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Até mesmo as análises mais otimistas apontam para um cenário preocu-
pante no que diz respeito à liberdade de expressão e de imprensa em todo o 
mundo no fim da segunda década do século XXI. Mas apesar das adversidades, 
a firme resiliência dos profissionais e das organizações de imprensa – bem 
como dos defensores dos direitos civis – nos permite entrar em 2020 com 
renovado otimismo, corroborado pelo crescente entendimento da opinião 
pública quanto à certeza de que o jornalismo é, de fato, o principal vigilante 
dos princípios democráticos, o cão de guarda da opinião pública. Esta resis-
tência nos remete à tarefa inadiável de, nos próximos anos, consolidarmos a 
parceria entre sociedade e imprensa independente rumo ao maior estímulo 
à necessária coesão social, na qual o pluralismo de ideias está a serviço do 
desenvolvimento sustentado e atua como contraponto da polarização cega 
do debate público que tem minado a democracia. Por isso, no entendimento 
da Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), o próximo estágio 
imprime ainda mais importância à educação midiática.

Todo projeto, entretanto, tem de ser fruto de um preciso diagnóstico da 
situação, hoje muito adversa às liberdades. Um dos obstáculos está no fato 
de que ideias e conceitos políticos extremos encontram combustível na de-
sinformação e nos algoritmos das redes sociais. Ocorre que pessoas e grupos 
interessados em manter ou conquistar poder aproveitaram-se disso e armaram 
as mídias interativas. Dentro desse processo, o jornalismo independente, um 
dos alicerces sem os quais a democracia não existe, está sob ataque de pode-
rosos das mais diferentes ideologias e em diversos países. As agressões têm 
modus operandi e um ardiloso viés oportunista por obra dos efeitos colaterais 
do modelo de negócio que sustenta as grandes empresas digitais. 

Entre as estratégias usadas para espalhar ódio e cizânia, estão a desin-
formação online e a desqualificação do conhecimento. Esses dois pesados 

armamentos têm sido utilizados para manter atitudes e gestões públicas e 
privadas longe do necessário escrutínio jornalístico. A frente bélica contra a 
liberdade de imprensa e de expressão atua até mesmo nos países de conso-
lidada democracia, como os Estados Unidos. Procura, de forma reiterada, 
deslegitimar a cobertura crítica junto à opinião pública, manipular regulações 
e leis e asfixiar economicamente os veículos de comunicação independentes. 

Na prática, cada vez mais governos ao redor do mundo recorrem às redes 
sociais para, por meio de desinformação, manipular eleições e monitorar seus 
cidadãos, uma tendência preocupante para a democracia, conforme alerta 
recente estudo da organização norte-americana Freedom House. Querem 
calar críticos e jornalistas, cujo trabalho passa pelo escrutínio das gestões 
públicas. 

Não se trata de novidade, é verdade, mas agora os ataques vêm em tempo 
real – como se diz no jargão digital – e chegam a qualquer canto do planeta, 
incluindo o nosso país. A pesquisa indica que o Brasil está entre os cinco países 
que registraram a queda mais expressiva na liberdade na internet (passamos 
da 17a para a 20a posição), logo atrás do Sudão e do Cazaquistão e seguido 
por Bangladesh e Zimbábue. O recorte geral da pesquisa é alarmante. Ao 
todo, a liberdade online registrou queda em 33 dos 65 países examinados 
pela organização americana. 

Linchamentos virtuais e alta impunidade

Outro dado universal vem de estudo do Comitê de Proteção aos Jornalistas 
(CPJ), segundo o qual pelo menos 250 jornalistas estavam presos no mundo 
em dezembro de 2019. A maioria, diz o levantamento, enfrenta acusações por 
parte do Estado, e chama a atenção o alerta do relatório para o crescimento 
no número de jornalistas incriminados por publicar “notícias falsas” – eram 
30 em dezembro do ano passado, e 28 no mesmo mês em 2018 –, numa abjeta 
inversão de valores que aponta a investigação jornalística independente como 
promotora de falsidades, quando de fato ela está apenas a serviço da verdade. 

