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Somente na semana em que esse comen-
tário foi escrito, quatro jornalistas 
morreram de forma violenta. Dois no 

México, uma no Chile, outra em Israel. No 
assassinato chileno, houve indignação, mani-
festações e conflitos de rua. No israelense, 
a polícia atacou o próprio funeral. Até agora, 
neste já lamentável 2022, contabilizam-se 
29 mortes de jornalistas no mundo, oito 
apenas na Ucrânia. No ano passado, foram 
45. Em 2020, outras 62, fora covid. Em 2019, 
mais 49. Morrer de amor pelo jornalismo 
está longe de ser uma metáfora.

Os que seguem vivos, a depender do que 
façam nessa diversificada atividade, também 
são agraciados com um farto quinhão de 
violências. Podem viver sob permanente 
tensão ou terror psicológico. Podem ser 
insultados, ameaçados, perseguidos, espan-
cados. Podem enfrentar ataques massivos 
na internet, assédio judicial por demandas 
opressivas, ruína financeira por indenizações 
desmedidas. Agressões que valem também 
para as empresas jornalísticas, em especial 
as de menor porte.

Salvo, talvez, pela escala alarmante que 
vem atingindo, essa violência toda não é 
novidade, como se sabe. Ao contrário, exis-
te desde sempre no jornalismo e, entre nós, 
mal o Brasil se tornava nação independente, 
já fuzilava os colegas Frei Caneca no Recife, 
em 1825, e Líbero Badaró em São Paulo, cinco 
anos depois — só para lembrar dois pionei-
ros famosos entre as vítimas. A violência 
existe em mão dupla, ativa ou reativa, como 
agressão ao jornalismo incômodo, mas legí-
timo, ou vingança insana contra perseguição 
editorial. Ambas são inaceitáveis, certamen-
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te, mas apenas a segunda depende da nossa 
própria responsabilidade.

Há uma forma de violência, entretanto, 
que é maior do que todas. Atinge indistin-
tamente todos os jornalistas, de qualquer 
especialidade, e todas as empresas do ramo, 
de qualquer segmento. É física, psicológica, 
econômica, política e mesmo virtual, porque 
é digital. É a violência da crise que o jorna-
lismo atravessa, na avassaladora mutação 
de sua base tecnológica, sua sustentação 
econômica e seu papel social. A violência 
com que a sua autoridade e legitimidade são 
contestadas, numa era em que todo vivente 
pode ser mídia e bilhões exercem. Tudo que 
era sólido desmancha no ar, como enunciou certo 
sábio barbudo, e somos cotidianamente forçados 
a encarar, com muita ansiedade, a erosão de 
nossa posição histórica e das nossas relações 
recíprocas com a sociedade que pretendemos 
servir.

A essa violência, não há couro grosso que 
resista. As dores e sequelas que provoca no 
corpo do jornalismo, esculpido arduamente 
por gerações como profissão de interesse 
público, pela curadoria responsável de notí-
cias e mediação ponderada de debates, são 
excruciantes. Fazem penar os profissionais 
e o público que mantêm algum nível de cons-
ciência, no caos incontrolável do ambiente 
informativo atual. É uma violência que faz 
sangrar os próprios fundamentos, éticos e 
técnicos, da atividade.

A cada ano, alguns de nós são vítimas fatais 
da velha violência e procuramos honrá-los 
resistindo. Agora o jornalismo é atacado o 
tempo todo por essa nova violência e o nosso 
desafio é mantê-lo vivo.
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