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Resumo 

 

O artigo propõe uma reflexão sobre como a questão da ética pode ser trabalhada em sala de 

aula, de maneira transdisciplinar, não apenas nas disciplinas deontológicas do curso de 

jornalismo. Aqui, tomamos como objeto experiência vivenciada na disciplina de jornal-

laboratório do Curso de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília. Pretende-se 

mostrar que é possível trabalhar com os eixos teórico e prático no ambiente laboratorial de 

um curso de jornalismo. Outros casos que ocorreram na imprensa e podem servir como 

estudos de caso em sala de aula contribuem com a discussão. 
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Introdução 

Este artigo nasce das discussões e reflexões do grupo de pesquisa do Portal—

Laboratório de Convergência Digital do Curso de Comunicação Social, financiado pelo 

CNPq/Capes
4
. O projeto envolve os debates que começaram durante a elaboração de um 

portal-laboratório que abrangesse todo o Curso de Comunicação Social da Universidade 

Católica de Brasília e seguem até a implantação e atualização do portal, que recebeu o 

nome de Pulsátil. A escolha da ética como tópico principal deste artigo parte da ideia de 

que ela permeia as várias reflexões teóricas e práticas laboratoriais que os estudantes 

vivenciam ao longo do curso de jornalismo.  

O jornalista, no exercício da profissão, lida com situações que demandam tomadas 

de decisões envolvendo questões éticas. É difícil prever, de antemão, todos os casos 

possíveis que podem acontecer. No entanto, alguns exemplos são mais conhecidos: uso de 

                                                 
1
 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – X Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2
 Recém-formada em Jornalismo.  Estudante voluntária de iniciação cinetífica. E-mail: 

mariana.avilapalhares@gmail.com   
3
 Doutora em Comunicação Social pela UnB, professora de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília. 

Orientadora do trabalho. E-mail: karina.barbosa@gmail.com  
4
Projeto “Portal-labotatório de Convergência Digital do Curso de Comunicação Social-Portal_Lab – CNPq 

401775/2011-9”  

mailto:mariana.avilapalhares@gmail.com
mailto:karina.barbosa@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 2 

identidade falsa, declarações em off, gravações, dentre muitas outras, como os 24 dilemas 

da profissão elencados por Francisco Karam (2004).  

Um dos espaços para se discutir essas questões é a sala de aula. É importante 

apresentar aos alunos tais práticas jornalísticas e instigá-los a debatê-las e a refletir sobre as 

próprias atitudes. Às vezes, por inexperiência e/ou inocência, estudantes acabam optando 

por caminhos antiéticos de produção jornalística; em geral, os de mais fácil apuração. Os 

debates durante e após essas apurações podem contribuir para que futuramente os alunos 

sejam mais rigorosos quanto aos métodos de captação da informação. 

Retomamos a seguir breves conceitos de ética e moral, além da última mudança do 

Código de Ética dos Jornalistas, bem como os códigos deontológicos de empresas de 

comunicação. Em seguida, faz-se uma reflexão teórica a respeito de tópicos relacionados à 

ética jornalística. Nosso objetivo é tratar da possibilidade da conciliação entre prática e 

teoria no espaço laboratorial dos cursos de jornalismo no que tange à presença da ética 

como conteúdo transversal da formação dos jornalistas.  

 

Ética, moral e códigos jornalísticos 

 Os conceitos de ética e moral caminham juntos e, por vezes, acabam se misturando e 

completando. A moral está mais ligada a “(...) valores como bondade, justiça, liberdade, 

igualdade, respeito à vida, entre tantos outros.” (CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 16) Sobre a 

ética, o autor completa: 

 

Aquilo que os homens fazem com a moral, isto é, como fazem os valores 

funcionarem, é o que se convencionou chamar de ética. Se a moral coloca 

normas, padroniza, é dura e sinalizadora, a ética é reflexiva, maleável, 

praticante e questionadora. A moral é como uma tábua de mandamentos; a 

ética é o pensamento sobre as regras e nossas relações com o mundo: se 

vamos ou não acatar as normas, e por que fazemos uma coisa e não outra. 