No Brasil especificamente, o quadro é de muita preocupação. A exacerbação 
da campanha eleitoral de 2018, amplificada pelas redes sociais, estimulou a 
intolerância contra organizações de notícias e contra jornalistas, destaca o 
Relatório Anual de Livre Expressão da Associação Nacional de Jornais (ANJ), 
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umas das principais parceiras da Aner no ano passado. O estudo detalha 
graves casos de linchamentos online de jornalistas e veículos, além de outros 
abusos. É tanta a frequência do assédio digital que a ANJ passou a tipificar 
e registrar esse tipo de agressão nos seus relatórios anuais segundo o levan-
tamento relativo ao período de 2019. Ao mesmo tempo, ainda ocorrem no 
país agressões físicas e verbais, em especial durante protestos, e jornalistas e 
comunicadores são assassinados por causa do exercício de sua atividade. Em 
2019, foram mortos Robson Giorno, do jornal impresso e do portal online 
O Maricá, e Romário Barros, do portal Lei Seca Maricá, constata a ANJ. 

Toda essa violência, perpetuada com o objetivo de impedir a livre cir-
culação de informações e opiniões, tem estímulo no elevadíssimo grau de 
impunidade, que coloca o Brasil entre os dez países com maior número de 
crimes contra comunicadores sem punição aos responsáveis, segundo o Índice 
Global de Impunidade do CPJ. Dados do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) confirmam a alta impunidade: dos 64 casos de jornalistas e 
comunicadores assassinados entre 1995 e 2018, apenas 32 foram solucionados. 

Assédio processual e a importância dos valores constitucionais

Outra violação preocupante no Brasil é o assédio judicial contra orga-
nizações noticiosas e contra jornalistas. Como exercício de prevenção, é 
preciso trabalhar com a hipótese de que o ano de 2020, marcado por pleitos 
municipais, será de aumento no assédio processual à imprensa. Neste caso, 
as instituições jurídicas serão fundamentais para a preservação da livre ex-
pressão no país se não cederem à tentação de impor sanções aos jornalistas 
apenas porque estão fazendo o seu trabalho, ao contrário do que ocorreu 
em boa medida na década passada, quando lamentavelmente verificamos 
a persistência de casos de censura judicial, em claro descumprimento dos 
preceitos constitucionais. 

Vale destacar, entretanto, a presença de importantes focos de resistência 
à livre expressão no Superior Tribunal Federal (STF). Daí o significado da 
entrega do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa de 2019 ao decano do 
STF, ministro Celso de Mello, que protagonizou ao longo de sua carreira de 
mais de 30 anos algumas das mais marcantes defesas às liberdades já vistas 
na Justiça brasileira. Outros dois grandes nomes do STF haviam recebido 

a homenagem anteriormente: a ministra Cármen Lúcia e o ex-ministro 
Carlos Ayres Britto.

 
Em busca de simetria na mídia 

Em geral, as conquistas obtidas na suplantação de vários obstáculos não 
são resultado de mero acaso. Pelo contrário, são frutos de planejamento e 
trabalho conjunto entre diferentes fóruns e entidades representativas dos 
grupos e pessoas que defendem a livre expressão no Brasil. É assim que os 
defensores do jornalismo profissional têm atuado no país, o que nos permite 
compreender e agir de forma eficaz diante dos efeitos positivos e negativos 
da singular época na qual vivemos a liberdade de imprensa e de expressão.

Entre os mais instigantes impactos da chamada era digital, está a popula-
rização das mídias interativas, que passaram a competir com as organizações 
de notícias por audiência e publicidade, mas com vantagens competitivas e 
sem a mesma cobrança de responsabilidades feita ao jornalismo. Esta assi-
metria resulta em gigantesco desequilíbrio comercial em favor das empresas 
de tecnologia e ameaça a liberdade de imprensa e de expressão. Esse dese-
quilíbrio também fomenta os “desertos de notícias” – ou seja, o nocaute do 
jornalismo local, que deixa um vácuo de informação e representatividade das 
comunidades e mata a democracia desde suas raízes primordiais.

Não há mais como negar que empresas prestadoras de serviços de redes 
sociais e motores de busca são veículos de comunicação e, portanto, precisam 
ser responsabilizadas pelo conteúdo que distribuem em suas plataformas 
dentro do que prevê o Marco Civil da Internet, para que o equilíbrio seja 
restabelecido. Neste sentido, destaca-se a recente resolução do Conselho 
Executivo das Normas-Padrão (CENP), que atualizou a definição de veículos 
de divulgação ou comunicação à luz da realidade digital, incluindo motores de 
busca e redes sociais. A medida abre caminho para que possamos estabelecer 
mais equilíbrio na competição, basilar nas democracias saudáveis. Representa 
um avanço rumo a mais transparência, responsabilidade e segurança dos 
negócios deste setor decisivo para a sociedade. 

