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Aos profissionais de jornalismo e empresas de comunicação de todo o mundo 

 

Vimos apresentar aos senhores um alerta sobre os processos de comunicação social vividos no Brasil. 

 

Em outro momento, Violeta Parra escreveu “en mi patria no hay justícia”. Hoje precisamos dizer aos 

senhores que na nossa pátria quase não há jornalismo ético e profissional e menos ainda liberdade de 

expressão para a sociedade brasileira. 

 

Do ponto de vista ético e profissional, por exemplo, é quase ausente o espaço para contraditório em 

qualquer matéria jornalística. Do ponto de vista da liberdade de expressão, percebe-se que não esteja 

sendo dada voz nem mesmo aos atores que realizam as iniciativas que são cobertas pelos meios de 

comunicação. Aliás, liberdade de expressão parece estar restrita hoje no Brasil à difusão das ideias dos 

proprietários dos meios de comunicação, por meio dos seus prepostos ou mesmo de colaboradores 

independentes, desde que corroborem com a linha propugnada por esses proprietários. 

 

O comportamento de quase todos os meios de comunicação no país (notadamente a Revista Veja, os 

jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo, as redes de Televisão Record, e 

especialmente, a Globo) é regido pela opção partidária ou política dos proprietários dos meios de 

comunicação. Os exemplos de pesos e medidas diferentes no tratamento de cada ator social se 

espalham pelo noticiário todos os dias. Em alguns casos isso já foi sistematizado e demonstrado, como 

no exemplo do Manchetômetro, criado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(http://www.manchetometro.com.br/). 

 

Por favor, examinem as pesquisas sobre a credibilidade dos meios de comunicação no país (que, por 

qualquer motivo quase não são divulgados para os brasileiros) para perceber que o tema deste abaixo-

assinado não se refere a um problema menor. 

 

Nosso receio é de que os riscos dessa situação recaiam sobre o futuro da democracia no Brasil e, por 

isso, vimos chamar a atenção da comunidade internacional para os riscos de tomar como fonte o 

noticioso praticado pelos jornais, semanários e televisões do país. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Jaira Terezinha da Silva Rodrigues 

Coordenadora CDC/SC 
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