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RESUMO: Este resumo expandido discute o Jornalismo como mídia na produção de 
conhecimento sob duas perspectivas principais: a do jornalista como mediador e a do jornal 
como mídia do conhecimento. Com base numa análise exploratória de reflexões de Meditsch 
(1997) e Perassi (2019), o objetivo é mostrar que o sujeito que consome produtos jornalísticos 
possui mais insumos para uma tomada de decisão e, por isso, o conhecimento gerado pelo 
Jornalismo possui alto valor para a sociedade. 
 

INTRODUÇÃO 

Para Pena (2005, p.23), a natureza do jornalismo está no medo do desconhecido, o que leva o 

homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer. No entanto, não basta formar 

cientistas, advogados e filósofos - é necessário que eles reportem suas informações a outros 

membros da comunidade. De acordo com o autor, sob certas circunstâncias éticas e estéticas, 

este ato de reportar é o que se entende por Jornalismo.  

A abordagem do Jornalismo como área do conhecimento admite muitas interpretações. 

Alguns autores, como Kraus (1984), destacam que o jornalismo não produz conhecimento, 

mas sim contribui para a degradação do saber. Esta visão que coloca o método científico 

como única ciência possível tende a classificar o jornalismo como ciência mal feita. Outros 

autores, como Park (1940), consideram a informação jornalística como um gênero de 

conhecimento semelhante ao senso comum.  

Meditsch (1997, p.3) aponta que há ainda uma terceira abordagem que dá mais ênfase não ao 

que o Jornalismo tem de semelhante, mas justamente ao que ele tem de único e original em 

comparação a outras ciências. Segundo ele, o Jornalismo não revela mal nem revela menos a 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal 
de Santa Catarina, e-mail: larissa.gasparcp@gmail.com.  
2 Orientadora e professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da 
Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: mbaldessar@gmail.com. 
 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

260 

realidade do que a ciência: ele simplesmente revela diferente. Por revelar diferente, o 

Jornalismo tem a capacidade de exibir aspectos da realidade que os outros modos de 

conhecimento não são capazes. É nesta terceira abordagem que a discussão deste artigo está 

inserida.  

A partir de uma análise exploratória, principalmente acerca das reflexões de Perassi (2019) 

sobre Mídia do Conhecimento e de Meditsch (1997) sobre Jornalismo como área do 

conhecimento, o artigo defende a ideia de que o Jornalismo atua, ao mesmo tempo, como 

mídia e mediador na produção de conhecimento. Sendo assim, o artigo está dividido em cinco 

tópicos - contando com a presente introdução. Primeiramente, é apresentada a metodologia 

utilizada para construção da pesquisa, em seguida o referencial teórico em que o artigo se 

baseia e, na sequência, são discutidos os resultados e as considerações finais.  

 

METODOLOGIA 

Este resumo expandido pretende explorar um fenômeno - o do Jornalismo desempenhando 

dois papéis simultâneos - com objetivo de observar e compreender os mais variados aspectos 

relativos ao mesmo e, por esse motivo, pode ser classificado como pesquisa exploratória. De 

acordo com Gil (2017), as pesquisas exploratórias mais comuns são os levantamentos 

bibliográficos, caso deste short paper, e a característica mais importante dessa pesquisa é a 

necessidade de se conhecer um fato ou fenômeno ainda pouco conhecido na ciência ou a 

utilização da lente teórica de uma área do conhecimento, neste caso a da Mídia do 

Conhecimento, para observar um fenômeno em outra área, o Jornalismo.  

O mesmo autor pontua que o objetivo das pesquisas exploratórias é proporcionar maior 

familiaridade com o tema, com vistas a torná-lo mais explícito. Sendo assim, optou-se por 

abordar o tópico de metodologia antes de referencial teórico neste artigo, uma vez que o 

próprio referencial teórico, ou seja, o levantamento bibliográfico, é resultado dos 

procedimentos metodológicos da pesquisa exploratória.  Gil (2007) classifica como sendo 

nove as etapas do levantamento bibliográfico: (1) escolha do tema; (2) levantamento 

bibliográfico preliminar; (3) formulação do problema; (4) elaboração do plano provisório de 

assunto; (5) busca das fontes; (6) leitura do material; (7) fichamento; (8) organização lógica 

do assunto e (9) redação do texto.  
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O tema foi definido como a relação entre Mídia do Conhecimento e o Jornalismo e o 

levantamento bibliográfico preliminar foi realizado por meio de uma revisão narrativa de 

literatura. Nesta fase, o extenso trabalho de Meditsch (1997) sobre Jornalismo e 

Conhecimento foi encontrado. Os trabalhos sobre Mídia do Conhecimento de Perassi (2019) 

já eram conhecidos por esta autora, já que Perassi ministra disciplinas sobre o tema no 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina (PPGEGC/UFSC).  

