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A crise do jornalismo, tao decantada nos ultimos anos, e uma crise de morte 
Oll de renovacrao e de crescimento? A pergunta, sem ser expressamente formu
lada como tal, esli no centro das reflexoes e analises deste volume, concebido 
e produzido no quadro das actividades do projecto Mediascopio. 
Este Projecto distingue-se pelo acompanhamento pr6ximo que se propoe fazer 
do panorama da comunica<;ao e dos media em Portugal. Rastreia em conti
nuidade a que se vai passando, de acordo com a cobertura jomalistica que 
dele e efecluado e, alem de analises de conjunto, de ritmo quinquenal, toma 
como materia de estudo problematicas que, pelo seu significado intrinseco au 
pelas consequencias que comportam, justificam um olhar critico mais apro
fundado. 
No que se refere a est~ obra, foram escolhidos varias casos que assumem uma 
particular caracteristica: neles e atraves deles, foi 0 pr6prio jomalismo que se 
tomou noticia. E nem sempre pelas melhores razoes. 
Digamos que, no conjunto dos casos analisados, existem pelo menos tres tipos 
de situa<;oes, cada qual com a sua esfera pr6pria de questoes. Encontramos, 
em primeiro lugar, mega-aconte~imentos de cunha tnigico e traumatico, que a 
cobertura mediatica amplia, enquadra, reconstr6i e significa. 0 caso paradig
matico e, aqui, sem qualquer duvida, a 11 de Setembro e, no plano nacional, a 
queda da ponte de Entre-os-Rios. Cada qual na sua escala e com a sua natu
reza especifica, ambos confrontam os cidadaos com a fragilidade dos pilares 
em que a vida social e politica assenta. Nos dais contextos, os media, assu
minda-se como agentes de estrategias de consensualiza\=ao, tarnam-se parte 
decisiva do acontecimento que reportam. Estamos, por assim dizer, perante 
acontecimentos simbi6ticos, nos quais a cobertura mediatica fica a fazer parte 
da mem6ria e do imaginario do pr6prio acontecimento. 
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Temos, depois, os escandalos relacionados com priiticas de jornalistas que 
poem em causa quer institui~6es jornalisticas especfficas quer, de modo mais 
generico, 0 proprio jornalismo. Casos como 0 de Jayson Blair, em The New 
York Times, ou 0 do processo que rodeou a morte do cientista David Kelly, no 
Reina Unido, puseram em evidencia a institui<;ao de comportamentos e esque
mas de funcionamento que, se nao constituem urn convite aD abu)o, deixam, 
pelo menos, a porta aberta para ele. Por efeito da repercussao publica, nomeada
mente num quadro em que novas ferramentas de edi~ao se multiplrcam e esten
dem 0 seu raio de alcance na Internet, tais casos minam a rela~ao de confian~a 
em que se funda 0 exercicio do jornalismo. 
Recortamos, por ultimo, processos extra-jornalisticos com t:feitos mais au 
menos devastadores, reais au imputados, no campo jornalistico e no modo de 
fazer jornalismo. Embora as escolhas possiveis fossem multiplas" optamos por 
analisar aqui dais casos sintomaticos. Por urn lado, considenimos Q fenomeno ., 
dos reality shows e acontamina~ao do espa~o informativo a que deram ori-
gem, em particular nas televis6es generalistas, fazendo emergir novos protago
nistas, novas tematicas informativas e, sobretudo, acelerando 0 que tern sido 
designado por auto-referencialidade mediatica. Por outro lado, analisamos 0 

fenomeno dos blogues, a mais utilizada das ferramentas de auto-edi~ao dis
ponibilizada nos anos mais recentes a cidadaos comuns e que se foi conver
tendo numa das plataformas mais salientes de questiona~ao do jornalismo, 
seja como espa~o de debate, seja como terreno de escrutinio, seja ainda como 
amplia~ao da informa~ao publica e respectivo comentario. 
Na quase totalidade dos casos e de derrapagem que se trata, e na esmagadora 
maioria, de derrapagem etica. T udo sugere que nao nos encontramos perante 
'pecadilhos', atrevimentos au aetas meramente individuais, vista que as sin
tomas e as manifesta~5es sao, ao mesmo tempo, nurnerosos e repetidos, suge
rindo urn estado generalizado de crise. Como observou Frederic Antoine!, a 
proposito do caso belga, 'a derrapagem ter-se-ia convertido, em alguns casos, 
num modo de operar da pratica jornalistica, tendo entrado nos costumes de 
certas componentes da profissao no mesmo plano que outros comportamentos 
profissionais'. 
De entre os factores que influenciariam este quadro, 0 clima de forte concor
rencia entre empresas mediaticas na busca de mais audiencias e, consequente
mente, de lucros mais elevados tern sido 0 mais apontado e, porventura, aquele 
que reune mais consenso. Mas sera que 0 mercado resume tudo 0 que de mais 
significativo pode ser dito a este respeito? 
No plano interno as organiza~6es jornalisticas, tern sido tambem sublinhado 
como factor importante 0 esvaziamento de muitas redac~6es de jornalistas 
seniores, com condi~oes de transmitirem uma memoria e uma sabedoria socia-

