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INFORMAR É UM DEVER CÍVICO

• ARTIGO QUINTO

• XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional

• Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição.



MITO DA OBJETIVIDADE ABSOLUTA (A 
FALSA CERTEZA DA NEUTRALIDADE) 

• A objetividade absoluta, entendida como o 
conhecimento absoluto e total da realidade, não 
existe. Além disso, todo conhecimento passa a ter 
um caráter hipotético, que sempre pode ser 
substituído por novas possibilidades que se 
aproximem melhor da realidade. Não existe 
conhecimento absolutamente seguro (Karl Popper, 
1984).



OBJETIVIDADE NA PRÁTICA

• "Mostre-me um homem 
que pensa que é objetivo 
e eu lhe mostro um 
homem que está 
enganando ele próprio" -
Henry Luce, fundador da 
revista Time.



TRANSMITIR, SEMPRE, A VERDADE 
DOS FATOS

• MANUAL FOLHA DE S. PAULO

• objetividade - Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, 
redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas, 
influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções.

Isso não o exime, porém, da obrigação de ser o mais objetivo possível. Para relatar 
um fato com fidelidade, reproduzir a forma, as circunstâncias e as repercussões, o 
jornalista precisa encarar o fato com distanciamento e frieza, o que não significa 
apatia nem desinteresse. Consultar outros jornalistas e pesquisar fatos análogos 
ocorridos no passado são procedimentos que ampliam a objetividade possível. 
Veja distanciamento ; emoção ; exatidão (todos no cap. Produção).



MILITÂNCIA E JORNALISMO NÃO 
COMBINAM (PELA ÉTICA)

• “O jornalista engajado é sempre um mau repórter. Militância e jornalismo 
não combinam. Trata-se de uma mescla, talvez compreensível e legítima 
nos anos sombrios da ditadura, mas que, agora, tem a marca do atraso e o 
vestígio do sectarismo. O militante não sabe que o importante é saber 
escutar. Esquece, ofuscado pela arrogância ideológica ou pela névoa do 
partidarismo, que as respostas são sempre mais importantes que as 
perguntas”.

• Carlos Alberto Di Franco

• Advogado e colunista brasileiro. Formado na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, é também doutor em comunicação pela 
Universidade de Navarra. Consultor do Estadão.

https://carlosalbertodifranco.com.br/author/admin1


JORNAIS DE CREDIBILIDADE 
OXIGENAM A DEMOCRACIA

• “Nossa liberdade depende da liberdade de imprensa, e ela não pode ser 
limitada sem ser perdida.” 
THOMAS JEFFERSON

• Nunca houve senão tiranos que puseram limites à faculdade de imprimir.

JOHN MILTON

• Quando a imprensa é livre, as vantagens da liberdade contrabalançam-lhe 
os inconvenientes.

• BENJAMIN CONSTANT



O JORNALISMO TROPEÇA EM 
ARMADILHAS (UMA DELAS, OS FAKES

NEWS)
• Hannah Arendt: “Se todo mundo sempre mentir para você, a consequência não é 

que você vai acreditar em mentiras, mas sobretudo que ninguém passe a acreditar 
mais em nada”.

• UNESCO:

Desinformação

• A desordem informacional atual tem colocado o jornalismo em risco. Uma gama 
de fatores está transformando o cenário das comunicações, levantando questões 
sobre a qualidade, o impacto e a credibilidade do jornalismo, e ao mesmo tempo, 
orquestram campanhas que espalham falsidades – desinformação, informação 
incorreta, e má-informação – que são, com frequência, compartilhadas 
involuntariamente nas redes sociais.



DESINFORMAÇÃO• As “notícias falsas” são conteúdos 
intencionalmente mentirosos que são 
lançados em sites falsos ou redes sociais 
para prejudicar uma pessoa ou um 
grupo. A Unesco prefere chamá-las de 
campanhas de desinformação. As 
notícias do jornalismo livre, 
independente e plural são centrais para 
a democracia. Então, é uma 
contradição falar em “notícias falsas”. 
Se são notícias, não são falsas. Se elas 
são falsas, são desinformação. 
(UNESCO)



O CANDIDATO E A IMPRENSA (A 
VERDADE NOS OLHOS E NOS FATOS)

• "A imprensa é a arma mais poderosa no nosso Partido."