(CHRISTOFOLETTI 2008, p. 16) 

  

As profissões, geralmente, também possuem documentos que regem a adequação a 

comportamentos – os chamados códigos deontológicos. Atualmente, o que pode nortear as 

ações dos jornalistas é o Código de Ética dos Jornalistas
5
, atualizado em 2007 no Congresso 

Extraordinário dos Jornalistas, realizado em Vitória (ES), de 3 a 5 de agosto. São 19 artigos 

divididos em cinco capítulos.  

                                                 
5
Disponível em http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=1811, acesso em 4 de fevereiro de 2014 
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 As principais mudanças desta versão
6
, como explica Christofoletti (2008, p.87), 

foram a “cláusula de consciência
7
 e preocupações mais nítidas com métodos heterodoxos de 

obtenção da informação”. Por métodos heterodoxos entendemos meios não usuais e que 

colocam em dúvida se aquela maneira de apuração é correta e é eticamente aceitável. Como 

exemplos, podemos citar o uso de câmeras e gravadores escondidos. Embora aconteça com 

freqüência, a gravação de ligação também entra na lista de métodos heterodoxos. Esse 

último possui duas situações possíveis, sendo uma delas a gravação de ligação sem que o 

interlocutor saiba que a conversa está sendo registrada. Outro exemplo bastante questionado 

ocorre quando jornalistas utilizam grampos telefônicos ilegais como forma de apuração. 

Retomando Christofoletti, para o autor, mesmo a versão atualizada do Código de Ética dos 

Jornalistas não conseguiu categorizar com clareza o que considera correto e errado, já que 

iguala métodos ilegais (e, portanto, obviamente anti-éticos) a outros não-regulamentados e 

mais dúbios. 

 

Há um equívoco nesse item também: o código coloca na mesma balança o 

uso de identidades falsas e exploração de microcâmeras ou gravadores 

ocultos, quando as estratégias são distintas até mesmo diante da lei. Usar 

identidade falsa é crime, previsto em lei. Trata-se de falsidade ideológica. 

Esconder gravadores no bolso do paletó ou câmeras na bolsa não tem 

regulamentação, por isso não é prática delituosa. Implantar escutas 

clandestinas, sim, é crime, bem como violar correspondências. Então, 

quanto aos métodos, há uma confusão entre sua legalidade ou validade 

ética. (CHRISTOFOLETTI. p. 88, 2008) 

 

Paralelamente aos códigos, existem também manuais internos das próprias 

organizações de comunicação. Além de tratar de questões relacionadas à redação, esses 

documentos também apresentam tópicos ligados ao comportamento ético. Um deles é o 

documento elaborado pelas Organizações Globo
8
, que apresenta uma série de indicações de 

como deve se comportar um profissional naquela empresa e como os veículos de 

comunicação dela tratam o jornalismo. Outros exemplos são o Manual da Folha de São 

Paulo e o Manual do Estadão. 

                                                 
6
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jornalista, podendo o profissional se recusar a quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste Código 

de Ética ou que agridam as sua convicções”. 
8
Princípios Editoriais das Organizações Globo disponível em http://g1.globo.com/principios-editoriais-das-

organizacoes-globo.pdf 

http://g1.globo.com/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.pdf
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Jornal-laboratório: espaço de teoria e prática 

O status do jornal-laboratório, estabelecido no país nas décadas de 1960 e 1970, foi 

alterado pelas novas diretrizes curriculares nacionais (DCNs) aprovadas pelo Ministério da 

Educação para os cursos de Jornalismo em 2013 – há recomendação expressa para que o 

impresso não seja mais o eixo central de formação do futuro jornalista. Contudo, as novas 

DCNs continuam a reconhecer e valorizar o ambiente laboratorial como espaço 

fundamental de aprendizado jornalístico. O eixo de prática laboratorial, assim, “tem por 

objetivo adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades inerentes à profissão a partir da 

aplicação de informações e valores” (MEC, 2013, p.5). É lócus privilegiado de interseção 

integrativa dos demais eixos formativos. Não à toa, o MEC recomenda que as atividades 

laboratoriais estejam presentes nas matrizes curriculares dos cursos desde o primeiro 

semestre.  

