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  Resumo  
A pesquisa trata de como as jornalistas e os 
jornalistas se posicionaram politicamente no período 
de 2012 a 2017. 

  Introdução  
Partiu-se de pesquisa de Iniciação Científica pretérita 
na qual a maior parte dos dados foi levantada e, 
ass im, pode-se desenvo lver t raba lho com 
característica quantitativa. 

  Material e Métodos  
A pesquisa analisa dois websurveys aplicados em 
2012 e 2017. O primeiro questionário teve 2.731 como 
amostra da possível distribuição dos profissionais no 
território nacional – e fora reaplicado em 2017 com os 
1.233 jornalistas que espontaneamente aceitaram 
participar. A partir desse estrato, torna-se possível 
analisar uma série de aspectos das trajetórias 
profissionais dos jornalistas, como renda, número de 
empregos, grau de instrução formal e auto-
identificação político-ideológica, objeto de nossa 
pesquisa. A partir dos surveys foram selecionadas 
duas jornalistas para a realização das entrevistas 
qualitativas. 

  Resultados e Discussão  
A partir da pesquisa foi produzido o artigo 
Deslocamentos do posicionamento político-ideológico 
de jornalistas mulheres no período de crise: uma 
análise de trajetórias profissionais de 2012 a 2017, 
aceito para o 10º JPJor, a ser realizado entre os dias 
03 e 06 de novembro de 2020. No artigo estão 
contidas as reflexões e dados obtidos na Iniciação 
Científica. O principal deles, é que se constata que a 
formação escolar e as pautas dos movimentos sociais 
foram importantes na constituição da visão e 
posicionamento político-ideológico das jornalistas 
entrevistadas. 
No período entre 2012 e 2017 houve migração dos 
posicionamentos em todas as gradações da extrema-
direita à extrema-esquerda. Quando geramos os 
quadros gerais de 2012 e de 2017, percebe-se o 
avanço da esquerda e igual decréscimo daqueles que 
optavam por NDA em 2012. As duas entrevistadas 

corroboraram a hipótese de que a formação e o 
trabalho contribuem para a formação da visão política. 

  Conclusões  
Durante a pesquisa, foi escrito e aceito para 
publicação no 10º JPJor um artigo intitulado 
Deslocamentos do posicionamento político-ideológico 
de jornalistas mulheres no período de crise: uma 
análise de trajetórias profissionais de 2012 a 2017, que 
aborda com maior profundidade as questões descritas 
neste relatório. 
Os dados sistematizados no período da pesquisa de 
Iniciação Científica têm a potencialidade de contribuir 
em uma série de outras pesquisas. Seja servindo 
como apoio contextual, seja no estudo detalhado das 
estratificações como, por exemplo, em recortes de 
gênero, faixa etária e rendimentos dos jornalistas, no 
esforço de compreender como se comportam os 
profissionais do jornalismo. 
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