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O assunto do mês de agosto foi a Carta pela Democracia, um movimento apartidário que reuniu mais de 1 

milhão de assinaturas, mais de 5.000 entidades da sociedade civil, como organizações sociais, empresas 

privadas e instituições de ensino, entre outras. 

Podemos considerar que foi um sucesso midiático, um grito de uma sociedade que assiste calada a 

derrocada de um país que até pouco tempo, rumava a um crescimento, econômico e social, mas que agora é 

reconhecido por não valorizar suas riquezas naturais e sua população. Se essa carta e o sentimento que ela 

trouxe de democracia serão de fato valorizados, em breve saberemos a resposta. 

Mas a pergunta que eu faço é: o que representa a democracia para a comunicação? 

A existência da democracia é condição sine qua non para que a comunicação exista forte e plural. A internet 

se notabilizou por ter democratizado a disponibilização das informações, embora o acesso ainda seja 

limitado por questões de infraestrutura tecnológicas e barreiras econômicas. 

A ampliação das mais diferentes formas de comunicação digital, desde blogs até redes sociais, desde sites 

até podcasts, possibilitou que mais pessoas pudessem expor livremente suas ideias, mesmo as mais 

antidemocráticas. Fica para a audiência decidir quais são as ideias mais interessantes para ele, sejam por 

referendar seu pensamento, seja por estimular o debate e a crítica. 

Em nosso jovem país, com uma incipiente vida republicana e uma democracia ainda mais novata, temos que 

garantir a qualidade do ambiente democrático para que a comunicação livre possa florescer. 

A comunicação pública em regimes ditatoriais ou fechados reduz-se aos discursos governamentais 

planejados milimetricamente, além de reduzido às verdades que são interessantes publicar – mesmo que 

não sejam tão verdadeiras assim. Por outro lado, a comunicação no âmbito privado é limitada pelo medo e 

pela desconfiança, além de não estimular o pensamento reflexivo e contrário ao status quo. A comunicação 

midiática fica presa à censura, em que a notícia é cerceada e a investigação, proibida. 

Apontando os aspectos acima, fica fácil entender por que o ambiente democrático é o ideal para a nossa 

comunicação, em seus diversos níveis. Lutar pela democracia, torna-se, então, uma obrigação para todos 

nós comunicadores. 

E você, qual a sua opinião sobre esse acontecimento marcante? 

- 

Dica de leitura: as adesões à Carta pela Democracia estão interrompidas devido à campanha eleitoral 2022 

(tema desta coluna no mês anterior), mas sempre vale a pena conhecê-la na íntegra: 

https://www.estadodedireitosempre.com/. 
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