Temos, assim, a compreensão do espaço laboratorial como ambiente privilegiado 

para o aprendizado da práxis jornalística a partir dos pressupostos teóricos. 

Transversalmente a toda a prática jornalística realizada nos ambientes laboratoriais situam-

se justamente as questões éticas do jornalismo, que devem ser prementes e sempre 

emergentes: cada decisão editorial, cada método de apuração, cada pauta apresentada deve 

ser passível de ser debatida eticamente – contribuindo para um aprendizado eticizado da 

comunicação social e de suas práticas jornalísticas. Logo, a ética jornalística deve ser tão 

prioritária no ambiente laboratorial quanto a linha editorial do veículo laboratorial ou os 

objetivos do plano de ensino.  

É nesse sentido que eram encaminhadas as reuniões de pauta do jornal-laboratório 

Artefato
9
, da Universidade Católica de Brasília. Um exemplo de situação bastante discutida 

ocorreu na edição de maio de 2011
10

 do jornal. Um repórter apresentou proposta de pauta 

pouco condizente com a linha editorial do veículo (a linha editorial é definida por cada 

turma, a cada semestre). Após ter a sugestão de pauta vetada na reunião, o repórter sugeriu 

outra, que consistia em escrever sobre um albergue mantido pelo governo, localizado 

próximo à universidade.  

O dilema se estabeleceu na turma quando o aluno explicou que gostaria de entrar no 

local sem se identificar como repórter, ou seja: ele iria se apresentar às fontes como mais 

                                                 
9
Jornal fundado em 1998, realizado pelos estudantes do 6

o
semestre do curso, na disciplina Produção e Edição 

de Impressos no currículo vigente em 2014.  
10

Disponível em: http://issuu.com/jornalartefato/docs/2011_05_artefato, acesso em 5 de dezembro de 2013. 

http://issuu.com/jornalartefato/docs/2011_05_artefato
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um albergado. Logo de início, a professora da disciplina manifestou posição contrária à não 

identificação do repórter como tal. Contudo, o aluno se juntou a outro estudante, que não 

cursava a disciplina, e os dois decidiram seguir em frente com a pauta, com anuência do 

editor-chefe daquela edição, também estudante. Por ser um espaço laboratorial, os alunos 

possuem certa autonomia para ir adiante com as decisões editoriais. 

Marcaram, então, um dia para dormir no albergue, e foram. Os repórteres 

entrevistaram o diretor do local somente depois de terem dormido lá. Para a professora, eles 

deveriam ter tentado obter a autorização antes – somente assim o “método de apuração 

heterodoxo” se aplicaria, como preconiza o código: quando se esgotam todos os caminhos 

ortodoxos de obtenção da informação. 

A apuração rendeu um material enorme, que precisou ser editado para caber em três 

páginas do jornal – uma reportagem que já fugia dos padrões do veículo, à época, pelo 

tamanho. A reportagem ganhou a capa da edição e, segundo a professora, ficou muito bem 

escrita em termos de técnica jornalística, porém se prestava – e ainda se presta – a 

questionamentos éticos. Esses questionamentos retomam e reforçam a discussão sobre a 

validade do uso de métodos heterodoxos de apuração, especialmente no ambiente escolar. 