Desse modo, o próximo passo da pesquisa foi formular um problema que, de certa forma, 

atuasse na convergência das ideias de Meditsch (1997) e Perassi (2019).  Assim, o problema 

foi definido como a relação do Jornalismo com o conhecimento. O plano provisório foi 

elaborado com base no problema da pesquisa e envolveu uma nova fase de busca de trabalhos 

relacionados às pesquisas principais. Na sequência, foram realizados a leitura, fichamento e 

triagem do material (estes últimos realizados com auxílio do software Mendeley3). Os 

resultados dessa fase serão apresentados no tópico a seguir, juntamente à redação lógica do 

assunto e à redação do texto.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente artigo relaciona dois conceitos principais: Mídia do Conhecimento e Jornalismo 

como forma de produção do conhecimento. Sobre o primeiro conceito, Perassi (2019) aponta 

que em Mídia do Conhecimento, o conhecimento é o resultado do encontro de atores ou 

agentes humanos ou não humanos na geração de valor. A mídia, por sua vez, possui duas 

dimensões. A primeira é a dimensão técnico-física porque a mídia é uma tecnologia que 

permite a comunicação, ou seja, a mídia é a parte física da informação que atua em um 

sistema que cumpre funções de suporte, veículo e canal. A segunda dimensão é a 

sociocultural, porque mídia configura um conjunto de protocolos associados ou práticas 

socioculturais que crescem em torno da tecnologia (PERASSI, 2019, p.62).  

O Jornalismo atende às duas dimensões ao mesmo tempo, pois o jornal, uma notícia online, 

um podcast, um programa televisivo e todos os produtos jornalísticos são mídia já que atuam 

como suporte, veículo ou canal da informação. Paralelamente, a mediação é o conjunto de 

protocolos associados à tecnologia e é algo inerente à prática jornalística. Por isso, tal 
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atividade é comumente associada aos recursos de mídia em que todos os elementos (físicos ou 

materiais) são articulados para produzir informação ou notícia.  

Os corpos dos jornalistas, das máquinas, do papel e da tinta compõem o sistema Mídia, que é 

um todo físico, constitutivo, integrado e dinâmico, que suporta, expressa e divulga a 

informação como notícia. O objeto de estudo e atuação da área de Mídia é composto por 

recursos e processos mediadores. As notícias compõem o objeto de estudo específico da área 

de Jornalismo, porque jornalistas são profissionais que verificam fatos ou acontecimentos 

para produzirem e divulgarem notícias (PERASSI, 2019, p.21).  

Sobre o segundo conceito, Meditsch (1997) enfatiza a unicidade do Jornalismo como um 

conhecimento de natureza comunicacional, diferenciado e imediatista. O autor utiliza o estudo 

de Park (1940) para fazer a distinção entre “conhecimento de” (senso comum) e 

“conhecimento sobre” (ciência), o primeiro sintético e intuitivo, o segundo sistemático e 

analítico. Park (1940) propõe a existência de uma gradação entre as duas espécies de 

conhecimento e situa o Jornalismo num nível intermediário entre elas. 

O Jornalismo não apenas reproduz o conhecimento que ele próprio produz, 
reproduz também o conhecimento produzido por outras instituições sociais. 
A hipótese de que ocorra uma reprodução do conhecimento, mais complexa 
do que a sua simples transmissão, ajuda a entender melhor o papel do 
Jornalismo no processo de cognição social. (MEDITSCH, 1997, p.3) 

A reprodução do conhecimento é mais complexa que a sua simples transmissão pois o 

Jornalismo atua na imediaticidade do real. Não é à toa que alguns dos valores-notícia4, 

segundo Lage (2001), são o ineditismo e a atualidade. Isso faz com que os jornalistas e a 

própria organização jornalística atuem sempre no “agora”. Meditsch (1997, p.7) pontua que o 

Jornalismo opera no campo lógico do senso comum, e esta característica também é 

fundamental. Assim, torna-se uma das poucas formas de conhecimento que se volta mais para 

o “conhecimento de” do que para o “conhecimento acerca de”, uma vez que atua no campo da 

realidade dominante.  

