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Os ditadores de direita ou de esquerda sempre consideraram 
a imprensa livre como um sinal de decadência das nações. 
Enquanto isso, Thomas Jefferson, reconhecido como o pai da 
Constituição americana, disse certa vez que entre um país 
sem governo e outro sem imprensa livre, seria preferível o 
primeiro. Desde então, esta consciência da necessidade de 
uma imprensa livre e capaz de censurar os maus governan-
tes prevalecem naquele país. Os americanos já passaram por 
muitas guerras e situações de crise, mas nenhum presidente 
jamais pensou em calar a imprensa, mesmo diante de ata-
ques coordenados pelo WikiLeaks. 

Infelizmente, ninguém desconhece que a situação é diferente 
em nosso país. Passamos a maior parte de nossa vida como 
nação independente sem o direito de expressar as nossas 
crenças, opiniões e propostas. Agora mesmo, o PT continua 
insistindo na implementação de um programa de governo 
que inclui um controle da imprensa pelo Estado, através do 
que chamam de "marco regulatório da mídia". Recentemen-
te, em uma reunião da cúpula do partido, na qual esteve 
presente a presidente eleita, Dilma Rousseff, a decisão foi 
sacramentada por unanimidade e agora entra na fase dos 
conchavos políticos, visando a sua aprovação pelo Congres-
so Nacional. 

Para terminar, em manifestação recente o presidente Lula 
deixou claro que o controle do conteúdo da mídia deverá ser 
uma das principais preocupações do novo governo. Ele espe-
ra que o assunto seja discutido e aprovado pelo Congresso, 
nos próximos dois anos. 

Os lideres de nossa imprensa ergueram-se contra esse pro-
jeto, como seria de se esperar. Mas, curiosamente, estão 
falando sozinhos, como se fossem os únicos a serem afe-
tados se a censura retornar sob nova roupagem. O mundo 
empresarial mantém-se calado, a classe política ficou em 
cima do muro e a chamada "intel igentsia" mantém-se em 

silêncio suspeito. Até os publicitários, parentes próximos dos 
jornalistas, continuam quietos, como se não tivessem nada 
a ver com o peixe. Aliás não fazem mais do que pagar com a 
mesma moeda, pois a imprensa nunca se ergueu em defesa 
da liberdade de expressão da propaganda, ameaçada por 
centenas de projetos esdrúxulos. 

CHAMADA AS ARMAS 
Cremos que os lideres da classe publicitária deveriam refletir 
sobre tudo o que está acontecendo. O pouco que já sabemos 
nos faz prever que outras medidas ainda virão, no bojo do 
chamado controle do conteúdo da mídia pelo Estado, inde-
pendente da aprovação da matéria pelo Congresso Nacional. 
Já se fala, por exemplo, em uma agência estatal de compra 
de mídia, cujo principal objetivo seria, sem dúvida, pressio-
nar os veículos, através das generosas verbas federais. Aci-
ma de qualquer interesse imediato a propaganda deveria 
colocar-se publicamente ao lado da imprensa livre e tentar 
com todas as suas forças barrar esses projetos ditatoriais. 
Não se trata apenas de defender a mídia livre, mas, prin-
cipalmente, de defender a nossa insipiente democracia. O 
recente episódio das verbas milionárias que estão sendo des-
viadas pelas Comissões de Cultura e de Turismo do Senado 
Federal, aparentemente corrigido depois das críticas feitas 
pela imprensa, é um bom exemplo do papel indispensável 
da imprensa livre. Se o "Estadão" não tivesse investigado 
e denunciado a trama, centenas de milhões de reais desce-
riam pelo ralo da corrupção com a cumplicidade do poder 
executivo. Voltando à frase de Jefferson, parece mesmo que 
às vezes um país sem governo é preferível a um país sem 
liberdade de imprensa. 

Fica registrado o nosso repto às lideranças de nossa propa-
ganda:/ergam-se contra os inimigos da imprensa livre que 
também são os inimigos da liberdade de expressão publici-
tária e da democracia como regime político. 
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