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Currículos comparados: Ética Jornalística nos modelos 
da Unesco e nos cursos superiores brasileiros1 
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Resumo: Os aspectos deontológicos são essenciais na formação profissional dos jornalistas, e 
conteúdos desta natureza constam de todas as organizações curriculares de instituições de ensi-
no formal. Nos cursos superiores brasileiros, existem disciplinas com denominações distintas, 
mas que abordam esses aspectos. Variam também a localização dessas disciplinas nas matrizes 
curriculares e as unidades de ensino que as estruturam. Em propostas curriculares de organiza-
ções não-escolares, como a Unesco, a “Ética Jornalística” também é contemplada. Este artigo 
compara a dimensão formativa deontológica em “Model Curricula for Journalism Education” 
(Unesco, 2007) com os vinte cursos universitários de Jornalismo mais antigos e tradicionais do 
Brasil. Os resultados apontam para diálogos e distanciamentos entre as duas realidades observa-
das.
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A ética jornalística parece estar em toda a parte e em lugar nenhum. Está nos có-

digos deontológicos, nas estantes dos livros temáticos, nos projetos editoriais de veícu-

los e até mesmo nos slogans de grandes corporações midiáticas. Está nas barulhentas re-

dações, na preocupação íntima do jovem repórter, no senso comum que a considera um 

elemento fundamental para o jornalismo. A ética jornalística está nos bancos escolares, 

nos currículos e nos discursos professorais. Mas se está em tantos lugares, por que jor-

nalistas, fontes de informação e público se queixam tanto da ausência da ética jornalísti-

ca? 

1 Este artigo é resultado de duas pesquisas em andamento: “Indicadores da Qualidade da Informação Jor-
nalística”, uma parceria entre a UNESCO e a Renoi, e “Ensino de Deontologia nos cursos superiores de 
Jornalismo no Brasil: pedagogias, metodologias e tecnologias", financiada com recursos do Edital Uni-
versal 2008 do CNPq. O artigo foi produzido no contexto da Cooperação UNESCO/Renoi (Rede Nacio-
nal de Observatórios de Imprensa), Projeto 45-13103037BRZ. As opiniões aqui expressas são de respon-
sabilidade do autor e não refletem necessariamente a visão da UNESCO sobre o assunto.
2 Jornalista e Doutor em Ciências da Comunicação. Professor e pesquisador da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Coordenador da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa (Renoi). E-mail: 
rogerio.christofoletti@uol.com.br 
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Um fim em si mesma e um meio de constituir o jornalismo, a ética reserva mais 

questionamentos que respostas, mais angústias que certezas. Daí a necessidade de perse-

gui-la, de buscá-la, como se fosse possível apreendê-la, capturar sua essência. Motivo 

de preocupação de produtores e consumidores de informação, a ética também interessa 

a empresas e governos, a organizações não-governamentais e organismos multilaterais. 

Chama a atenção de profissionais e leigos, de educadores e pesquisadores.  Considerada 

fundamental na formação profissional dos jornalistas, a ética profissional – ou deontolo-

gia – figura praticamente em todos os currículos de instituições de ensino formal em 

jornalismo. Nos cursos superiores brasileiros, existem disciplinas com denominações 

distintas, mas que abordam aspectos semelhantes da dimensão formativa ético-profis-

sional. Variam também a localização dessas disciplinas nas matrizes curriculares, assim 

como diferem as unidades de ensino que as estruturam. No entanto, a presença de conte-

údos deontológicos constitui-se um dos elementos de base das organizações didático-pe-

dagógicas dos cursos.

Apesar dessa onipresença, as queixas da sociedade sobre erros, deslizes, crimes 

e abusos do jornalismo não têm diminuído. É evidente que as raízes deste problema não 

estão apenas nos cursos que se ocupam da formação dos jornalistas. A questão é muito 

mais complexa, e sofre influências de diversos fatores não necessariamente interdepen-

dentes. De qualquer forma, refletir sobre a dimensão ético-profissional no processo de 

formação dos novos jornalistas é importante porque pode nos trazer dados de como es-

tão estruturando esses cursos e escolas, e de como se pode intervir num processo que 

parece conviver permanentemente com a crise. 