Outra realidade que mina a liberdade de imprensa e está associada ao 
modelo de negócios das companhias digitais é ausência de remuneração aos 
detentores dos direitos autorais dos conteúdos que as plataformas online 
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distribuem. O Brasil precisa, de forma urgente, incluir esse debate na agenda 
do país, assim como faz a União Europeia (UE), uma vez que a produção de 
noticiário qualificado precisa ser financiada – do contrário, é asfixiada, e a 
sociedade perde seu principal canal para acessar a informação de forma plural 
e independente. Não há mais espaço para que as plataformas de tecnologia 
como redes sociais e motores de busca na web continuem a negar a devida 
remuneração aos publishers, sob a inadequada interpretação do princípio de 
“neutralidade da rede”, que por muito tempo permitiu a violação sistemática 
dos direitos de propriedade intelectual da mídia e de jornalistas.

A Aner defende o diálogo e o fortalecimento do vínculo entre todos 
os atores da mídia, incluindo as empresas digitais, verdadeiros veículos de 
comunicação, a fim de projetar um crescimento harmonioso e sustentável 
para todos, no qual inovação, colaboração e criatividade sejam reconhecidas 
como eixos de desenvolvimento nos negócios.

Planejamento, união e credibilidade

O caminho para solucionar esse conjunto de fatores que desafia nossa 
sociedade é longo e árduo. Envolve formação e capacitação das pessoas para 
que possam compreender como fazer o melhor uso das novas tecnologias, 
separar a verdade da mentira e saber com clareza as implicações negativas 
do compartilhamento de conteúdo com desinformação e, em contrapartida, 
das vantagens de valorizar a verdade e reconhecer a importância e o papel 
do jornalismo profissional.

A Aner e seus associados estão determinados a trabalhar 24 horas por dia 
nos sete dias da semana para superar esses obstáculos e cumprir com a nossa 
missão: informar os cidadãos. E estamos otimistas. Isso porque as principais 
pesquisas no Brasil e em demais países revelam que a base das relações das 
pessoas no meio digital – bem como no cotidiano off-line – é, mais do nunca, 
a confiança, chave da mudança em favor da livre expressão e do jornalismo 
de qualidade.  

A maioria do público considera a desinformação espalhada nas mídias 
sociais um perigo para o bem-estar, uma ameaça às democracias. No Bra-
sil, 85% dos usuários de internet dizem estar preocupados em discernir o 
conteúdo digital verdadeiro das falsidades propagadas em redes sociais e 

aplicativos de mensagens, segundo a mais recente edição do Digital News 
Report, do Instituto Reuters de Estudo do Jornalismo. 

Por outro lado, jornais e revistas têm, respectivamente, a confiança de 
67% e 72% dos entrevistados quando eles acessam notícias, e 33% das re-
des sociais. Estudo mais recente, da consultoria francesa Ipsos, indica que 
65% dos brasileiros confiam no conteúdo produzido por jornais e revistas 
(em relação ao índice global de 47%), considerado relevante por 70% dos 
entrevistados (média global de 54%). 

Acreditamos que a persistência dos trabalhos investigativos, segmen-
tados e especializados das redações de revistas, jornais, rádios, TVs e sites 
de notícias é decisiva para melhorar os índices de liberdade de imprensa e 
de expressão no Brasil; e isso passa pelo combate à desinformação digital. 
Mas a manutenção do farol iluminado da verdade dos fatos, pedra angular 
da democracia, depende da valorização da atuação jornalística por parte da 
sociedade. Se o jornalismo profissional é hoje mais importante do que nunca, 
o apoio a ele também o é. 

Esse conjunto de esforços sustenta as superações da década passada e 
nos coloca agora diante de tarefas que não podem ser postergadas. Uma das 
principais é oferecer aos brasileiros um caminho para a educação midiática, 
começando pelas crianças nas escolas e estendendo-a aos adultos que já não 
estão nos bancos escolares. 

Para os mais jovens, este é um ano-chave, no qual teremos de incentivar, 
cobrar e fiscalizar a implantação de iniciativas nas escolas para o que está 
previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): adoção da educação 
midiática como conteúdo de língua portuguesa – e em outras disciplinas, de 
forma transversal –nas séries fundamentais até o 9o ano.

