
AFINAL, O QUE É O JORNALISMO?

O jornalismo é uma ferramenta de diálogo com o mundo. Ele tem o importante papel de 
nos manter informados sobre o que acontece na sociedade, seja perto ou longe de nós. 
Precisamos de informações para poder tomar grandes e pequenas decisões todos os dias, 
como por exemplo se devemos ou não levar guarda-chuva, como cuidar da nossa saúde ou 
que candidatos escolher para nos representar nas várias esferas de governo.  

As notícias produzidas por jornalistas são o meio mais confiável de saber o que está 
acontecendo no mundo. Geralmente notícias identificam o que aconteceu, como, quando, 
onde, por que. Por definição, notícias devem ser objetivas, mostrar diversos lados da 
mesma história, apresentar fatos baseados em evidências e informações vindas de 
especialistas. A notícia tem um autor identificável, e principalmente, alguém (uma 
empresa ou indivíduo) que se responsabiliza pelas declarações ali contidas. 

Além das notícias, os veículos de comunicação também trazem outros tipos de 
informação: artigos de opinião, entrevistas, comentários sobre os acontecimentos na 
forma de análises ou charges, entretenimento na forma de crônicas ou quadrinhos. Esses 
textos nos ajudam a ter uma visão mais completa do que está acontecendo, refletir, e 
formar nossa própria opinião.

Além de relatar os principais acontecimentos do dia, o jornalismo também pode nos levar 
a conhecer as histórias dos personagens ou lugares que estão por trás das notícias. Essas 
histórias, que geralmente chamamos de reportagem, nos ajudam a perceber como os 
grandes acontecimentos impactam pessoas reais e transformam a nossa realidade. 
Também nos ajudam a entender melhor os fatos ao situá-los no contexto de outros 
acontecimentos, atuais ou passados. 

O jornalismo que não tem compromisso de simplesmente relatar um acontecimento 
recente, mas sim de observá-lo de várias maneiras para entendê-lo melhor, pode assumir 
vários formatos. Pode ser em formato de vídeo explicativo, infográficos, mapas, 
reportagem fotográfica. Existe o jornalismo em quadrinhos e até uma versão apelidada de 
“slow journalism”, que consiste em observar os detalhes e personagens que geralmente 
ficam à margem das notícias.
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