Até mesmo instituições não-escolares têm voltado sua atenção para os cursos de 

Jornalismo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) é um exemplo disso. Este artigo objetiva comparar a dimensão formativa 

deontológica na proposta de currículo da UNESCO com a dos vinte cursos mais antigos 

e tradicionais do Brasil. Os resultados apontam para as interfaces entre a realidade bra-

sileira e a proposição internacional do órgão da ONU, para distinções entre os dois mo-

delos, e permitem ainda entrever elementos para um perfil dos cursos de Jornalismo  no 

país.
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1. O modelo de currículo da UNESCO 

Em junho de 2007, durante o Congresso Mundial de Ensino de Jornalismo em 

Cingapura, a UNESCO apresentou o documento “Model Curricula for Journalism Edu-

cation”, resultado de dois anos de estudos e discussões sobre currículos de cursos na 

área. O texto foi elaborado e revisado por professores de trinta países em cinco conti-

nentes, e oferece modelos de organização curricular de cursos de licenciatura (de três e 

quatro anos), de mestrado (para licenciados em Jornalismo e não formados na área), e 

outros dois cursos mais curtos (um que prepare para a graduação e outro para recicla-

gem de profissionais).

O documento propõe modelos de cursos de Jornalismo e não de Comunicação, 

sinalizando uma clara revisão de postura da UNESCO, já que nas décadas de 1980 e 

1990, a orientação do órgão era por uma formação mais ampla no setor. O “Model Cur-

ricula..." identifica no ensino superior em Jornalismo três eixos de conteúdos:

 

a) Um eixo que compreenderia normas, valores, ferramentas, critérios de qualidade 

e práticas do jornalismo;

b) Um eixo que abrangesse aspectos sócio-culturais, político-econômico-jurídicos, 

ético-morais do exercício da profissão;

c) Um eixo centrado no conhecimento do mundo e da vida, e as dificuldades intelec-

tuais ligados ao jornalismo.

Para o documento da UNESCO, em qualquer curso, o primeiro eixo é central, já 

que contribui para a formação dos estudantes nas competências de informar, escrever, 

apurar e editar informações para os mais diferentes meios de difusão. O segundo eixo 

atua mais para o desenvolvimento da profissionalidade dos futuros jornalistas, enquanto 

que o terceiro situa os estudantes no saber contemporâneo, nas noções atuais da realida-

de que os cerca.

Mas o que interessa a este artigo é a dimensão formativa da ética profissional. 

Isto é, objetiva-se aqui identificar, delinear e analisar as disciplinas que tratam da deon-

tologia nos modelos de currículos. No caso específico dos cursos propostos pela UNES-

CO, é necessário destacar de antemão que em todos eles estão presentes conteúdos e 
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unidades de ensino que tratam de ética jornalística. O “Model Curricula...” apresenta 

um plano de ensino completo da disciplina, a ser oferecido no segundo ano de um curso 

de licenciatura. Para os cursos de mestrado, o documento não traz um plano de ensino, 

mas uma ementa mais genérica, da qual não trataremos aqui pois nosso foco é o currícu-

lo de cursos de graduação3. 

Embora o plano de ensino apresentado pela UNESCO seja o mesmo para os cur-

sos de graduação, preparação para a graduação e reciclagem profissional, a disciplina 

“Ética Jornalística” é oferecida em distintos momentos.  Nos cursos de licenciatura de 

três anos, ela aparece na primeira metade do segundo ano, após noções básicas de notí-

cia e reportagem, após noções fundamentais do jornalismo, e após a disciplina de Direi-

to dos Meios de Comunicação. Na licenciatura de quatro anos, “Ética Jornalística” apa-

rece no segundo semestre do segundo ano, seguindo a mesma lógica da outra gradua-

ção. No curso de dois anos, que poderia servir como ponte entre a escola secundária e 

um programa de licenciatura em Jornalismo (conforme sugere o próprio documento), 

“Ética Jornalística” surge no primeiro semestre do segundo ano. No currículo do curso 

de um ano, voltado para reciclagem profissional, a disciplina é oferecida já no primeiro 

semestre.