A tarefa passa também pelo detalhado esclarecimento aos adultos sobre 
quais são os riscos de uma sociedade sem jornalismo independente e como 
ocorrem os ataques à livre expressão. Em paralelo é necessário relatar de 
forma compreensiva o funcionamento da atividade jornalística, criando as-
sim um vínculo entre cidadãos e imprensa, decisivo para dar voz e legitimar 
as reivindicações da sociedade. É preciso ainda explicar, de forma clara, os 
motivos pelos quais são usadas e como funcionam as técnicas jornalísticas 
por trás das reportagens.

A superabundância de informações fornecidas pela internet facilitou muito 
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a disseminação de informações manipuladas que se afirma serem autênticas. 
O antigo acordo entre o leitor e a mídia independente dos países democrá-
ticos, em que está claro que o negócio das organizações noticiosas tem a 
credibilidade como pedra angular, está fragmentado. Boa parte do público 
ainda não está ciente disso. A educação midiática e o jornalismo cada vez 
mais bem-feito e aprofundado – com base na missão de dizer a verdade e 
ser honesto com o leitor – são, juntos, o melhor caminho para enfrentar a 
desinformação e o uso dela para desestabilizar os princípios democráticos e 
desacreditar a imprensa, rompendo com o pluralismo.

Não é de hoje que a Aner faz investimentos com o objetivo de levar aos 
seus associados o conhecimento necessário para que possam atender bem a 
seus leitores, melhorar ainda mais a qualidade de seus produtos e garantir 
monetização, em especial a partir do aprofundamento dos hábitos digitais, o 
que está diretamente associado à educação midiática. Por isso, a associação 
apoia o Instituto Palavra Aberta e seu programa EducaMídia, referências 
neste segmento.

Em 2019, entretanto, esse trabalho foi potencializado. Firmamos parceria 
com a ANJ e com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), o que nos deu mais agilidade e a possibilidade de ampliar nossas 
iniciativas de capacitação e promoção da troca de experiências – via webi-
nários e seminários presenciais, por exemplo –, bem como nos fortaleceu 
nas batalhas em benefício do jornalismo e contra ações restritivas à livre 
expressão. Portanto, a nossa prioridade é ampliar, ao longo de 2020, essas 
parcerias tão bem-sucedidas. 

Além disso, nosso planejamento estratégico elencou entre as prioridades 
da Aner o combate à desinformação online por meio de ações propositivas, 
incentivando a verificação de fatos, a propagação da verdade e a educação 
midiática, tema no qual caminhamos ao lado do Instituto Palavra Aberta, 
que agora completa uma década de atividade.  Trata-se de tarefa gratificante 
para a nossa associação, que se mantém ao lado do instituto desde a sua fun-
dação, em 2010. A história do Palavra Aberta reflete, ano após ano, os passos 
firmes dados pela sociedade brasileira na última década, repleta de desafios, 
e transpassa a questão fundamental da educação midiática. Na verdade, a 
história do instituto está associada a algumas das principais vitórias do país 
não apenas no que diz respeito à liberdade de expressão e de imprensa, 

mas também à expressão comercial e à livre iniciativa como pilares de toda 
sociedade responsável. 

Foi assim em 2012, por exemplo, quando o instituto integrou o movi-
mento contra a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda) que recomendava a proibição da publicidade 
infantil no Brasil. Na ocasião, o bom-senso prevaleceu, com a manutenção 
da autorregulamentação como o melhor e mais eficiente caminho para o 
controle de práticas abusivas em matéria de publicidade comercial. 

Outro momento de participação decisiva do instituto foi durante o auge 
do debate sobre o direito ao esquecimento. A atuação do Palavra Aberta 
contribuiu para o esclarecimento da sociedade sobre os riscos de esse me-
canismo jurídico se transformar numa forma de censura. O debate continua, 
mas dentro dos preceitos de garantia à livre expressão. 

Avanços nos direitos civis, mesmo os mais simples, são conquistados ape-
nas mediante luta, trabalho e dedicação – e, às vezes, com sofrimento. Não 
há, porém, tempo para comemorações. É necessário retomar as energias, 
reorganizar a mobilização e seguir em frente. No que diz respeito às liberdades, 
essa tarefa tem sido mais eficaz nos últimos dez anos por conta do esforço 
da equipe do Instituto Palavra Aberta. 

Rafael Menin Soriano
Presidente da Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), 
é executivo jurídico do Grupo Globo e integrante do conselho de 

administração das Edições Globo Condé Nast. Formado em direto pela 
Universidade de São Paulo (USP) e especialista em direito corporativo 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).