I Cf.: Frederic Antoine (sId), Introdw;ao in Observatoire dll recit mediatiqlle, n.o S. [www.comu.ucl.ac.be/ 
reci/orm/Doc/Lettre/lettreS . htm 1 
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lizadoras das novas gera~oes que chegam a profissao. Este facto, ligado a ace
lera~ao que caracteriza cada vez mais 0 processo produtivo do jornalismo, a 
polivalencia que, em alguns contextos, e crescentemente exigida aos jornalis
tas, ao menor investimento na investiga~ao e na grande reportagem e a cres
cente organiza~ao e profissionalismo das fontes, ajudi a compreender algumas 
das vicissitudes e condicionalismos que fazem com qui: a excepcionalidade das 
derrapagens (eticas e nao so) se possa converter em 'modo de operar'. 
No que se refere a espectaculariza~ao e sensaciontliza~ao dos formatos e 
conteudos informativos, e as derivas a que tais processos daD azo na esfera 
jornalistica, tarna-se necessaria urn quadro de ca:mpreensao mais amplo e 
complexo, capaz de articular as transforma<;6es intrfnsecas ao jornalismo com 
as mudan~as socioculturais. 0 sucesso dos infosli'ows e dos reality shows e a 
centralidade adquirida por esferas da vida privada (<'J c,onfessionario, a alcova, 
os bastidores do quotidiano ... ), que, no passado, so pela via ficcional acediam 
a difusaocolectiva, indiciariam fracturas de la~os soCiais, fenomenos de soli
dao, deficiente funcionamento das institui~oes e 0 papel de conforto e alivio, 
de catarse e de ultimo recurso desempenhado pelas televisoes. A contamina
~ao da informa~ao jomalistica por esta focaliza~ao da 'singularidade comum', 
ou este 'deslizamento dos interesses dos cidadaos para 0 individual' (Emili 
Prado) acarreta uma crescente dilui~ao das fronteiras, outrora relativamente 
estabelecidas, entre informa<;ao, fic<;ao e entretenimento. 
Pela via tecnologica, sao igualmente multiplos os desafios com que se defronta 
o jornalismo. A facilidade do recurso ao directo, nas emissoes televisivas, 
assim como a convergencia de plataformas e de suportes, com consequencias 
tanto nas competencias requeridas para 0 exerdcio da profissao como nas con
di~oes de trabalho quotidiano dos jornalistas, constituem apenas exemplos de 
urn quadro que se tern vindo a alterar de forma acelerada . 
Nao se pode deixar -de anotar, neste contexto, a prolifera<;ao de novas vozes 
oriundas de distintos sectores da vida social, tornadas possiveis pela variedade 
de novas ferramentas de auto-edi~ao que a Internet viabilizou. Ainda que cor
respondendo a segmentos de utilizadores socialmente minoritarios e predomi
nantemente jovens, urn fenomeno como os weblogues, alem de dar espa~o a 
novos actores e de representar urn alargamento de problematicas e de modali
dades de participa~ao na esfera publica, comporta para 0 jornalismo desafios 
de diversa natureza. Em primeiro lugar, a blogosfera representa, para os media 
'tradicionais', uma nova e surpreendente fonte de sugestoes e de informa<;ao. 
Em segundo lugar, os blogues - uma parte deles, pelo menos - tem-se conver
tido numa das mais efectivas instancias de escrutfnio e de acompanhamento 
critico do jornalismo. Em terceiro lugar, os media e os proprios jornalistas 
recorrem, em muitos casos, aos blogues para neles dar conta dos bastidores 
das noticias ou dar azo a urn maior dialogo com os cidadaos. 
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o desafio de fundo que se pode detectar nos blogues e noutras ferramentas de 
natureza analoga2 traduz-se, assim, em dimens6es varias: 1) desenvolvimento 
de modalidades de jomalismo amador, em que novos actores assumem papeis 
proximos dos de reporter, colunista e editor; 2) constitui,ao de comunidades 
de interesses e de especialistas, nomeadamente centrados nas praticas media
ticas e jomalisticas; 3) amplia,ao da produ,ao social de fpforma,ao, exigindo 
de todos os utilizadores competencias acrescidas de verifica,ao da fiabilidade; 
4) a possibilidade de surgimento de novos projectos de i~forma,ao de actuali
dade, concorrentes com os media chissicos ou afectando,pelo menos, algumas 
das suas franjas. 
o exercicio profissional do jornalismo nao se enconqa provavelmente amea
,ado e pode mesmo admitir-se que 0 lugar do profissionalismo se toma cada 
vez mais relevante e necessaria. 0 que se desenha e, aptes, a densifica~ao de 
urn processo de participac;ao que questiona as assimetrias', no aces so a palavra 
publica, as barreiras entre os media e os cidadaos, a un~direccionalidade do 
processo global. Mas e conveniente adoptar alguma prudencia quanto aos 
'milagres' que alguns discursos enunciam, a respeito dos cemirios que as novas 
tecnologias prometem. A possibilidade tecnica nao tern necessaria mente cor
respondencia com a possibilidade social, nem se pode extrapolar a pratica de 
uma minoria para 0 conjunto da sociedade. 0 novo cenario que desta trans
forma,ao pode resultar estani porventura longe da utopia de urn 'jomalismo 
dos cidadaos" mas cada vez mais distante de urn 'jornalismo para os cida
daos', porque teni, buscando issa OU nao, de cantar cada vez mais com eles. 
Poderiamos anteve-Io como uma forma,ao composita de multiplos niveis, de 
tipo menDS piramidal e tendencialmente mais reticular, au, entao, simples
mente como uma amalgama de solu,6es diversas, em que 0 velho coexiste 
com 0 novo. 
Nada melhor do que acompanhar criticamente os cenarios e as problemati
cas que surgem diante· de nos com os pes bern assentes na memoria, mais au 
menos viva au avivada, de caminhos percorridos em aDOS recentes. Este traba
Iho quer contribuir para esse objectivo, e nomeadamente para 0 modo como 
o jomalismo e os jomalistas sao reflectidos por si proprios e pelos outros no 
espa,o mediatico. 
Antes de apresentarmos os resultados deste trabalho, importa interrogar 0 que 
e urn estudo de ,caso e explicitar algumas das nossas preocupa,6es teorico
-metodologicas. De resto, nao faria sentido avan,ar sem procurarmos funda
mentar as nossas op,6es e sem esclarecer alguns pressupostos partilhados pela 
equipa de investiga,ao. 
Os estudos de caso sao freqnentemente apresentados como urn born instru
mento metodologico no sentido de clarificar uma determinada unidade de 