Esta variação na localização da matéria denota a seguinte orientação: nos cursos 

mais longos, “Ética Jornalística” é oferecida após a aquisição de fundamentos da prática 

profissional, o que pode subsidiar discussões em sala de aula e atividades mais analíti-

cas de situações-limite do cotidiano jornalístico. Apenas no curso voltado a profissio-

nais em serviço a disciplina é ofertada de início, já que se descarta uma certa iniciação 

ao jornalismo para aqueles estudantes, mais experientes. De forma curiosa, este raciocí-

nio é corroborado pela maior parte dos cursos superiores em Jornalismo no Brasil, con-

forme veremos mais para a frente, reforçando o entendimento de que é preciso conhecer 

3 À guisa de informação, a ementa de “Ética Jornalística” para o Mestrado é a seguinte: “Análise crítica 
de questões éticas e valores-chave, como a verdade, a autonomia jornalística, compreendidos os conflitos 
de interesse; provas e dados, verificação e confirmação de informações; fontes explícitas e anônimas; cla-
reza, tratamento justo e a parcialidade; manipulação e falsificação fotográfica e digital; invenção; especu-
lação, rumores e fofocas; internet e ética; plágio; objetividade e jornalismo; cobertura continuada de uma 
notícia; erros, etc...” (Tradução nossa). É importante destacar que na proposta da UNESCO para cursos de  
pós-graduação, a disciplina aparece apenas no curso voltado aos neófitos, aos que têm pouco ou nenhum 
conhecimento de jornalismo e que não têm experiência na área. A disciplina está prevista logo no início 
do curso de dois anos, no primeiro semestre.



SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
USP (Universidade de São Paulo), novembro de 2009

ao menos um pouco a realidade do jornalismo para discutir a conduta ética de seus pro-

fissionais.

Em síntese, o plano de ensino de “Ética Jornalística” prevê um curso com dura-

ção de um semestre, dividido em quinze semanas, com quatro horas semanais em sala 

de aula – combinando aulas expositivas e seminários – e outras quatro horas/semana 

para estudos de caso, leituras e tarefas decorrentes das aulas. A ementa explicita a preo-

cupação de enfrentar uma dicotomia engessante na educação:

A ética jornalística não tem porque ser outra disciplina meramente teórica. 
Pode ser tão provocativa, criativa e experimental como qualquer outro curso 
prático. Propomos a criação de um laboratório de ética: um espaço físico ou 
virtual onde os estudantes se defrontem com dilemas semelhantes aos encon-
trados nas redações. O objetivo principal deste curso de ética aplicada é am-
pliar as habilidades do estudante para a identificação de questões éticas no 
jornalismo por meio da análise e de avaliação de estudos de caso locais, na-
cionais e internacionais. O curso não se fundamenta no bem e no mal, mas no 
pensamento crítico e na tomada de decisões supervisionada. Deve-se tomar a 
ética jornalística mundial como uma extensão da ética local. Devemos prepa-
rar o estudante para ser crítico frente às práticas jornalísticas de seu próprio 
país e de outros4. (UNESCO, 2007, p. 131)

Pela proposta da UNESCO, a disciplina de “Ética Jornalística” deve contribuir 

para que os estudantes adquiram a capacidade de pensar criticamente e colocar em práti -

ca a ética profissional, aprofundando habilidades de análise, síntese e avaliação de dile-

mas éticos. A proposta prevê diversas estratégias de ensino, das convencionais leituras e 

debates em sala de aula à assistência de filmes e vídeos, passando por seminários e 

palestras com convidados. Os estudantes podem ser também incentivados a se projetar 

no papel de jornalistas em situações de conflito ético, de maneira a raciocinar como os 

personagens e habituarem-se a tomar decisões (idem).