Retornando ao texto de Karam, quando o autor elenca 24 dilemas profissionais, 

podemos situar o caso do Artefato em uma categoria bem específica citada no texto: 

“legitimidade de utilização de determinados métodos para a obtenção da informação 

jornalística – o lícito e o ilícito na alteração da identidade profissional, no uso de câmeras 

ocultas, na gravação de conversas não autorizadas, entre outros” (Karam, p.120, 2004). A 

ilicitude da apuração, neste caso, está em dizer que os repórteres eram albergados, e omitir 

que estavam ali para fins jornalísticos.  

Iniciar uma apuração jornalística sem se identificar como repórter como primeira 

opção de método de obtenção das informações é um exemplo que coloca em debate até 

onde o jornalista pode ir para conseguir uma informação ou seguir adiante com uma pauta. 

A respeito da identificação do repórter, é válido lembrar a proposta do Jornal da 

Tarde para as eleições de 2012. A ideia era que um jornalista contasse os bastidores da 

candidatura de um político iniciante. Tudo isso seria registrado num blog. O jornalista, que 

não revelou seu nome, fez o registro de candidatura  no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e 

se oficializou como candidato a vereador de São Paulo. O partido político a que se filiou 

não sabia que ele era jornalista nem as intenções do repórter. Poucos amigos e familiares 
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tinham conhecimento do que estava por trás da iniciativa. O repórter contou as histórias
11

 

no blog “Candidato Acidental
12

”. A proposta do veículo incentiva o debate sobre limites 

jornalísticos. Afinal, para conduzir a pauta, o repórter enganou o TRE, o partido e, 

possivelmente, potenciais eleitores que poderiam querer votar nele. 

Casos como o do Artefato e exemplos como o do Estadão devem ser discutidos 

exaustivamente em sala de aula para incentivar o debate e refletir acerca das maneiras mais 

éticas de apuração jornalística. Nesse caso, como o repórter poderia cobrir a candidatura de 

um político iniciante sem precisar usar métodos heterodoxos de apuração? Uma opção seria 

tentar achar algum personagem que realmente estivesse entrando na vida política naquele 

momento; assim, o repórter poderia acompanhá-lo e realizar a cobertura sem ultrapassar 

limites éticos. 

Voltando ao caso do Artefato, a questão é: como trabalhar tudo isso em um 

ambiente laboratorial? Uma das primeiras coisas a se fazer é desmitificar a ideia de que, por 

ser laboratorial, a atividade de aprendizado seja essencialmente prática. A reflexão teórica é 

fundamental em ambientes laboratoriais, como demonstra Dirceu José Lopes. 

 

A importância do órgão laboratorial está principalmente em não apenas 

fazer, mas refletir sobre o fazer. Essa reflexão e crítica sobre a prática 

profissionalizante contribui para a articulação teoria-prática desenvolvida 

nos órgãos laboratoriais. (LOPES, 1989, p. 37) 

 

O Artefato é o produto elaborado por alunos durante a disciplina Produção e Edição 

de Impressos.  O jornal possui público-alvo bem definido: moradores de regiões próximas à 

UCB (Taguatinga, Ceilândia, Riacho Fundo, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, 

entre outras) pertencentes às classes socioeconômicas B, C e D, além de alunos, professores 

e funcionários da Universidade Católica de Brasília e jornalistas das principais redações da 

capital, onde as edições são distribuídas. A cada semestre, com a chegada de uma nova 

turma, o projeto gráfico e o projeto editorial (com exceção da definição do público-alvo) 

são repensados e refeitos pela turma. A ideia, com isso, é fazer com que os estudantes 

passem pelo maior número possível de etapas e processos relacionados à elaboração de um 

jornal.  