1 Varios estudiosos tem sublinhado a tendencia para aquila que, nas palavras de Lasica (IDOl), pade sec 
designado por 'webcasting personalizado'. 
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estudo ou urn sistema com coerencia interna e com fronteiras definiveis, ainda 
que nao totalmente claras. De acordo com Wimmer & Dominick, 0 estudo de 
caso e uma metodologia de pesquisa qualitativa bastante comum: '0 estudo 
de caso utiliza 0 maximo possivel de fontes no sentido de sistematicamente 
investigar individuos, grupos, organiza~oes ou evento •. Os estudos de caso 
sao conduzidos, quando urn investigador precis a de coip.preender ou de expli
car urn determinado fenomeno. Sao utilizados com frequencia pela medicina, 
antropologia, gestao, ciencia politica e historia' (1997:1102). 
Yin (1989 e 2003), por seu turno, define 0 estudo de caso como urn metodo 
de pesquisa que ocorre, quando a analise de urn determinado fenomeno nao 
e totalmente distinta da sua envolvente. Ou seja, Yin considera como estudo 
de caso a analise de urn fenomeno contemporaneo':,em contexto real, distin
guindo, assim, 0 estudo destes fenomenos dos estudo~realizados em contexto 
laboratorial, nos quais as condi~oes e 0 tempo das expe,riencias sao controla-
das pelo proprio investigador. '. 
Tendo em considera~ao os objectivos fundamentais deste livro, parece-nos 
pouco 6til pensar os estudos de caso nos termos em que estes autores os apre
sentam. Parece-nos efectivamente mais proficuo - e aqui concordamos com 
Stake (1994: 236) - pensar os estudos de caso como uma op~ao quanta ao 
objecto de estudo e nao quanto a(s) metodologia(s) utilizadas para interrogar 
determinada unidade de analise. Como podemos, entao, definir 0 que quere
mos estudar e 0 que pretendemos interrogar? 
Para efeitos da nossa pesquisa, consideramos urn 'estudo' 0 processo e 0 pro
duto da aquisi~ao de conhecimentos. Urn 'caso' pode ser entendido como urn 
sistema (urn individuo, urn fenomeno, urn evento) com coerencia interna que 
procuraremos autonomizar para efeitos de analise, por mais frageis que sejam 
as fronteiras com outros fenomenos e contextos. Para nos, 'estudo de caso' e 
portanto, uma unidade de estudo (0 objecto de estudo), em analise (integra 0 