Sobre as críticas de “ciência mal feita” que o Jornalismo recebe de autores como Kraus 

(1984), Meditsch (1997, p.2) explica que a era moderna, com as fantásticas realizações da 

técnica na transformação da vida humana e no domínio da natureza, acabou por realizar o 
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sonho dos filósofos positivistas de entronizar “a Ciência” como única fonte de conhecimento 

digna de crédito. Assim, quando o jornalista “traduz” o conhecimento do cientista para o 

público leigo, ele estaria simplificando ou até mesmo “degradando” o saber do cientista.  

Guerreiro (2015, p.156) corrobora com Meditsch (1997) ao afirmar que esse pensamento 

negligencia o trabalho de pesquisa e apuração feito por jornalistas diariamente. Na mesma 

linha, considerar o jornalismo como forma de conhecimento traz uma exigência muito maior 

em torno de seu conteúdo, convertendo os jornalistas em produtores e reprodutores de 

conhecimento, e não mais meros comunicadores.  

O processo de produção e reprodução do conhecimento não depende apenas da capacidade de 

cognição dos indivíduos, mas também das possibilidades de socialização de suas experiências. 

Perassi (2019, p.28) explica que desde o nascimento, a necessidade de conhecimento e 

comunicação requer das pessoas constantes exercícios pessoais e interpessoais de: (1) 

observação (sensações, sinais ou dados); (2) memorização (lembranças ou registros); (3) 

categorização (informações); e (4) associações (ilações ou conhecimento).  

É, sobretudo, neste tópico que o trabalho de Meditsch (1997) e Perassi (2019) convergem. Se 

a produção e reprodução do conhecimento dependem da socialização de experiências e as 

ciências humanas passaram a valorizar a observação do cotidiano para o desvendamento das 

relações sociais, o que era visto como irrelevante, começou a aparecer como objeto principal 

da teoria do conhecimento.  

Nesta mudança de paradigma, o conhecimento do senso comum é o conhecimento que 

partilhado com outros cidadãos sobre rotinas normais. Todos os campos finitos de 

significação caracterizam-se por desviar a atenção da realidade da vida cotidiana. Cientistas, 

filósofos e os demais profissionais “retornam à vida cotidiana vindos de seus campos finitos 

de significação” (MEDITSCH, 1997, P.7). Na prática, isso significa que as pessoas sempre se 

voltam à realidade dominante - campo no qual o Jornalismo está inserido por observar a 

realidade e transmiti-la de acordo com suas próprias técnicas e padrões.  

 

RESULTADOS 

É possível afirmar que o Jornalismo atua como mídia na produção do conhecimento pois, 

segundo Perassi (2019), o conhecimento é o resultado do encontro de atores humanos - os 
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jornalistas, ou não humanos - rede de computadores, softwares, hardwares, dispositivos 

móveis e etc. -, na geração de valor. O sistema humano composto de corpo e mente é Mídia 

primordial de todo o processo cognitivo-comunicativo, porque sente e reconhece o valor 

pessoal, moral, cultural e social do conhecimento.  

No contexto de Mídia do Conhecimento, o Jornalismo desempenha o papel de mídia como 

“produto final” do Jornalismo. No papel de mediação do conhecimento, o Jornalismo é 

responsável por “mediar a informação”. Dessa forma, as organizações jornalísticas são 

responsáveis por coletar a informação bruta, ouseja o “conhecimento acerca de” dos 

especialistas, filtrá-lo, adaptá-lo conforme os processos técnicos, éticos e organizacionais da 

própria área e distribuí-lo para a sociedade.  

Freire (1985) adverte para o fato de que o saber não pode ser transmitido da mesma maneira 

que ocorre com um pen-drive e um computador. Quando qualquer tipo de informação é 

comunicada de uma pessoa a outra com sucesso, isto implica que ela não foi apenas 

transferida, mas que foi reconhecida pela pessoa que a recebeu. Por atuar na socialização de 

experiências é que o Jornalismo possui papel fundamental para a transferência e 

reconhecimento do conhecimento. A figura abaixo demonstra, de forma ilustrativa, a forma 

como o Jornalismo se integra às diversas áreas do conhecimento.  
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Figura 1: Os conjuntos do Jornalismo  

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A imagem mostra como o Jornalismo sendo produção e reprodução do conhecimento é capaz 

de transitar entre a ciência (conhecimento acerca de) e o senso comum (conhecimento de), 

sem de fato se limitar ou mesmo “pertencer” de forma integral a nenhum deles. O trabalho de 

Spenthof (2015) é capaz de explicar essa ideia pois ressalta que o Jornalismo é uma forma de 

mediação cognitiva e interdiscursiva.  

