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Apresentação

A revista Brazilian Journalism Research completou, no segundo
semestre de 2009, cinco anos de existência. Nas suas dez edições,
foram publicados 104 artigos científicos apresentando as principais
correntes e tendências contemporâneas da pesquisa em jornalismo, com
a participação de 148 autores vinculados a instituições caracterizadas
por sua diversidade regional. Ressalte-se que, destes autores, 31 são
oriundos de universidades estrangeiras, fator que reforça a proposta
inicial da BJR de ser um periódico científico de referência internacional
para o campo de estudos em jornalismo. Esta linha de trabalho se
definiu desde o lançamento da primeira edição da BJR, em 2005, ao
optar pela publicação de artigos em língua inglesa para estimular a
inserção internacional da pesquisa brasileira em jornalismo. A partir
de 2008, tornou-se bilíngue, com versões também em português para
facilitar o aproveitamento dos textos junto aos cursos de graduação
em Jornalismo no Brasil.
Nesta primeira edição de 2010, inaugurando o sexto ano de
circulação regular, optamos por lembrar os cinco anos de existência
da revista não apenas pela data comemorativa, mas para acentuar o
cumprimento das metas que orientam a própria Associação Brasileira de
Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) desde a sua fundação em 2003.
Se o número de artigos publicados já é um indicador do fôlego editorial
da revista, outro resultado positivo surgiu do esforço dos editores da
BJR em constituir dossiês que aprofundassem temáticas de interesse dos
pesquisadores em jornalismo.
Cada edição trouxe um tópico fecundo, a começar pelas três
primeiras publicações, que realizaram um balanço da pesquisa em
jornalismo no Brasil e no mundo. Em 2007, a BJR publicou os trabalhos
científicos de influentes pesquisadores estrangeiros apresentados na
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Journalism Brazil Conference, evento internacional organizado pela
SBPJor em novembro de 2006 em Porto Alegre com o tema Thinking
journalism across national boundaries: new challenges and emergent
perspectives. Também foram tópicos da BJR dossiês sobre a liberdade de
imprensa, o ensino de jornalismo e a ética no jornalismo, entre outros.
Os congressos nacionais da SBPJor têm sido indicadores temáticos
de discussões e abordagens em evidência no campo do Jornalismo.
A presente edição da BJR de 2010 reúne, por um lado, trabalhos
apresentados por conferencistas internacionais no 7º Encontro da SBPJor,
que teve como tema “A Pesquisa em jornalismo no mundo”, evento
realizado nos dias 25 a 27 de novembro de 2009 em São Paulo. Por outro
lado, este exemplar procura ampliar a discussão proposta, reforçando a
preocupação epistemológica e metodológica do debate, e contribuindo
para apontar questões importantes sistematizadas nas contribuições
de cada um dos autores para as atuais investigações de um campo
em expansão capaz de se repensar . Assim, optamos por publicar esta
edição não só no formato online, mas também excepcionalmente na
versão impressa, como forma de tornar estes trabalhos acessíveis a um
público mais amplo e diversificado.
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