processo de aquisi~ao de conhecimentos) e 0 resultado da interroga~iio que, 
apos apresenta\ao e confronto com outras leituras, suscitara novas interroga
~6es e, idealmente, elabora~oes cada vez mais complexas. Urn estudo de caso 
e, na essencia, 0 trabalho empirico e a concomitante reflexao teorica sobre urn 
determinado fenomeno que procuramos delimitar - a unidade de analise. 
o que caracteriza entao os nossos estudos de caso? 0 que os torna espedficos, 
unicos e re1evaptes? Como procuramos definir as suas fronteiras? E, acima 
de tudo, como entendemos interrogar cada urn? Em surna, 0 que queremos 
saber? Antes de mais, importa referir que este livro compreende urn conjunto 
de estudos que pode tambem, no seu conjunto, ser considerado urn estudo 
(no singular) de casos. Isto e, cada fenomeno foi seleccionado pelo seu valor 
intrinseco, mas a leitura conjunta e integrada dos varios estudos potencia a 
compreensao mais alargada e profunda sobre as reflexoes actuais com que se 
ve confrontado 0 jornalismo no espa~o publico. 
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Cada caso deve simultaneamente contribuir para a compreensao interna da 
sua unidade de analise e para a explicita<;ao de uma problematica rna is lata, 
para a compreensao de dinamicas mais abrangentes do que cada caso, por si, 
poderia eventualmente revelar. 0 conhecimento dos outros casos dilata as 
possibilidades de leitura de cada caso individual e faz com que - do ponto de 
vista explicativo - 0 valor do todo seja efectivamente maior d~ que a soma das 
partes. 
Cada unidade de analise tern natural mente as suas complexll:\ades e contradi
c;5es. E, como tal, em cada caso procura-se responder a interrogac;5es especi
ficas. Se cada caso suscita diividas concretas, tambem exige necessariamente 
uma determinada informa<;ao tearica (recorrera a quadros particulares de 
pensamento) e precisara de abrir os sellS proprios caminhos, de procurar as 
suas metodologias no sentido de mais adequadamente m?strar (descrever), 
criar sentido(s) e desenvolver novas ideias. Numa palavra, ern, cada estudo de 
caso, os autores partem de urn quadto de pensamento, interrogam a realidade 
(recorrendo a trabalho empirico) e contribuem para a compreensao dos fena
menos, para 0 desenvolvimento da teoria. 
Os corpos tearicos existentes (Sociologia do Jornalismo, Sociologia das Fontes, 
Teoria e Analise do Discurso, Semi6tica, Etica e Deontologia, etc ... ) contri
buem para a defini<;iio das unidades de analise, para 0 desenvolvimento das 
questaes fundamentais e para a compreensiio dos fen6menos. Mas os praprios 
fenamenos - e mais especificamente os discursos desenvolvidos pelos autores 
sobre as narrativas mediaticas e as interrogac;6es que suscitam aos actores com 
voz nesses mesmos media - contribuem tam bern para questionar a propria 
teoria, assegurando, assim, que os novas desenvolvimentos sociais possam 
garantir a afinac;ao e permanente reconstruc;ao do conhecimento cientifico. 
Nesse sentido, podemos afirmar que, para alem do destaque mediatico e da 
pertinencia do debate suscitado, a selec<;ao destes cas os (e a necessaria exclu
sao de muitos outros) resulta tam bern da avalia<;ao feita pelos investigadores 
sobre os potenciais contributos que esses casos poderiam dar ii teoria (apre
sentando novas realidades, interrogando assun<;aes e reconhecendo tam bern 
as virtualidades dos actuais corpos de literatura). 
De qualquer forma, como ja referimos, este livro nao apresenta casos exclusi
vamente pelo seu valor intrinseco. Trata-se de urn estudo multiplo que remete 
