Jornalismo
De sentinela da liberdade a verdadeiro alvo vivo da caçada contra a liberdade de expressão, o
jornalismo é ofício que exige entrega.

JORNALISMO É:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informar a sociedade corretamente
Apurar as informações antes de publicá-las
Perseguir sempre a isenção e a ética
Descobrir o interesse público das notícias
Presumir o direito de inocência em suspeitos de toda ordem
Tratar as fontes com respeito, mas sem submissão
Não se intimidar com entrevistados poderosos
Ser transparente em opiniões e editoriais
Saber que o limite da informação é a violação dos direitos humanos

Quando se ESTÁ e já não se É mais jornalista:
Não se está jornalista ao fazer publicidade ou marketing de qualquer natureza.
Não se está jornalista ao exercer a função de assessoria de imprensa.
E, se for eleito uma excelência, deixou de exercer o ofício há muito tempo, mesmo fazendo gosto em
ser chamado de jornalista.

AS 10 PRAGAS DO JORNALISMO
1.

Esconder notícia com medo do chefe ou do patrão

2.

Burocracia e hierarquia são pragas estruturais

3.

Fazer jornalismo só para manter o emprego é a praga do dia a dia

4.

A briga diária contra a notícia e o seu desconhecimento

5.

Noticiar apenas o que agrada ao comercial da empresa

6.

Tratar com ingenuidade as matérias, sem duvidar dos fatos

7.

Medo de pôr o emprego em risco quando há conflito de consciência

8.

Escrever sem conhecer o assunto

9.

Desconhecer o público para o qual faz jornalismo

10. Apropriar-se e piratear informações alheias

Jornalismo
... & OS 7 PECADOS
1.

Invasão da privacidade

2.

Manipulação da notícia

3.

Assassinato do personagem

4.

Abuso do poder

5.

Envenenamento da mente

6.

Culto de falsas imagens

7.

Exploração do sexo

PROFISSÃO PERIGO
É estarrecedor, mas real: jornalistas são assassinados mundo afora. São alvos das ditaduras, de
governos corruptos, da guerra, dos cartéis de drogas. Sim! A profissão é de risco. De 2002 a 2015,
mais de 900 jornalistas foram assassinados, de acordo com levantamento da Organização Não
Governamental Repórteres sem Fronteiras (RSF). Média de 1 jornalista morto por semana. O Brasil é
um dos países que lidera a caçada contra os profissionais da imprensa.
Para refletir:

•
•
•

Vale tudo pela informação exclusiva? Até onde pode-se ir para consegui-la?
Ao se noticiar um fato, o jornalista pode, deliberadamente, interferir na ação?
O jornalista está no cenário do acontecimento para compreender a situação ou para participar ativamente do que está reportando? Em alguns eventos, sua presença por si só já
não é uma interferência?

JORNALISMO É UM PROCESSO
Ninguém sabe para onde caminham as empresas de comunicação, tampouco como o ecossistema
jornalístico vai se sustentar. O desenvolvimento da inteligência artificial provoca mudanças
profundas no jornalismo. A oferta de empregos encolhe com a automação e as novas conformações do
setor. O jornalista de carteira assinada perdeu espaço, muitos se tornaram pessoa jurídica (PJ).

