
Nota introdutoria 

o presente numero de Comunica,iio e Sociedade tem 0 jomalismo como tematica 
central. Tomamos 0 jomalismo como urn campo de estudo nao apenas das praticas 
profissionais ou da investigac;ao sabre essas pniticas, mas igualmente como discurso 
que enunda e faz acontecer a vida social. 

Dentro do projecto programatico desta revista, queremos romper com uma ten
dencia "mediocentrica" de estudo dos media e do jomalismo, situando as problema
ticas deste campo no jogo e no confronto com os restantes campos sociais. E nesse 
jogo e nessa aposta que 0 investimenta das institui~6es de investiga~iio e ensino nos 
estudos jornalisticos, meclhitic()s e comunicacionais assume, ele mesmo, urn papel de 
servi~o a sociedade e, dessa forma, adquire sentido. 

Damos destaque a urn campo dos estudos jomalisticos que come~a agora a ganhar 
mais visibilidade e pertinencia entre nos: a forma~ao dos jomalistas e, de modo mais largo, 
a forma<;ao em jomalismo. Quando a institui~ao de referenda neste ambito - a Escola de 
Jornalismo da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da America - assinala os 
cern aDOS de vida, e em di:ilogo com uma vasttssima experiencia internacional corporizada 
por essa e muitas autras institui\=oes de formac;ao que 0 nosso recente percurso cleve ser 
situado. Dal 0 termos inserido neste nUmero trabalhas de docentes e investigadores de 
realidades que, sendo diferentes, nos sao proximas, seja do ponto de vista da geografia 
(Espanha e Fran<;a), seja do ponto de vista dos la~os histaricos (Brasil). 

A fim de sinalizar alguns dos desafios que 0 jornalismo tern vindo a sentir na 
ultima decada, inclulmos igualmente nesta edi~ao tres trabalhos relacionados com 0 

impacte dos weblogues na sociedade e no campo jornalistico. Eles foram, de resto, 
motivo para 0 I Encontro Nacional sobre Weblogs, realizado na Universidade do 
Minho, em Setembro de 2003, uma iniciativa que pretendeu dar conta da diversidade 
de experiencias e de novos problemas desenvolvidos em torno deste tipo de ferra
mentas e nOVDS meios de edi~ao e publicar;ao e, simultaneamente, sublinhar a aten
,ao que as institui<;6es de ensino superior nao padem deixar de ter relativamente a 
este tipo de fenomenos. Independentemente dos desenvolvimentos futuros que certa
mente ocorrerao, esta colocado diante de nos urn recurso com claras incidencias nos 
modos de cada indivlduo ou grupo poder tomar a palava no espa~o publico. E isso 
nao e questao menor no pensar e no enfrentar do exerdcio da cidadania hoje. 
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