para momentos e para tempos diversos. Espera-se que uma aproxima<;ao 
multi-tematica, multi:espacial e multi-temporal contribua, de facto, para uma 
mais rica problematiza<;ao das narrativas sobre 0 jornalismo e os jornalistas 
tal como sao apresentadas e discutidas nos e pelos pr6prios media. 
Assim sendo, nao e previsivel que todas as abordagens recorram as mesmas 
metodologias, embora as grandes linhas mestras do trabalho de investiga<;iio 
qualitativa estejam presentes em todos os capitulos: em todos os casos se tenta 
esboc;ar as limites do estudo, as suas fronteiras fisicas, temporais e tematicas; 
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em todos os casos se descreve uma problematica tal como se nos apresenta e 
tal como e pensada; em todos os casos se procura aprofundar a compreen
sao do fenomeno em questao, recorrendo a teorias e a metodos espedficos 
e, finalmente, em todos os casos se procura contribuir - ainda que de forma 
necessariamente limitada - para a teorizac;ao, isto e, pa,..a a generalizac;ao e 
para 0 desenvolvimento de novas possibilidades em termos de compreensiio do 
mundo ou, melhor, da representa~iio do mundo. No seu ~onjunto, estes casos 
colocam efectivamente antigas e novas interrogac;oes, ofdtecem novas possibi
lidades em termos de constru~ao de novos objectos de estudo mas, acima de 
tudo, criam condi~iies para uma reflexiio mais informada para todos aqueles 
que se importam com a qualidade das narrativas que informam a sociedade 
sobre si propria. ,:; 
Passando a uma breve apresenta~ao, capitulo a capitulo: . 
Eduardo Cintra Torres discute os acontecimentos do 11 de Setembro, reflec
tindo sobre 0 papel dos media como instancia alternativ":' da sociedade e das 
pe8soas, em momentos de crise. 0 autor observa que, neste mega-aconteci
mento, em particular, nao foi pedido aos media que assumissem uma posi~ao 
objectiva, mas que se juntassem a esfera de consenso exigida pela opiniao 
publica. Num tal dima de crise, qualquer critica ou distanciamento seriam 
entendidos como actos anti-patri6ticos. Aos jornalistas, foi-Ihes pedido que 
fossem americanos, primeiro, e jornalistas depois. 
Joaquim Fidalgo faz 0 relato e analisa 0 caso Jayson Blair, que abalou a credi
bilidade daquela que e uma das referencias maiores do jornalismo internacio
nal, 0 diario The New York Times. Em foco esteve algo que poderia ter sido 
urn incidente isolado de plagio jornalistico, resolvido com uma puni~ao indivi
dual, mas que acabou por acarretar a responsabiliza~iio colectiva da redac~ao 
de urn dos mais prestigiosos exemplos da imprensa mundial de referencia. 
A discussao em torno do caso conduziu a urn debate de cariz etico sobre a 
legitimidade de algumas praticas jornalisticas para obter mais leitores. Se esta 
situa~ao podia acontecer no NYT, entao podia acontecer em qualquer jornal. 
A questao da credibilidade das fontes anonimas e abordada por Halia Costa 
Santos, atraves do caso David Kelly que fez abalar outra das grandes referen
cias da imprensa internacional, a BBC. A publica~ao, por esta empresa publica 
de radiodifusao, de uma historia de fonte anonima fazendo graves acusa~iies 
ao governo, desencadeia uma serie de questiies sobre a integridade jornalistica 
na rela~ao com ~s fontes. A pressao do governo junto dos media com os seus 
spin doctors, 0 anonimato das fontes e 0 problema das fontes unicas sao algu
mas das problematicas levantadas pelo caso e discutidas neste capitulo. 
Madalena Oliveira aborda 0 caso Casa Pia e faz uma resenha critica das prin
cipais interroga~iies levantadas na altura. Os jornalistas que denunciaram 0 