As unidades do plano de ensino são divididas em encontros semanais e abordam 

muitos aspectos da conduta e do trabalho cotidiano do jornalista, a saber: 

definições de ética; história da ética jornalística; parcialidade, impar-
cialidade, ética e identidades étnicas e culturais; ética pessoal e de gru-
po; juízos morais; fundamentos jornalísticos: verdade, equidade, inte-
gridade, imparcialidade, independência e prestação de contas; valores 

4 Tradução nossa.
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universais e relativismo universal; códigos de ética; conflitos de inte-
resse;  censura,  ameaças,  represálias  e  intimidação;  integridade pes-
soal; objetividade jornalística; liberdade de imprensa; transparência e 
liberdade de expressão; a ética em conflitos e guerras; jornalismo para 
a paz; cobertura de assuntos de segurança e de informações governa-
mentais; ética jornalística e patriotismo; calúnia e difamação; princí-
pio da limitação do dano; parcialidade e sensacionalismo; busca da 
verdade,  verificação,  provas,  comprovação  de  fatos  e  confirmação; 
plágio, especulações, fofocas e rumores; diferenças entre notícia e opi-
nião; fontes de informação, precisão nas atribuições e confidencialida-
de de fontes anônimas; manipulação de informação na política; novas 
tecnologias e velhos dilemas: velocidade versus exatidão; ética na era 
digital:  jornalismo cidadão,  blogs,  espaços  digitais  de  livre  acesso, 
como YouTube e MySpace; câmaras ocultas: edição, manipulação e 
distorção fotográfica e digital; imagens ofensivas e situações delica-
das; imagens explícitas, normas de bom gosto, gênero, orientação se-
xual, estereótipos, crianças e menores de idade; subornos, interesses 
pessoais e sobrevivência dos princípios éticos; primazia dos imperati-
vos econômicos sobre as obrigações ética; a ética do chefe frente a éti-
ca do jornalista; o futuro da ética jornalística; ética jornalística, livre 
acesso a informações, sobrecarga de informação e novas normas de 
exercício do jornalismo...

Além dos conteúdos sugeridos para os cursos, o “Model Curricula...” lista com-

petências desejáveis a serem desenvolvidas nesse período de formação5:

- competências deontológicas e profissionais;

- competências que articulem o jornalismo e a sociedade;

- competências ligadas a conhecimentos mais genéricos e amplos, necessários à 

boa atuação dos jornalistas. (UNESCO, 2007, pp. 30-34)

Interessa-nos enumerar mais detalhadamente as primeiras competências, as que 

reúnem aspectos deontológicos e profissionais. Elas estão ligadas ao desenvolvimento 

da capacidade de investigação, da expressão escrita, do uso competente de ferramentas 

jornalísticas para edição, design e produção para meios escritos, audiovisuais e online. 

Estão ligadas à  compreensão e à capacidade de o jornalista se adaptar à convergência e 

às transformações tecnológicas em sua profissão, e ao conhecimento das melhores práti-

cas em seu ramo de atividade. Essas competências estão vinculadas às exigências da ca-

5 A Declaração de Tartu (Estônia), documento da Associação Européia de Formação Jornalística (EJTA) e 
mencionada pelo "Model Curricula...”, datada de 26 de junho 2006, apresenta outra lista de competências 
desejáveis  na  formação  dos  jornalistas.  Disponível  em  http://www.ejta.eu/index.php/website/projects 
Acessado em 12 de junho de 2009.

http://www.ejta.eu/index.php/website/projects
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pacidade do jornalista em seu lugar de trabalho, e à compreensão da ética jornalística, 

dos direitos e das responsabilidades do profissional da área.

No teor do documento da UNESCO, ser competente eticamente é conhecer os 

pressupostos éticos ao tomar decisões em seu trabalho. Tais pressupostos podem constar 

de códigos de conduta profissional ou não, bastando que o jornalista fundamente suas 

escolhas e atitudes na filosofia moral, na compreensão dos direitos e responsabilidades 

do jornalista, no entendimento da função do jornalismo numa democracia e na necessi-

dade de ser preciso, justo e não tendencioso no ato de informar.

2. Ensino de Jornalismo no Brasil  

O ensino superior em Jornalismo tem uma história relativamente recente no Bra-

sil se considerarmos a trajetória de outros países. Se por aqui, os primeiros passos re-

montam aos meados dos anos 30 e os cursos só se efetivam no final da década seguinte, 

na França, isso se deu em 1899 (MELO, 2006, p.15) e nos Estados Unidos em 1908 (cf. 

