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Resumo
A Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) foi criada em 2003, a fim
de agregar pesquisadores que têm o jornalismo como objeto de pesquisa e desenvolvem, a
partir de seu estudo, a consolidação da área de conhecimento do jornalismo. O campo
científico do jornalismo reúne pesquisadores com diversificados olhares sobre este objeto, o
que gera uma variedade de interesses internos ao campo. A SBPJor expressa essa
diversidade e necessita partir desta realidade para buscar o contínuo incremento da pesquisa e
do conhecimento sobre o Jornalismo. A SBPJor atua como indutora de procedimentos de
construção do campo científico do jornalismo, estimulando a discussão sobre os seus
pressupostos teóricos e metodológicos e a formação de uma cultura de identidade
epistemológica mais densa.

Abstract
The Brazilian Association of Researchers on Journalism (SBPJor) was created in 2003, in order
to join researchers who have journalism as a relevant object of study and work to consolidate
journalism as a field of specific knowledge. This extended community congregates researchers
with diversified approaches to their object, which are result from a variety of internal interests in
relation to journalism. SBPJor reflects this diversity and searches for continuous improvement of
journalism knowledge. SBPJor acts as an inductive agent to the construction of scientific field of
journalism, stimulating debates about theoretical and methodological aspects of journalism
studies, as well as contributing to the formation of a stronger epistemological scientific identity.
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Outro tema fundamental para o campo
do jornalismo é a proposição, por uma
Comissão de Especialistas constituída
pelo Ministério da Educação, de novas
diretrizes curriculares para a formação
do jornalista. A SBPJor tem participado
do debate deste outubro de 2008, em
audiência com o ministro da Educação
Fernando

Haddad,

e

nas

sessões

públicas promovidas pela Comissão nos
meses de março e abril de 2009.
Durante o debate público que se
realizou com dezenas de entidades e
associações envolvidas ou interessadas
no tema da formação do jornalista e seu
papel na sociedade brasileira, a SBPJor
apresentou

um

documento

com

propostas para modificar a legislação
que orienta os cursos superiores em
jornalismo no Brasil. Este documento foi
posteriormente
Comissão.

encaminhado

à