                                                 
11

 O repórter escreveu textos com características do jornalismo gonzo, chamando atenção ainda mais pra 

proposta do veículo.  
12

Disponível em http://blogs.estadao.com.br/candidato-acidental 

http://blogs.estadao.com.br/candidato-acidental
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Além da redefinição do projeto gráfico e editorial, os estudantes vivenciam sugestão 

de pauta, apuração, redação, edição, diagramação, revisão, fechamento, checagem e 

distribuição. Para realizar as tarefas, os alunos são divididos em vários cargos como editor-

chefe, editor de texto, diagramador, entre muitas outras funções editoriais. Após o 

fechamento do jornal, os próprios alunos são responsáveis por distribuir o Artefato. Tendo 

em vista o público-alvo, a distribuição é feita dentro da UCB, em outros cursos de 

jornalismo do Distrito Federal, redações e pontos estratégicos das regiões administrativas 

próximas à universidade (exemplo: estações de metrô e praças). Por fim, após a 

distribuição, são realizados um balanço interno da redação e um conselho editorial, com 

profissionais da área, para que possa ser feita uma leitura e reflexão críticas a respeito do 

Artefato. 

O conselho editorial é um exemplo de exercício de reflexão feito em uma disciplina 

laboratorial. Além dele, estudantes e professores frequentemente debatem sobre pauta, 

processo de apuração, títulos, fotos, entre outros assuntos. Os momentos de discussão 

devem sempre permear as aulas, para evitar que somente a prática automática e 

desvinculada de reflexão crítica domine a rotina produtiva dos alunos. 

 

Como a atividade culminante e integrada, o órgão laboratorial não é 

apenas prática, mas teoria-prática em movimento. Por exemplo: quando se 

está debatendo a pauta da edição com os alunos, copidescando as 

matérias, escolhendo fotos ou mesmo diagramando o jornal está-se 

operacionalizando conceitos teóricos ministrados paralelamente às 

atividades práticas durante o curso. Os órgãos laboratoriais, numa 

concepção dinâmica, envolvem o quadro total de formação do jornalista, 

deixando de ser apenas prática, técnica ou tecnicismo, para se transformar 

num aparato de aprendizagem total. (LOPES, 1989, p.36/37) 

 

Ética laboratorial 

Uma possível maneira de se trabalhar a ética com estudantes de Jornalismo seria 

apresentar casos e propor simulações de situações reais. Por exemplo: o caso do jornalista 

da revista Veja que teria supostamente tentado invadir o quarto de José Dirceu em hotel de 

Brasília. Tão importante quanto apontar os erros da apuração em uma discussão em sala de 

aula é questionar: “Como o repórter poderia escrever a reportagem sem cometer atitudes 

como essa?”.  

Assim como as disciplinas de telejornalismo, radiojornalismo e jornal-laboratório, 

por exemplo, propõem atividades práticas, o mesmo deve acontecer quando os professores 

forem discutir questões éticas. O professor pode apresentar uma simulação em que alunos 
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assumem a posição de repórteres ou de outros atores envolvidos nas situações. A ideia seria 

selecionar casos que possuem apuração questionada do ponto de vista ético e, a partir disso, 

não apenas apontar o que há de potencialmente errado ali, mas também propor uma 

apuração coerente, possível e ética – apresentar alternativas. Dessa forma, os alunos 

entenderiam os erros de uma apuração antiética e refletiram sobre maneiras éticas de 

realizar a apuração daquele mesmo fato. 

A Universidade de Columbia tem uma proposta semelhante, com foco no estudo de 

caso. De acordo com o que é explicado na página do programa
13

 de case studies na internet, 

a proposta envolve colocar os estudantes nas posições de editores, repórteres e diretores de 

agência, por exemplo (se o estudo de caso previr esses papeis).  

 

In class, they engage in guided discussion about the pressing issues 

confronting their profession, be they the challenges of the transition to 

multimedia journalism, how to judge when a prisoner is too old and sick 

to keep in jail, or whether the small Southeast Asian country of Timor-

Leste should import the rice it needs or encourage local production. Some 

cases also deal with time-honored quandaries such as, in journalism  for 

example, when or whether to use anonymous sources, how to report from 

a war zone or how to approach the sensitive subjects of gender and race. 