WEINBERG, 2008). Apesar disso, a experiência brasileira de formação de profissionais 

jornalistas em faculdades e universidades tem sofrido transformações jurídicas, concei-

tuais e mercadológicas. As mudanças de caráter jurídico estão ligadas ao aperfeiçoa-

mento dos marcos legais de orientação do ensino e da regulamentação profissional da 

categoria. No terreno conceitual, as modificações nos cursos acontecem sobretudo por 

revisões didático-pedagógicas. No plano mercadológico, o setor empresarial e as organi-

zações classistas contribuem para alterações nos cursos na tentativa de acompanhar as 

mutações no mercado de trabalho.

As contribuições de Melo (1985; 1991), Moura (2002; 2007) e Meditsch (2007) 

auxiliam na compreensão desses sessenta anos de ensino de jornalismo no país. Episó-

dios recentes têm sido marcantes também para a periodização desta atividade formativa. 

Em 2009, dois acontecimentos se integraram necessariamente nesta história, prometen-

do modificar certos rumos das escolas do gênero no país:

- em 17 de junho, ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pelo fim da 

obrigatoriedade de diploma de Jornalismo para o exercício da profissão. A nova ordem 
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atinge a regulamentação profissional do setor, justamente num momento de intensa dis-

cussão sobre os novos papéis do jornalismo frente as modificações tecnológicas.

- em 30 de junho, uma comissão de especialistas encaminha ao Ministério da 

Educação documento para reforma das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Comunicação Social. Ainda tramitando internamente no MEC6, o documento da co-

missão deve originar novas bases para a estruturação e orientação dos cursos de Jorna-

lismo no país.

Com desdobramentos não totalmente definidos, os episódios recentes devem in-

terferir na trajetória dos cursos de Jornalismo no Brasil, provocando reorientações didá-

tico-pedagógicas,  acelerando ajustes curriculares ou mesmo precipitando reacomoda-

ções no mercado de oferta de vagas na área. Entretanto, tais desdobramentos não afetam 

necessariamente o foco de preocupação deste artigo. Isto é, os conteúdos ético-profis-

sionais nos currículos e a importância da dimensão deontológica na formação dos futu-

ros jornalistas devem ser mantidas na organização didático-pedagógica dos cursos7.

Mas antes mesmo da adoção das Diretrizes Curriculares para os cursos de Co-

municação Social8 no início desta década, conteúdos e disciplinas voltadas à formação 

ético-profissional tinham lugar cativo nos currículos nacionais. De acordo com os regis-

tros da história brasileira do ensino de Jornalismo, esse tipo de preocupação sempre per-

meou as propostas pedagógicas, ora tendendo a um prescritivismo legalista, ora se dei-

xando levar por noções abstratas, mais afinadas com a Ética como parte da Filosofia. 

Nas décadas mais recentes, houve movimentos na direção de uma deontologia própria, e 

gestos relacionados à cidadania e à convivência social.  Não se pode dizer que a dimen-

são formativa da ética profissional dos jornalistas já esteja sedimentada na academia 

brasileira. Há grande dispersão entre as direções que as escolas adotam para a formação 

6 Quando da conclusão deste artigo, o documento da comissão de especialistas ainda não havia sido apre-
ciado pelo Conselho Nacional de Educação, órgão que oficializa os atos e normativas do setor. A expecta-
tiva era de que as novas diretrizes deveriam entrar em vigor já em 2010.
7 Conteúdos e unidades de ensino abordando ética profissional já constam das atuais Diretrizes Curricula-
res Nacionais para os Cursos de Comunicação Social, documento a ser substituído. Mesmo que seja bas-
tante distinta, a nova normativa deve reforçar essa mesma orientação, já que outros documentos mais am-
plos do MEC, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, não descuidam da dimensão éti-
ca, inclusive considerando Ética e Cidadania como temas transversais.
8 Para consultar o documento, ver: http://www.gersonmartins.jor.br/diretrizes_comunicacao_mec.php 

http://www.gersonmartins.jor.br/diretrizes_comunicacao_mec.php
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ético-profissional de seus alunos, fator que desagrega e fragiliza o ensino deontológico 

na área. Entretanto, há elementos comuns que sinalizam um perfil em construção.

