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O texto tem como objeto o projeto “Jornalistando”, de produção de perfis jornalísticos, 

desenvolvido pela autora com os alunos da 6ª etapa do curso de Jornalismo das 

Faculdades Integradas Rio Branco, São Paulo-SP. Dois livros foram, até o momento, 

publicados: o primeiro em 2013, Não é aventura, é reportagem, com doze perfis, e o 

segundo em 2015, Jornalismos: histórias de uma arte plural, com treze. Os 25 textos 

publicados trazem o que pode ser considerado o melhor resultado de um processo que 

inicia com um estudo aprofundado do gênero perfil, avançando para a escolha de 

personagens do mundo do jornalismo profissional, as entrevistas, a produção, edição e 

revisão de texto e, por fim, a produção do livro e o seu lançamento. Não é tarefa do 

perfil jornalístico resgatar o humano para dentro do fenômeno jornalístico, uma vez que 

o jornalismo, em geral, e o perfil jornalístico, em particular, são humanos por natureza. 

A produção de informação de atualidade, qualquer que seja o gênero textual utilizado, 

se em algum momento perde sua vinculação direta com o humano, precisa ser avaliada 

e questionada por descumprir sua principal tarefa, que á contar as histórias do que está 

acontecendo, para que os sujeitos humanos possam, idealmente, falando, como sujeitos 

inteligentes e críticos, se situar e se orientar no tempo em movimento do presente 

imediato. O que se pretende com este artigo, além de descrever os princípios gerais, 

teóricos e práticos, que servem de base para o desenvolvimento do projeto 

“Jornalistando”, é estudar as razões pelas quais e os modos como o perfil jornalístico se 

deixa entender e retira a sua força de um ponto de vista compreensivo na produção de 

conhecimentos sobre sujeitos humanos ocupados em contar as histórias do presente. A 

pergunta que orienta o trabalho pode ser expressa do seguinte modo: como compreender 

a compreensão, tanto em sua dimensão intersubjetiva quanto cognitiva, com o auxílio 

do perfil jornalístico? O objetivo principal do trabalho é o de reafirmar o lugar dos 

sujeitos humanos no campo da produção de informação de atualidade, numa crítica à 

centralidade muitas vezes afirmada das tecnologias digitais e das imagens, em 

detrimento dos sujeitos, dos protagonistas sociais. Os referenciais teóricos privilegiam 

autores brasileiros, como Cremilda Medina, Edvaldo Pereira Lima, Sérgio Vilas-Boas, 

Oswaldo Coimbra, Monica Martinez e outros. Desse modo, o texto insere-se 

diretamente no conjunto das preocupações da autora em seu projeto atual de doutorado, 

em desenvolvimento, e contribui para uma resposta, de tipo humano, àquilo que se 

convencionou chamar de crise do jornalismo, a maior parte das vezes considerada de 

forma negativa, como sinônimo de decadência ou fim. 
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