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O presente dossiê se propõe a problematizar as atribuições do jornalismo nas sociedades 

democráticas contemporâneas, tendo como referências a questão da qualidade, dos princípios 

democráticos e da ética. Historicamente, o jornalismo buscou sua autolegitimação por meio 

de um discurso que o apresenta como um importante reforço da democracia, como 

fiscalizador dos poderes e como indutor da cidadania ativa. Aparentemente, essa função de 

finalidade pública só é bem exercida quando há responsabilidade social, comprometimento 

ético por parte dos jornalistas e organizações noticiosas, e qualidade técnica. 

 

Neste sentido, o dossiê lança alguns questionamentos referentes às correlações entre 

qualidade jornalística, democracia e ética profissional. Qual é o papel do jornalismo frente aos 

desafios enfrentados nas democracias contemporâneas? Como se caracteriza a qualidade no 

jornalismo em tempos de convergência midiática e dispersão da atenção? Qual a importância 

e possibilidades para o jornalismo em tempos de fake news, de desconfiança em relação a 

diferentes instituições, entre as quais a própria imprensa? É possível formular e estabelecer 

padrões globais de qualidade para produtos e serviços informativos? Como a deontologia 

dialoga com os parâmetros da indústria de notícias em meio à sua mais aguda crise? Por falar 

em crise, as democracias enfrentam diversas contestações na atualidade, principalmente 

quanto às suas limitações de aplicação efetiva e garantia de direitos fundamentais. Ao mesmo 

tempo, o próprio jornalismo tem sua legitimidade questionada quando não desempenha a 

esperada função de defesa dos princípios democráticos e do interesse público. Neste sentido, 

qual jornalismo contribuirá para a renovação e fortalecimento da democracia e o exercício da 

cidadania na contemporaneidade?  

 

Esses são alguns dos questionamentos que podem orientar o debate nesta edição da Estudos 

em Jornalismo e Mídia, prevista para o segundo semestre de 2019. Convidamos 

pesquisadores e pesquisadoras a apresentar propostas de artigos teóricos ou relatos de 

investigação que tensionem e reflitam esse tema e seus entornos. 
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