Estima-se que estejam em funcionamento no país mais de mil cursos superiores 

em Comunicação, dos quais ao menos um terço são dedicados à formação de jornalistas 

(CONFERP, 2007)9. Para descrever os aspectos deontológicos presentes nos currículos, 

recorremos a uma amostra desta população. Com base nas informações do Cadastro de 

Instituições de Ensino Superior do Ministério da Educação, identificamos os vinte cur-

sos de Jornalismo mais antigos – e portanto, mais tradicionais – do país. O primeiro cur-

so da lista surgiu em 1947 e o último, em 1972. Estão localizados em nove unidades da 

federação, situadas em quatro das cinco regiões brasileiras. Apenas o Norte está ausente, 

já que a primeira iniciativa de formação de jornalistas em ensino superior naquela regi-

ão data de 199610. A amostra reúne universidades, faculdades e centros universitários, 

sendo instituições públicas (federais e estaduais) e particulares. Os critérios que defini-

ram a amostra são, portanto, antiguidade, representatividade geográfica, diversidade do 

escopo da instituição e de sua natureza jurídica. A amostra composta é a que segue:

Faculdade Cásper Líbero (Facasper) - 1947

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 1948

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) - 1951

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - 1952

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFMG) - 1958

Universidade de Uberaba (Uniube) – 1961

Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - 1961

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - 1962

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - 1963

Universidade de São Paulo (USP) – 1966

Universidade Federal Fluminense (UFF) - 1968

Universidade Federal de Goiás (UFG) - 1968

Universidade Federal do Paraná (UFPR) - 1969

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCamp) - 1970

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - 1971

Universidade de Brasília (UnB) - 1971

Universidade Católica de Santos (Unisantos) - 1971

9 O Fórum Nacional de Professores de Jornalismo não sabe ao certo quantos cursos de Jornalismo existem 
no país. Os números são imprecisos e contraditórios até mesmo no site do MEC. 
10 A instituição é o Centro Universitário Nilton Lins, de Manaus (AM).
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Centro Universitário Metodista (IPA-RS) - 1971

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - 1972

Fiam-Faam - Centro Universitário (UniFIAM-FAAM) - 1972

Entre os vinte cursos de Jornalismo mais tradicionais do país, há dispersões a 

partir dos títulos das disciplinas que abordam conteúdos de formação ético-profissional. 

As dessemelhanças se estendem ainda para o tempo dedicado a esses conteúdos, ao mo-

mento de oferta na matriz curricular e às unidades de ensino expressas nas ementas. 

Quanto à denominação das disciplinas, foram encontradas as variações:

Título Ocorrência 

Comunicação e Cidadania 1

Campo Profissional da Comunicação 1

Ética 1

Ética da Comunicação 3

Ética e Cidadania 2

Ética e Jornalismo 1

Ética e Legislação 1

Ética e Legislação do/em/no Jornalismo 4

Ética jornalística 3

Ética na comunicação 1

Ética na Comunicação e Direito à Informação 1

Ética profissional 1

Éticas e Práticas Jornalísticas 1

Legislação e Deontologia do Jornalismo 1

Legislação e Ética do Jornalismo 3

Legislação e Ética profissional 1

Responsabilidade social em Comunicação 1

A dispersão observada pelos títulos das disciplinas sinaliza que não existe um 

consenso entre os cursos sobre o escopo da matéria ou sua natureza. Na abrangência, 

oscila-se entre os campos da Comunicação - mais amplo - e o do Jornalismo – mais es-

pecífico, entre Ética geral e Ética profissional/Deontologia. Em alguns casos, mescla-se 

ainda à Legislação/Direito, confundindo as fronteiras entre os saberes, que podem ser 

contíguos, mas têm suas delimitações e particularidades. Evidentemente, não se espera 
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um modelo engessado, consenso completo, mas a pouca nitidez é histórica nos cursos 

de Jornalismo brasileiros quando o assunto é a dimensão deontológica11.

