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O risco-Brasil para o exercício da profissão de jornalista aumentou e a situação 

deve piorar com a proximidade das eleições. 

O País ocupa o 8º. lugar no ranking mundial de homicídios não resolvidos contra 

jornalistas de acordo com o Índice Mundial de Impunidade divulgado pelo Comitê 

de Proteção a Jornalistas. O levantamento refere-se a 2021. 

Também no ano passado foram registrados em território nacional 430 agressões 

a profissionais de comunicação – duas a mais que em 2020 – conforme indicado 

pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) por meio do Relatório da 

Violência contra Jornalistas e à liberdade de Imprensa. 

Preocupadas com os perigos que alguns veículos de comunicação enfrentarão 

durante a cobertura do pleito em outubro, 11 entidades elaboraram uma nota 

pública pedindo às autoridades brasileiras garantias para assegurar a liberdade 

de imprensa.  

O documento lançado em 3 de maio – Dia Mundial da Liberdade de Imprensa – 

chama a atenção para a importância do trabalho jornalístico - livre e autônomo - 

como essencial para o cidadão, para a sociedade e para a democracia. 

A violência contra jornalistas é apenas mais um episódio do estado de medo 

imposto aos brasileiros após a eleição do atual presidente em 2018. Imposto 

aliás a alguns cidadãos brasileiros que se mantiveram na luta pelo direito à terra, 

à igualdade de gênero, a uma alimentação saudável e sem agrotóxico, contra o 

genocídio de jovens negros e em favor das maiorias oprimidas. 

As eleições brasileiras, já ameaças pelas Fake News espalhadas nas redes 

sociais sobre a insegurança das urnas eletrônicas e pelas declarações das 

Forças Armadas e do próprio presidente levantando suspeitas sobre a 

possibilidade de um golpe, deixou há muito de ser a festa da democracia, 

infelizmente. 

Mesmo com as declarações de autoridades sobre a força das instituições 

brasileiras, a impunidade a crimes contra a imprensa e contra jornalistas, além 

do assédio judicial e imposição de censura a comunicadores, demonstram que, 

nem sempre, o Estado atua em defesa da democracia.  

Isso porque defender a liberdade de imprensa, defender uma cobertura correta 

das eleições, é defender o direito do cidadão ao acesso à informação. É o que 

afirma a nota pública com total clareza: durante o período eleitoral, o papel da 

imprensa se torna ainda mais relevante para garantir o acesso à informação 

necessária para uma participação cidadã no debate público e no processo 

eleitoral de forma consciente e crítica. Tentativas de enfraquecer ou restringir o 

trabalho de jornalistas e veículos da imprensa em um contexto eleitoral violam 



não apenas o direito das pessoas à informação: também enfraquecem os 

processos democráticos. 

Mais grave ainda são declarações e ataques a jornalistas serem feitos por 

autoridades públicas. O mesmo relatório da Fenaj aponta que o presidente Jair 

Bolsonaro (PL), por exemplo, foi responsável por 34,19% das agressões 

cometidas contra a imprensa em 2021. 

Perseguições nas redes sociais, misoginia, divulgação de dados pessoais são 

outras formas de violência contra profissionais. 

Em que pesem as críticas – pertinentes e necessárias – ao papel exercido pela 

mídia brasileira ao longo da história e que, em muitos casos, colaborou para o 

enfraquecimento da democracia (tema para outro artigo), o fato é que um país 

verdadeiramente livre só será possível se existir uma imprensa verdadeiramente 

livre. 

 

Fontes: 

 

Comitê de Proteção a Jornalistas (CPJ): https://cpj.org/reports/2021/10/killers-of-

journalists-still-get-away-with-murder/#index 

 

Jornal Brasil Atual – edição de 6/05/2022 -

https://www.youtube.com/watch?v=e3IP2HRG6jw 

Brasil de Fato: https://www.brasildefators.com.br/2022/01/27/ataques-a-

imprensa-no-brasil-batem-novo-recorde-e-bolsonaro-e-o-principal-agressor 
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