústria cultural, 

lançando livros com experiências da carreira, muitas vezes presentes em comerciais 

publicitários, etc. 

 Estes fatores possibilitam um olhar diferenciado para com os jornalistas, 

visualizados muitas vezes como estrelas da mídia, olimpianos (MORIN, 1997), que não 

habitam no espaço da vida cotidiana, mas no Olimpo – a morada dos deuses. Isto, 

juntamente com o cinema e as telenovelas, que produzem e reproduzem modelos de 

jornalistas sempre ligados ao heroísmo e ao glamour, contribuem para uma projeção por 

parte dos que almejam a formação na área. Contudo, é necessário ressaltar que na prática 

profissional, são inexistentes algumas das características apresentadas. Quando iniciam a 

carreira profissional, ou até mesmo já na faculdade, muitos jovens passam por um processo 

de desglamourização. 

 

Jornalistas como “super-heróis” 

 

Na TV e no cinema é costumeiro ver mocinhos/as exercerem a profissão de 

jornalista. Em alguns casos, como no cinema, além de jornalista (como no Super Homem) e 

fotojornalista (como Peter Parker, em o Homem Aranha) estes personagens são os Super- 

Heróis da história.  
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Vieira Filho (1991) em Complexo de Clark Kent: são super heróis os jornalistas?, 

adentra nessa questão. O autor entrevistou e colheu opiniões de vários profissionais de 

destaque do jornalismo de nosso país em resposta a sua hipótese teórica - a mesma do título 

de sua obra.  A partir de uma análise das entrevistas feitas na obra de Vieira Filho 

observamos que sim, os jornalistas muitas vezes identificam-se com os super-heróis, dado o 

fato de enfrentarem obstáculos como o tempo, serem vistos como guardiões das sociedades 

democráticas, e por estarem lidando diretamente com o interesse público. Além disso, de 

acordo com os entrevistados, o fato de ser jornalista pressupõe para muitos que deve-se 

também ser jornalista nas 24 horas do dia, do mesmo modo que para ser herói também se 

necessita dessa disponibilidade, muitas vezes vista como uma “doação”.  

A ficção coloriu a profissão e construiu representações idealizadas da profissão, que 

são reforçadas por todas as mitologias brevemente discutidas acima. Neveu (2006) acredita 

que todas estas mitologias que cerceiam a profissão, identifica o jornalismo como um 

fabricante de mitos contemporâneos (2006, p. 11), mitos que de acordo com o autor 

constroem um status vazio do jornalismo (p. 26).  

Por meio destas mitologias profissionais a atividade jornalística passa a ser uma 

mediadora da vida social, e os seus profissionais pedagogos que orientam e organizam a 

sociedade diante do caos dos acontecimentos (NEVEU, 2006, p. 37). 

 

Considerações finais 

 

 A constituição de uma identidade profissional tem fortes ligações com as suas 

práticas cotidianas e no caso do jornalismo não é diferente. O ethos jornalístico, emerge do 

e no dia-a-dia, e as formas de ser/estar/falar particulares são características da profissão. 

 Este ethos, reforçado pela mídia televisiva e cinematográfica chega muitas vezes a 

ser romantizado, o que produz construções imaginárias e ideológicas naqueles que 

pretendem seguir a carreira. O “ser jornalista” pressupõe responsabilidade e também 

renúncias. Exemplos disso podem ser visualizados quando com uma informação de grande 

importância deve se ter um tratamento responsável e ético, para que não venha distorcer a 

realidade. Quanto às renúncias, a relação com o tempo é um bom exemplo, na qual não raro 

os jornalistas com suas inúmeras atribuições e plantões, tem que abrir mão de momentos 

pessoais. 
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 Muitos mitos profissionais surgem a partir deste fazer, proporcionando 

posteriormente a existência de uma identidade própria, com um habitus específico. Talvez 

em nenhuma outra profissão a relação dos sujeitos com o trabalho seja tão forte. Quando se 

aposentam, a maioria dos jornalistas, como aponta Travancas (2011) tendem a continuar a 

exercer a profissão, mesmo que seja de outros modos, criando blogs, etc.  

 Mesmo quando não estão trabalhando, o olhar atento está lá, observando o 

transcorrer dos acontecimentos. Alguns mitos põem em cena que para ser jornalista, tem-se 

que o ser durante as 24h do dia. É como se o “ser jornalista” fosse inseparável do “ser eu”. 

A identidade do sujeito seria então, fortemente ligada à profissão. 

 

REFERÊNCIAS 

 
BERGUER, Christa; MAROCCO, Beatriz. A era glacial do jornalismo: teorias sociais da 

imprensa. Vol. 2. Porto Alegre: Sulina, 2008. 

 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Tradução Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1997. 

 

GOMES, Mayra Rodrigues. Poder no jornalismo: Discorrer, Disciplinar, Controlar. – São Paulo: 

Hacker Editores, Edusp, 2003. 

 

MEDINA, Cremilda. Profissão jornalista: responsabilidade social. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1982. 

 

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 

v.1: Neurose. 

 

XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO – INTERCOM, 34, 

2011, Recife. OLIVEIRA, Geilson Fernandes; NOGUEIRA, Maria Adriana; MENDES, Marcília 

Luzia Gomes da Costa. Por uma sociologia dos emissores, a urgência dos estudos referentes ao 

ethos jornalístico. São Paulo: Intercom, 2011. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-1714-1.pdf. Acesso em 17 de 

junho de 2012. 

 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: porque as notícias são como são. Florianópolis: 

Insular, 2005. 

 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. A tribo jornalística – uma comunidade interpretativa 

transnacional. Florianópolis: Insular, 2005. 

 

TRAVANCAS, Isabel. O mundo dos jornalistas. 4. Ed. revista. São Paulo: Summus, 2011.  

 

VIEIRA FILHO, Geraldo. Complexo de Clark Kent: são super-homens os jornalistas?. São Paulo: 

Summus, 1991. 

 

 

 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-1714-1.pdf