A diluição das fronteiras entre o que é da formação deontológica, ético-profissio-

nal dos jornalistas, e o que é do Direito, das regras a que se tem de acatar, é flagrante 

quando se enumera parte das unidades de ensino presentes nas disciplinas:

Fundamentos da Ética; ética aplicada ao jornalismo; conflitos de inte-
resse; vícios mais comuns da profissão; distorções, invasão da privaci-
dade e relacionamento com as fontes de informação; ética e direito; 
direito à informação; legislação de atividades de comunicação; direi-
tos e deveres; direito autoral; legislação específica;  código de defesa 
do consumidor; regulamentação da profissão; profissão como Respon-
sabilidade Social; deontologia do comunicador; direito, seu papel no 
Estado Democrático e o Direito à Informação; legislação da imprensa 
no Brasil e em outros países; direito de telecomunicações; ética, moral 
e deontologia; ética profissional; questões das éticas clássica, moderna 
e contemporânea;  panorama do problema da comunicação na ética, 
desde a retórica grega aos dias atuais; deontologia das mídias; direitos 
e deveres do jornalista; responsabilidade social do jornalista e seu pa-
pel histórico no Brasil; estudo comparado da legislação de imprensa 
no Brasil e em outros países; estrutura jurídica da Comunicação So-
cial; a legislação de imprensa; a responsabilidade social nos veículos 
de  comunicação;  cultura  de  responsabilidade  social  empresarial  na 
América Latina; o que fazem os profissionais da comunicação; ten-
dências e características do mercado de trabalho; formação dos profis-
sionais de comunicação; origem e natureza do Direito como ciência 
social; direito e legislação; sistemas jurídicos; moral e sociedade: a na-
tureza da norma jurídica; elementos de teoria geral do Estado; o Direi-
to e os vários Direitos; direito público e direito privado; direito Civil, 
Direito Penal, do Trabalho etc; a doutrina dos direitos de personalida-
de;  delitos,  contravenções,  crimes;  responsabilidade,  reparação  por 
dano moral, multas, detenção; a Constituição Brasileira; direitos hu-
manos; o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e a Declaração 
Universal de Direitos Humanos; ética como ideologia: o sentido ge-
rencial das comissões e códigos de ética; ética de convicção e ética de 
responsabilidade: liberdade de imprensa, liberdade de expressão, di-
reito à privacidade e direito à informação; mecanismos de monitora-
mento da mídia e garantias jurídicas na sociedade do espetáculo e do 
controle; normas, políticas e legislações que regem os meios de comu-
nicação e o exercício do jornalismo no Brasil; o papel das entidades 
profissionais; ética e a comunicação; deveres e responsabilidades pú-
blicas do profissional, da empresa e da mídia; conceito de verdade; có-
digos deontológicos e conselhos normativos;  liberdade de expressão, 
de imprensa e o direito à informação; cláusula de consciência e os 
conflitos ideológicos; a relação ética do jornalista com a fonte, com a 

11 Discuto com mais vagar este movimento em Christofoletti (2009).
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empresa e com o público; censura e regulamentação das mensagens 
jornalísticas nos meios eletrônicos; crimes contra a honra; a presunção 
de inocência; organização e Teoria Geral do Estado Moderno; institui-
ções de Direito Público e Privado; ética e setores corporativos (patro-
nais e trabalhistas).

É bem verdade que os terrenos da Moral, da Ética e do Direito às vezes se con-

fundem, tornando porosas as divisas que os circunscrevem. Entretanto, a extensa lista 

acima mostra claramente que, por confusão conceitual ou conveniência, alguns cursos 

de Jornalismo oferecem mais conteúdos normativos, do campo do Direito do que pro-

priamente deontológicos, de reflexão sobre as práticas e condutas profissionais dos jor-

nalistas. Isto é, prioriza-se a imposição das regras, o prescritivismo ao invés do estímulo 

à reflexão, da discussão das condições de produção do jornalismo, suas dificuldades e 

os valores embutidos na profissão.