(UNIVERSITY, 2013, s/p) 

 

Voltando ao do Artefato é válido o questionamento: como os alunos poderiam ter 

apurado a matéria e não entrar no albergue sem se identificar como repórteres?Talvez, se 

dissessem, logo no começo, que estavam escrevendo uma reportagem, o acesso ao local 

seria muito mais difícil – possivelmente nem conseguiriam entrar. Uma possibilidade seria 

conversar, assumindo posição de repórter, com vários albergados e pedir que eles 

contassem detalhadamente como é o local. Contudo, para conseguir a precisão que os 

repórteres capturaram ao dormir no albergue, seria preciso entrevistar várias pessoas.  

Um método de aprendizado que busca algo bastante semelhante ao que foi citado é o 

Problem Based Learning, mais conhecido pela sigla PBL. Essa metodologia é mais comum 

na área de saúde, mas também pode ser aplicada a outras áreas do conhecimento.  

 
A operacionalização do PBL consiste geralmente na resolução de um 

problema, em sua maioria factual, que serve como relevante estímulo na 

busca de instrumental para encontrar conhecimento apropriado no sentido 

de entender como o problema foi gerado e de que forma pode ser 

solucionado (UVINHA; PEREIRA, 2010, s/p) 

 

                                                 
13

https://casestudies.jrn.columbia.edu/casestudy/www/aboutprogram.asp?nid=4, acesso em 19 de dezembro de 

2013 

https://casestudies.jrn.columbia.edu/casestudy/www/aboutprogram.asp?nid=4
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Apesar de iniciativas como as de Karam, é difícil catalogar as situações que os alunos 

podem encontrar na profissão. Apenas para citar alguns exemplos: existe situação válida 

para o uso de identidade falsa? Câmeras e gravadores não declarados são mesmo 

expressamente proibidos? Qual a relação que um jornalista deve ter com a fonte? Os fins, 

afinal, justificam os meios? Alguns autores defendem que, em alguns casos, sim. Os fins 

justificariam os meios no caso de informação de interesse público. 

  

Há regras que um meio de comunicação pode negligenciar quando isso 

servir o interesse público, notadamente quando ele revela comportamentos 

anti-sociais ou ameaças à saúde pública. O jornalista não deve dissimular 

a identidade às suas fontes, nem coletar informações clandestinamente 

(graças a uma câmera oculta por exemplo), não deve incitar ninguém a 

cometer um delito, nem imiscuir-se inutilmente na vida privada das 

pessoas – exceto, é claro quando o Ministério da Defesa compartilha uma 

garota de programa com o adido naval de um país hostil.
14

 (BERTRAND, 

1999, p. 88) 

 

 

Contudo, essa ideia de que o interesse público concede uma espécie de aval para que 

o jornalista utilize os mais diversos meios de apuração possíveis também pode ser 

questionada. Por isso, a discussão e a prática da ética laboratorial tornam-se ferramentas 

importantes durante o processo de formação do estudante. 

 

Considerações finais 

 Não devemos encarar a ética apenas como um conteúdo do jornalismo, mas sim 

como um elemento que contribui essencialmente na forma como ele se estrutura – é, de 

fato, uma de suas características. Além do caso mais detalhadamente analisado no artigo, 

todos os outros dilemas apresentados por Karam estão intrinsecamente atrelados à prática 

cotidiana do jornalismo. Como exemplo, vale citar outros pontos que não foram trabalhados 

neste artigo: isenção, patrocínio de viagens, relação com as fontes. O autor lembra que esses 

tópicos também estão presentes em códigos deontológicos de empresas de comunicação, 

pois se conectam diretamente às rotinas produtivas do jornalismo. 

 

Tais expressões aparecem em grande parte dos códigos de conduta, de 

honra, de princípios, deontológicos que,  em alguns países, como no caso 

do Brasil, chama-se éticos. Já é, em si mesmo, um reconhecimento das 

                                                 
14

Caso Profumo, Grã-Bretanha, 1963. 
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especificidades de procedimentos dentro do mar de generalidades morais 

que envolve o conjunto de procedimentos sociais e/ou de outras 

atividades. E eles aparecem ali não por algum sorteio temático, por 

alguma “sessão de copo”, por alguma determinação divina ou natural. 