caso de pedofilia que sacudiu Portugal nao ouviram louvores, mas, pelo con
tra.rio, duras criticas a sua etica e meios usados., 0 caso fez com que os pro-
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prios jornalistas se convertessem no centro das aten<;6es mediaticas, gerando 
discussoes sobre assuntos tao polemicos como 0 segredo de justi~a ou a pro
tec~ao das fontes. 
Num segundo texto da mesma autora, aborda-se outra situa~ao em que os 
jornalistas deixam de ser meros intermediarios, para passarem a ser a noti
cia, exemplificando com os acontecimentos da guerra no Ii~que. Ap6s urn 
ataque a jornalistas portugueses que acabavam de entrar naqU:ele pais, os blo
cos noticiosos afastaram-se dos relatos de guerra para se con~entrarem quase 
exclusivamente nos desenvolvimentos centrados nos proprios.reporteres. Este 
capitulo traz-nos reflexoes sobre 0 jornalismo de guerra e os custos de algumas 
noticias. 
A cobertura da queda da ponte de Entre-os-Rios e 0 caso analisado por Sandra 
Marinho. No contexto daquilo que foi urn dos grandes acon,tecimentos tragi
cos dos ultimos anos em Portugal, 0 pais assistiu em directo ao {;ofrimento dos 
familiares das vitimas. Os longos e sucessivos directos e as prii'neiras paginas 
encheram-se com os mergulhos para a recupera<;ao de cadaveres, entrevis
tas com familiares e polfticos e com os funerais das vitimas. 0 texto analisa 
as criticas formuladas em Torno da explora~ao da dor alheia e do abuso dos 
directos, bern como as circunstancias em que os jornalistas que cobriram este 
evento faram obrigados a aguentar condi<;6es adversas para poderem fazer a 
transmissao 'in loco'. 
Sara Moutinho escreve sobre a manipula~ao de fotografias, urn t6pico que tern 
ja uma longa historia, mas cuja discussao se torna cada vez mais relevante, a 
medida que os meios tecnicos se vao sofisticando, permitindo altera~oes das 
fotografias diffeeis de detectar par nao profissionais. A luz de alguns casos 
concretos, este artigo analisa as principais vis6es sobre 0 assunto e alguns 
t6picos suscitados pelos profissionais do fotojornalismo. 
Segue-se urn trabalho centrado no fen6meno dos reality shows em Portugal, 
sobre 0 qual se debru~a Felisbela Lopes. Estes fen6menos de audiencia nao 
so serviram para ancorar a programa<;ao dos canais que os adoptaram, mas 
tam bern acabaram por influenciar os estilos televisivos das respectivas esta
~oes. Participantes destes concursos ganharam 0 estatuto de figuras publicas e 
epis6dios especiais passaram a ser temas de abertura de blocos noticiosos em 
horario nobre, com reportagens que confundiam a realidade com a fic~ao., 
o volume encerra com .uma abordagem dos weblogues em Portugal, da autoria 
de Luis Santos. 0 autor destaca 0 modo como 0 jornalismo e os jornalistas se 
tornaram assunto de comentarios e de escrutinio, d~sta vez por parte de inter
nautas amadores, os chamados bloggers. 0 texto real~a a descentraliza~ao da 
produ~ao e divulga~ao de conteudos, subvertendo a unidireccionalidade dos 
meios tradicionais e mostra como, atentos ao trabalho dos media e a realidade 
polftica, economica e social do pais, .estes novos actores do espa~o publico vao, 
simultaneamente, comentar e influenciar 0 trabalho dos jornalistas. 
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Em resumo, os casos apresentados neste volume apresentam, como linha 
comum e transversal, 0 jornalismo como objecto de interroga~ao, privilegiando 
o discurso dos proprios jornalistas e daqueles que comentam 0 seu trabalho 
(sejam eles jornalistas ou nao). Do ponto de vista substantivo, salientam-se 
aqui dois campos especialmente problematicos: a rela~ao dos jornalistas com 
as suas fontes de informa~ao e, por outro lado, a rela~ao ~o jornalismo com 
a sociedade e com os cidadaos. Eis dois eixos fulcrais para pensar 0 futuro do 
jornalismo. I 

Bibliografia 
I 

Yin, Robert K. (2003) Applications of Case Study Research, Londre~, Sage (2: ed.). , 
Yin, Robert K. (1989) Case Study Research, Newbary Park, Sage (2: ed.) 

Lasica (2002) 'Blogging as a Form of Journalism'. Online Journalism Review, [www.ojr. 
org/ojr/workplaceIl0179S8873.php] 

Prado, Emili, 'Traficantes de emociones'. DidJogos de la Comunicacion. [http://www.fela
facs.org/files/emili.pdf] 

Stake, Robert E. (1994) 'Case Studies' in Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (eds.), 
Thousand Oaks, Londres e Nova Deli, Sage. 

Wimmer, Roger D. & Joseph R. Dominick (1997) Mass Media Research, Belmont, 
Wadsworth (5: ed.) 

15 




