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Diversas discussões estão sendo realizadas em todo o Brasil sobre a tão falada contrapartida 
social dos incentivos que o governo federal dá à cultura brasileira.  
 
Diversas discussões estão sendo realizadas em todo o Brasil sobre a tão falada contrapartida 
social dos incentivos que o governo federal dá à cultura brasileira. Não quero aqui colocar mais 
lenha nessa fogueira, mas sim acender uma outra fogueira: a comunicação do governo federal 
também terá uma contrapartida?  
 
Para mim, o problema não está na contrapartida, mas sim na responsabilidade e nas 
possibilidades existentes na área da comunicação do governo federal. Historicamente, a 
comunicação do executivo é produzida para propagandear ações, projetos, gestos e obras. Mas o 
ponto que eu não vejo discutido é sobre o papel da comunicação neste governo. Precisamos 
discutir se a comunicação neste novo governo terá única e exclusivamente o papel de 
propagandear. Se for, ele estará fazendo o que tantos outros já fizeram. Acredito que possamos 
fazer mais. A comunicação além de propagandear deve ter uma função social. A função de 
educar, conscientizar.  
 
Vamos lembrar que nas últimas eleições a comunicação política foi muitíssimo criticada por tudo e 
todos. E todos diziam que a comunicação política deveria ser mais política, discutir temas 
relevantes, conscientizar a população. A pergunta que fica é se a melhor hora para que a 
comunicação faça esse trabalho é no calor de uma eleição ou agora.  
 
Sim, a hora é agora. Agora é a hora da comunicação governamental mudar o seu papel e passar a 
exercer seu dever de educar e conscientizar. Qualquer pesquisa realizada em qualquer ponto do 
Brasil vai comprovar que o brasileiro não conhece muito bem os seus direitos, não sabe o que um 
deputado faz, não sabe quanto a política pode interferir na sua vida. Grande parte da população 
embaralha quais são as obrigações dos poderes municipal, estadual e federal. Enfim, nós somos 
assim. Mas a comunicação poderia ter um papel diferente nesta história. Poderia servir como uma 
ferramenta de ação para a cidadania. Poucos são os momentos na história em que podemos dar 
um salto qualitativo, mostrar que as coisas podem mudar. E para melhor.  
 
Por exemplo, creio que uma campanha explicando o trabalho dos vereadores, deputados, 
prefeitos, governadores e até do presidente seria muito bem-vinda. Ações de comunicação 
mostrando onde e de que maneira a população pode participar mais ativamente dos processos 
democráticos. Comerciais mostrando os nossos direitos e onde brigar por eles.  
 
Posso estar aqui sendo um pouco utópico. Mas é com utopia que se faz as mudanças.  
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