Cognitiva porque a informação jornalística é uma forma de conhecimento que visa captar a 

imediaticidade da realidade social, diferenciando-se da ciência. No entanto, o Jornalismo é um 

gênero, e não um grau de conhecimento pois a ciência, por exemplo, visa extrair leis 

universais dos objetos isolados, ao passo que o Jornalismo é um mosaico de conhecimentos 

ainda em fase mais bruta.  

Interdiscursiva porque o discurso jornalístico tem a propriedade de penetrar diversas 

instituições e ser-lhes permeável. Ao fazer isso, o discurso jornalístico traduz parte desses 

discursos (científico, religioso, econômico, político, médico, jurídico etc.). E, essa 

interdiscursividade, além de ser uma característica do Jornalismo acaba sendo uma estratégia 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

266 

de comunicabilidade e de mediação, complementando a mediação espaço- temporal e 

cognitiva que o jornalismo faz de forma única. Enquanto a ciência evolui reescrevendo o 

conhecimento do senso comum em linguagens formais e esotéricas, o Jornalismo trabalha em 

sentido oposto. (SPENTHOF 2015, p.17)  

É nessa “fluidez” que o Jornalismo encontra uma de suas principais justificações sociais: a de 

manter a comunicabilidade entre o físico, o advogado, o operário e o filósofo.  O 

conhecimento produzido pelo Jornalismo é mais sintético e mais holístico do que aquele 

produzido pela ciência. Para o sujeito leitor, um conhecimento “degradado” é melhor que 

conhecimento nenhum. Ele processa a informação jornalística e gera seu próprio 

conhecimento. Nesta perspectiva, o conhecimento é um produto pois mesmo que o sujeito não 

tenha participado ou acompanhado o processo jornalístico, ele é informado e beneficiado pelo 

produto que lhe serve como conhecimento e lhe ajuda na tomada de decisão.  

Perassi (2019) ressalta que os estudos, atividades e recursos de mídia foram organizados sob 

três temas gerais: 1) tecnologia; 2) informação e 3) conteúdo.  A tecnologia implica em 

produção, adaptação e avaliação das tecnologias de informação e comunicação. A informação 

trata de controle, modelagem e organização ou “sintaxe” dos elementos físicos da informação 

ou Mídia, atuando como a Mídia do Conhecimento na dimensão tecnológica. O conteúdo está 

diretamente relacionado à “significação” e requer o prévio conhecimento sobre o contexto 

cultural de informação e comunicação, atuando como Mídia do Conhecimento na dimensão 

sociocultural. É por esse motivo que o Jornalismo faz parte, ao mesmo tempo, das duas 

dimensões da Mídia, sendo tecnologia e informação, a mídia e o conteúdo, o mediador.   

Spenthof (2015, p. 145) destaca que os meios de comunicação - ou seja a Mídia do 

Conhecimento de Perassi (2019) - permitem aos jornalistas e às organizações jornalísticas a 

capacidade de se interpor entre o público e os fenômenos, atuando como mediadores do 

conhecimento. Eles permitem que os cidadãos vivenciem, em determinado grau, o mundo 

distante como realidade mais ou menos imediata no tempo e no espaço. Assim, a mediação 

realizada pelo jornalismo só é possível na conjugação de quatro condições básicas: a natureza 

comunicativa do discurso, a forma singular do conteúdo (conhecimento) trocada com a 

sociedade, as técnicas e os valores profissionais como método e a tecnologia que aproxima o 

tempo e os espaços.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas reflexões dos autores aqui citados, conclui-se que como mediador, representado 

pelos próprios jornalistas como agentes de construção e/ou desconstrução de conhecimento 

social, o Jornalismo oferece à sociedade uma leitura de outras leituras. O Jornalismo não 

reproduz informações apenas, ele contribui com suas narrativas para a produção de verdades, 

de modos de ser, de subjetividades. Como mídia, representada pelo jornal (e outros 

canais/formatos típicos da área), o Jornalismo adquire a potencialidade da tecnologia por meio 

da difusão do conhecimento. 

O Jornalismo serve ao mesmo tempo para conhecer e reconhecer. Para Meditsch (1997, p.8), 

o simples fato de um jornalista conseguir transmitir a informação, em forma de notícia, com 

métodos, técnicas, argumentos, enfim com seu conhecimento como profissional atuante em 

mídias, já é vestígio do Jornalismo como mídia e mediador na produção de conhecimento. 

Para efetuar esse trabalho, o jornalista necessita de um conhecimento de mundo, e por meio 

deste, proporciona o conhecimento de mundo ao leitor.  
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