Cláudia Lago, Sonia Virgínia Moreira e Fábio Pereira

introd u çã o

Copyright © 2014
SBPjor / Associação Brasileira de
Pesquisadores em
Jornalismo

Brazilian Journalism
Research comemora
dez anos e aprofunda
sua vocação
Cláudia Lago e Sônia Virgínia Moreira
Diretoras da BJR

Fábio Henrique Pereira
Editor Executivo da BJR

Desde que iniciou sua trajetória, em 2005, a Brazilian
Journalismo Research (BJR), tem contribuído para a publicação de
qualidade dos estudos e reflexões em Jornalismo, realizadas no Brasil
e no exterior.
Divulgar as pesquisas brasileiras no exterior e também as
feitas lá fora para o Brasil é a principal meta da BJR, mesmo antes de
a palavra “internacionalização” ter sido estabelecida como estratégia
para a produção científica brasileira em geral.
A BJR saiu na frente incorporando esta preocupação desde
seus primórdios quando, inclusive, era editada apenas em inglês.
A meta tem sido alcançada graças ao esforço de todos/as seus
dirigentes e colaboradores/as, bem como o apoio das diversas
gestões da SBPJor, que sempre tiveram a BJR como a “menina dos
olhos” de nossa entidade.
Passados estes dez anos, a BJR irá adequar-se aos novos
tempos, aprofundando sua vocação para a internacionalização.
Além de ampliar sua base de indexadores, a revista passa a
trabalhar em fluxo contínuo, assumindo a tendência da área. Outra
mudança é a ampliação de seu corpo de colaboradores/as. Além dos
inúmeros/as pareceristas, revisores/as, tradutores/as, a BJR abrese para pesquisadores/as de renome na área que tenham interesse
em propor Dossiês sobre temáticas específicas. A perspectiva
é atrair pesquisadores/as com expertise em temas relevantes
internacionalmente que possam atuar como Editores/as Convidados/
as, assumindo a tarefa de incentivar a publicação de artigos inéditos
de autores/as do Brasil e exterior. A sugestão de dossiês poderá ser
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feita por pesquisadores/as doutores ou equivalente internacional, e
será apreciada e avaliada pelo Comitê Editorial Executivo da BJR.
De certa forma é o caso desta edição comemorativa, que foi
montada graças ao trabalho das Editoras Convidadas, Marcia Benetti e
Laura Storch. As pesquisadoras debruçaram-se sobre a produção dos
dez anos de BJR e selecionaram treze textos, que foram trabalhados
para reedição. São textos que dialogam entre si de diversas formas
e que representam a abrangência da BJR neste período. A escolha
foi difícil, dada a amplitude do que foi produzido em dez anos, mas
acreditamos que Benetti e Storch chegaram a uma amostra importante
com textos que mantêm sua atualidade e significância teórica. O
mais importante é perceber que na amostra estão presentes textos
de autores/as nacionais e também de autores/as estrangeiros/as, o
que confirma a vocação internacional da BJR.
Para explicar os critérios de seleção e também orientar a
leitura, as editoras convidadas elaboraram um texto com vários
“roteiros de viagem” possíveis em “Como ler esta edição”, que é
também uma reflexão sobre a produção.
Em nome da diretoria e Conselhos da SBPJor, agradecemos
às pesquisadoras e também a todos/as aqueles que, durante estes
dez anos, dedicaram muito do seu tempo para construir a BJR – um
trabalho coletivo, passado de diretoria a diretoria e realizado sempre
com muita dedicação pelas equipes.
Esperamos que esse esforço possa ser percebido nas páginas
que seguem. E desejamos que a BJR se consolide como um importante
international journal of Journalism nas próximas décadas.
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