Joseph Stalin

• A liberdade da imprensa não faz sentir o seu poder apenas sobre as 
opiniões políticas, mas também sobre todas as opiniões dos homens. Não 
modifica somente as leis, mas os costumes (...) Amo-a pela consideração 
dos males que impede, mais ainda do que pelos bens que produz.

• Charles Tocqueville
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IMPRENSA E ELEIÇÕES, INSTITUTOS 
QUE DÃO VOZ À POPULAÇÃO



COMO CONSTRUIR UM DISCURSO 
AUTÊNTICO

“A história nos mostra que, já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a 
diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas 
décadas tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina.

Foram derrotados!

Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações 
destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade.

Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também 
chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil, que controlam e interferem em todas 
as áreas da sociedade local, principalmente na Inteligência e na Defesa.

A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade 
do socialismo”. BOLSONARO, ONU, 2019



COMO CONSTRUIR UM DISCURSO 
AUTÊNTICO

• "Estou convencido de que vossa excelência faz parte do chiqueiro; está 
contaminado com a catinga dos porcos, sabe porque? porque sua vida 
pregressa me credencia falar isso, condenado a Prisão por 2 anos e 6 
meses. Homem que desvia dinheiro publico e se enriquece com dinheiro no 
Rio de Janeiro quando foi Governador do Estado... Não tem Moral , Não 
tem credibilidade.'' ''Garotinho não foi chefe de Governo, foi Chefe de 
Quadrilha.'' ''Você não tem credibilidade Moral'' ''Chefe de quadrilha tem 
que estar é na cadeia, e não no plenário da Câmara. Se fosse presidente 
da Câmara, mandava o serviço de segurança mandar este chefe de 
quadrilha para a cadeia” Ronaldo Caiado, 2013



DISCURSO DE WINSTON 
CHURCHILL, 1940

• "Muito embora grandes extensões da Europa e antigos e famosos Estados 
tenham caído ou possam cair nos punhos da Gestapo e de todo o odioso 
aparato do domínio nazista, nós não devemos enfraquecer ou fracassar. 
Iremos até ao fim. Lutaremos na França. Lutaremos nos mares e oceanos. 
Lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar. 
Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo.

• Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos 
nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas; nunca nos renderemos, e se, 
o que eu não acredito nem por um momento, esta ilha, ou uma grande 
porção dela fosse subjugada e passasse fome, então nosso Império de 
além-mar, armado e guardado pela Frota Britânica, prosseguiria com a 
luta, até que, na boa hora de Deus, o Novo Mundo, com toda a sua força e 
poder, daria um passo em frente para o resgate e libertação do Velho."



• “Por protesto ou admiração, vote no Negão” – Gari  Negro Jobs

• Os desafios que enfrentamos são reais. Eles são sérios e são muitos. Eles não 
serão encarados com facilidade ou num curto período de tempo. Mas 
saiba disso, América – eles serão encarados. Neste dia, nos reunimos porque 
escolhemos a esperança no lugar do medo, a unidade de propósito em vez 
do conflito e da discórdia. Neste dia, nós viemos proclamar um fim aos 
conflitos mesquinhos e falsas promessas, às recriminações e dogmas 
desgastados que por muito tempo estrangularam nossa política.” Barack 
Obama, 2009



DISCURSO DE POSSE DE TRUMP

“Vocês vieram aos milhões para se tornar parte de um movimento histórico, 
do tipo que o mundo nunca viu antes. Ao centro deste movimento está uma 
convicção crucial de que uma nação existe para servir aos seus cidadãos. 
Americanos querem ótimas escolas para seus filhos, vizinhanças seguras para 
suas famílias e bons empregos para si”.

Um sistema educacional cheio de dinheiro, mas que deixa nossos jovens e 
belos estudantes desprovidos de conhecimento. E o crime as gangues e as 
drogas que roubaram tantas vidas e roubaram tanto potencial não realizado 
de nosso país. Essa carnificina americana acaba aqui e acaba agora.Somos
uma única nação - e a dor deles é nossa dor. Os sonhos deles são nossos 
sonhos, e o sucesso deles será nosso sucesso. Dividimos um único coração, 
um lar e um glorioso destino.


