
              AMPLIAR A COMUNICAÇÃO DO PT: UMA NECESSIDADE QUE URGE 

 

Em um País onde poucas famílias controlam os grandes canais de TVs, rádios e jornais e onde a                  
legislação atual em nada ampara o direito do ofendido - vide o engavetamento do Projeto de Lei que                  
garante o direito de resposta que se encontra com sua tramitação obstaculizada na Câmara dos               
Deputados - fazer comunicação de massa não é uma tarefa fácil. 

Há um consenso entre todos os setores do Partido e até fora das nossas fronteiras que existe um                  
cerco midiático-conservador sobre a nossa legenda e suas principais lideranças. Esse cerco tornou-se             
mais frequente nestes últimos tempos. 

Há ainda um sentimento cristalizado de que o PT nesses 35 anos pouca atenção deu ao quesito                 
comunicação. Essa desatenção fez com que o tema fosse na maioria dos diretórios estaduais e até no                 
diretório nacional tratado como “coisa menor’, ou quando muito, meramente administrador do            
tempo semestral nos horários de propaganda no rádio e na televisão. 

A negligência com o tema veio à tona nas manifestações de junho de 2013, quando fomos                
surpreendidos pela convocação massiva via redes sociais de grandes concentrações, somente aí o             
diretório nacional deu-se conta da importância das novas mídias. 

Ao resolver apostar no fortalecimento da presença petista nas redes ganhou o partido importantes              
instrumentos de conexão e interatividade com o conjunto de militantes e ativistas, bem como abriu               
uma janela de oportunidades nesse campo de disputa cada vez mais relevante. 

Longe de querer exercitar a escolástica própria das forças de esquerda que, na ausência de propostas                
ou alternativas para o futuro, enveredam pelo teoricismo de ocasião, apresentamos algumas            
propostas para o fortalecimento dos canais de comunicação existentes no partido e vislumbrando a              
criação de outros possamos disputar a narrativa do cotidiano da política e também municiar nossa               
base social, compostas de milhões de brasileiras e brasileiros, com formas e meios capazes de fazer a                 
disputa no dia a dia. 

• É imprescindível que todo diretório estadual e diretórios das capitais e de cidades acima de               
100 mil eleitores estejam conectados em rede com o diretório nacional via mala de e-mails,               
facebooks, twitters , whatsaps e telegrans; 

• Que seja estipulado um prazo de 2 meses a partir do 5° Congresso para que os diretórios                 
estaduais e diretórios das capitais atualizem as suas páginas na internet; 

• Estabelecer mecanismos para que em curto espaço de tempo os diretórios estaduais “criem”             
ou “entrem” em parceria com outros setores do campo progressista e elaborem um jornal              
impresso de no mínimo 4 páginas para ser distribuído em locais de grande concentração              
popular; 

• O diretório nacional na medida de suas possibilidades participaria na confecção desses            
semanários, disponibilizando os conteúdos de caráter nacional e auxiliando financeiramente          
os diretórios estaduais na produção. Esses semanários teriam distribuição gratuita; 



• Tornar a linguagem de nossa comunicação acessível aos mais jovens. É preciso disputar a              
juventude que se encontra a mercê da máquina de propaganda midiática, bem como da              
pasteurização das influências culturais externas; 

• Conquistar espaços na juventude para as pautas progressistas é fundamental para nossa            
sobrevivência como força política relevante. Assim, sem querer impor o “novo”, temos que             
criar conteúdos que estejam em comunhão com os anseios desse segmento; 

• Usar cada vez mais os espaços na propaganda no rádio e na tv para politizar e defender as                  
pautas progressistas e a defesa do legado petista; 

• Colocar no ar, em breve espaço de tempo possível, a tv PT na web, assim como, transmitir                 
online e ao vivo todos os principais eventos partidários; 

• Criar um canal interativo com a militância, no qual a cada semana um dirigente possa               
responder aos questionamentos, ouvir sugestões e críticas sobre variados assuntos do           
momento; 

• Compreender que as redes sociais propiciam uma nova forma de interlocução com a             
sociedade petista e com o campo progressista. Essa forma é inédita, portanto, nunca             
experimentada. Esse é o caminho que devemos trilhar e investir pesadamente. 

 

Investir nessas novas ferramentas de comunicação, buscando uma linguagem que nos conecte            
com a juventude e principalmente com os setores recém incluídos no mundo digital nos dará               
elementos para romper com o cerco midiático-conservador, já referido. 

 

Nada do que estamos propondo terá viabilidade concreta se não superarmos a acomodação,             
o desânimo e a “mesmice” que vem crescendo assustadoramente no interior de nossas             
fileiras. Precisamos reverter essa dinâmica para junto com o povo brasileiro apontar            
perspectivas palpáveis para o futuro. 

 

A luta pela afirmação das reivindicações da mulheres por mais inserção na vida política; a               
emergência dos negros com a reafirmação de nossa defesa contundente da política de cotas              
nas universidades, no serviço e nas carreiras públicas; o reconhecimento do papel dos povos              
indígenas e a consequente demarcação de suas terras; a luta contra a homofobia e o               
reconhecimento dos direitos do LGBTs; o reconhecimento de que a “guerra” as drogas não é o                
caminho para pôr fim ao morticínio, principalmente nas áreas periféricas; a valorização do             
emprego e a sua total formalização; o investimento maciço na educação e na saúde pública               
são as pautas que nos levarão ao encontro daquilo que sempre lutamos: uma sociedade              
brasileira mais justa e humana para todos. 

 



Reatar nossos vínculos históricos com os artistas e intelectuais passa decisivamente pela            
afirmação dessas pautas progressistas. 

 

Reconstruir as pontes entre o Partido dos Trabalhadores e o mundo da cultura por nós 
deveras negligenciadas reveste-se de uma importância jamais vista. 

 

Por uma comunicação com a abrangência que necessitamos é o que temos buscado ao longo               
do último período. Ousemos coletivamente a acertar! 

 

Salvador, Bahia, junho de 2015 

 

 

 