Quanto ao tempo de dedicação à  formação ético-profissional, observa-se mais 

definição entre os vinte cursos mais tradicionais do país. Majoritariamente, eles privile-

giam disciplinas com cargas horárias não fragmentadas. Com isso, na amostra estudada, 

74% das disciplinas com conteúdos ético-disciplinas são de 4 créditos, 18,5% são de 2 

créditos, e apenas 7,5%, 3 créditos.

Quanto à presença/localização dessas disciplinas na matriz  curricular,  nota-se 

que a formação deontológica pouco é oferecida no início dos cursos. Apenas 15,4% das 

matérias estão nos dois primeiros semestres, enquanto que 34,6% estão nos dois últi-

mos.

Considerações finais

Cotejando-se o “Model Curricula for Journalism Education” com os currículos 

dos vinte cursos da área mais tradicionais do país, pode-se colocar em relevo aspectos 

positivos de lado a lado, o que auxilia na busca de aprimoramentos na dimensão forma-

tiva da deontologia. A disciplina de “Ética Jornalística”, proposta pela UNESCO, é bem 

definida, muito focada na realidade cotidiana das redações, levando-se em conta valores 

e desafios da profissão. Alguns exemplos brasileiros também são bastante nítidos nesta 

orientação, o que consideramos ideal para contribuir para formar jornalistas mais cons-
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cientes de seus papéis, limites e condicionantes. Mas de maneira geral, há grande dis-

persão na estrutura e na concepção didático-pedagógica das disciplinas brasileiras que 

deveriam tratar de deontologia. O problema identificado é o de foco: por vezes, os con-

teúdos são muito amplos; por outras, desviam-se da ética profissional para desaguar em 

áreas vizinhas, como o Direito.

Aspecto altamente positivo dos modelos brasileiros está justamente no fato de 

contemplarem as realidades locais, concatenando valores jornalísticos de base com as 

complexidades que o mercado, a sociedade e os poderes nacionais adicionam na sua re-

lação com meios de comunicação e jornalistas. Neste sentido, o modelo da UNESCO é 

bastante genérico, dadas as condições plurais de sua elaboração.

A comparação, no entanto, é válida para este exercício.

A formação de jornalistas é complexa como qualquer outra modalidade de edu-

cação profissionalizante, reservando para si dificuldades específicas. No caso da dimen-

são deontológica - aquela que se ocupa da formação ético-profissional -, os desafios não 

são poucos. La Taille (2006; 2009) faz um extenso percurso para demonstrar como a 

educação e valores se imbricam de diversas formas para sedimentar personalidades, ati-

tudes, afetos, condutas. Tratando genericamente da escola e da educação, e pelo viés da 

Psicologia Moral, La Taille evidencia como é difícil investir e atuar num contexto de 

formação ética.

Buitrago (2008), por sua vez, parte de uma perspectiva mais tradicional, próxima 

do idealizado, na medida em que enfoca o professor como um agente de formação mo-

ral, aquele que inspira, que serve de exemplo, que figura como mestre. As bases de Bui-

trago são autores clássicos como Sócrates, Plutarco, Montaigne, Locke e Rousseau. Daí 

a insistência num modelo de professor que oscile entre o mestre, o pai, o amigo mais 

velho e o preceptor12. O olhar de Buitrago se estende para a educação, a escola e o aluno 

genéricos. É possível que, para a formação ético-profissional dos jornalistas, esse perfil 

não tenha tantos apelos. Servir de exemplo é importante, ainda mais para o professor 

que ministra ética profissional, mas talvez não dê conta dos desafios que essa dimensão 

formativa encerra.  Apesar da necessidade de se compreender  esses  aspectos,  não se 

12 Para uma discussão mais ampla e em perspectiva da importância do professor no processo de ensino e 
aprendizagem, inclusive mais de forma mais atualizada, ver Tardif e Lessard (2008).
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pode negar que o professor continue jogando um papel importante na formação ética 

dos futuros jornalistas. Mas não cabe apenas a ele esta árdua e incessante tarefa.
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