Aparecem porque a história do jornalismo vai afirmando determinados 

tipos de procedimentos que se tornam patrimônio profissional e social . 

(KARAM, 2004, p.121) 

  

 Por ser algo tão presente no cotidiano do jornalista, é importante que o assunto seja 

debatido e trabalhado incansavelmente nos cursos de jornalismo. Uma das propostas das 

Diretrizes Curriculares Nacionais é justamente formar profissionais que compreendam e 

exerçam a ética na profissão. Para isso, a temática deve estar sempre presente nas aulas 

teóricas e práticas dos cursos de jornalismo.  

Discussões sobre qual é o mais importante – teoria ou prática – são antigas e ainda 

hoje permeiam congressos e faculdade de jornalismo. Esse debate faz parte da história do 

ensino do jornalismo. 

 

Na década de 60, os cursos de Jornalismo eram, de modo geral, mais 

teóricos, com poucos exercícios práticos por falta de equipamentos para a 

elaboração de jornais-laboratório, conforme concluiu a pesquisa realizada 

pela Casper Líbero. Com a regulamentação da profissão de jornalista, em 

1969, e mais tarde o fim do estágio nos meios de comunicação, surgiram 

os órgãos laboratoriais iniciando a articulação teórico-prática, mas 

deixando um ponto como essencial: não apenas fazer, mas refletir sobre o 

fazer. Ou seja, análise crítica e reflexão teórica sobre o que foi produzido. 

(LOPES, 1989, p. 158/159) 

 

 

O assunto continua tão atual, e necessário, que motivou a escrita deste artigo. O que 

buscamos aqui foi, a partir do reconhecimento da importância intrínseca da ética para o 

jornalismo, refletir como ela pode ser trabalhada em espaços laboratoriais. A ideia não é 

apontar o dedo e concluir qual ensino – teórico ou prático –deve ter mais destaque e espaço 

nos cursos de jornalismo. 

 Acreditamos que os dois eixos devem funcionar de maneira complementar, e não 

como se fossem uma alternativa (ou um ou outro). Partindo disso, tentamos mostrar, por 

meio de um caso  real (o do Artefato), como é importante que teoria e prática caminhem 

juntas.  

 

Bibliografia 

CHRISTOFOLETTI, Rogério. Ética no jornalismo.  São Paulo: Contexto, 2008. 128 p. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 11 

FENAJ (Brasília). FENAJ disponibiliza texto atualizado do Código de Ética. Disponível 

em: <http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=1811>. Acessoem: 18 nov. 2013. 

 

KARAM, Francisco José Castilhos. Ética, deontologia, formação e profissão: observações 

sobre o Jornalismo. Estudos em Jornalismo e Mídia, Florianópolis , p.118-130, 

1°semestre de 2004. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/issue/view/329/showToc 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução 

nº 1, de 27 de setembro de 2013: Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de 

jornalismo. Brasília, 2013. 8p. 

 

LOPES, Dirceu Fernandes. Jornal laboratório: Do exercício escolar ao compromisso com 

o público leitor. São Paulo: Sammus Editorial, 1989. 191 p. 

 

UNIVERSITY, Columbia (Ed.). What is the Case Consortium? Disponível em: 

<https://casestudies.jrn.columbia.edu/casestudy/www/aboutprogram.asp?nid=4>. Acesso 

em: 9 dez. 2013. 

  

UVINHA, Ricardo Ricci; PEREIRA, Diamantino. Metodologias ativas de aprendizagem 

em ciências humanas e sociais. 2010. Disponível em: 

<http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

76542010000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 8 dez. 2013. 

 

 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/issue/view/329/showToc

