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Resumo: Este trabalho é fruto de um estudo sobre as relações entre o Estado, o poder 
judiciário e os meios de comunicação no que se convencionou chamar de período pós-
moderno. Baseado em reflexões de nível filosófico e sociológico, a tese a ser desenvolvida é a 
de que o paradigma moderno de Estado, nos moldes maquiavélico-hobbesianos, é hoje, 
paradoxalmente, um entrave à afirmação dos direitos liberais de igualdade, fraternidade e 
igualdade, e representa as condições de produção de um discurso público cujas características 
são o voltar-se para uma eficácia e o tecnicismo. Para tanto, verificaremos as perspectivas 
modernas e pós-modernas sobre a discussão em questão. 
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Estado é um conceito moderno. Apesar da contemporaneidade ser marcada por formas 

de sociabilidade diferentes daquelas características da modernidade do século XVI, nossa 

forma de conceber o Estado ainda é, em boa medida, pautada por conceitos modernos, por 

promessas modernas de que o Estado é a redenção do homem sobre o homem, a vitória 

definitiva do homem sobre a natureza, incluindo sua própria natureza. Um reino do homem 

razão e de suas promessas de igualdade, liberdade e fraternidade. Passados 500 anos, as 

promessas da modernidade não só não se concretizaram como, para muitos, não são mais do 

que ilusões. O Estado moderno baseado em seus pressupostos racionais teve seu auge com o 

nazismo e a guerra total em nome da superação do homem fraco pelo homem forte e, assim, 

construir um mundo melhor após extermínios e humilhações impostos em escala industrial. O 

Estado moderno não mais parece a redenção do homem sobre si mesmo, mas a afirmação de 

uma humanidade cruel e desiludida de si mesma. De esperança, a modernidade transformou-

se em desilusão. 
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  Porém, desiludidos ou não, o Estado continua um fato. A máquina burocrática 

de exercício do monopólio do uso legítimo da força não é um sonho nem uma ilusão, ele está 

mais presente do que nunca e constantemente denunciado no uso cada vez mais freqüente dos 

aparelhos de repressão contra os excluídos da economia de mercado e no uso da máquina 

militar visando a expansão violenta do mesmo mercado. As desilusões que marcam, no 

imaginário, o fim do Estado moderno não são, em absoluto, o seu fim material, mas, em certa 

medida, seu recrudescimento. Este trabalho pretende apontar, num primeiro momento, 

algumas reflexões acerca do Estado moderno diante dos paradigmas pós-modernos, diante da 

desilusão e da aparentemente contraditória manutenção histórica recrudescida de um Estado 

que ainda é, em boa medida, a idéia de Estado de Maquiavel e Hobbes. Numa segunda etapa, 

as conseqüências deste novo contexto sócio-político para o campo da comunicação pública. 

Antecipamos que entendemos comunicação pública como as formas do Estado mostrar-se a si 

mesmo, de fundamentar-se, justificar-se, legitimar-se, construir-se. Tal comunicação pública 

é, portanto, texto inserido num contexto: a idéia de Estado, não havendo, portanto, discurso 

sobre o Estado que não se encaixe em tal condição de surgimento e que, ao produzir-se, não o 

reforce. As condições de possibilidade, portanto, da comunicação pública é que tomamos 

como objeto deste trabalho. 

Os problemas do Estado numa concepção pós-moderna não são quanto à sua 

existência ou mesmo sua dinâmica de funcionamento, mas a da legitimação de sua violência, 

operada por conceitos modernos, e a contradição em relação ao mesmo projeto moderno de 

afirmação dos Direitos Humanos de liberdade, igualdade e fraternidade. Niilismo, 

desencantamento e violência são as marcas do Estado contemporâneo. Diante de tal quadro 

angustiante, o que permanece, ainda que tardiamente, do projeto moderno em relação à 

legitimação das ações de Estado? Como pode a razão pública não conseguir alcançar os 

sonhos de paz da modernidade? A resposta a tais questões terá como trajetória uma análise de 

dois problemas fundamentais da comunicação pública de Estado: a passagem de uma 

concepção metafísica para uma visão desencantada de Estado e a anulação do indivíduo 

intrínseca ao modelo hobbesiano de Estado. Num segundo momento, será analisada a 

trajetória histórica da concepção liberal à social de Estado moderno e sua negação, como base 

histórica do processo de desconstituição do Estado moderno. A tese a ser desenvolvida é a de 

que o paradigma moderno de Estado, nos moldes maquiavélico-hobbesianos, é hoje, 

paradoxalmente5, um entrave à afirmação dos direitos liberais de igualdade, fraternidade e 

                                                 
5 O paradoxo resulta do fato de, basicamente, o que afirmamos como sendo direitos humanos ser, tal qual o modelo 
hobbesiano de estado, uma invenção da modernidade. 
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igualdade e representa as condições de produção de um discurso público cujas características 

são o voltar-se para uma eficácia e o tecnicismo. Uma forma de representação do Estado, um 

texto, que tem como condição de eficácia a ocultação de seu próprio contexto. 

A modernidade entre o otimismo e o pessimismo 

 

A modernidade é concebida webberianamente como o desencantamento do 

mundo, entendido este como o abandono de concepções metafísicas para a compreensão do 

mundo. Nesse sentido, a modernidade é, antes de tudo, uma revolução epistemológica 

ocidental na qual a metafísica antropomórfica foi substituída pela razão humana e, 

conseqüentemente, a dinâmica do mundo, de causas e efeitos, passa a ter o homem como 

causador. Para o pensamento político dois autores são fundamentais para a compreensão de 

tal desencantamento: Maquiavel e Hobbes6. 

Mas entre o estado moderno de Maquiavel e o Estado moderno de Hobbes há 

diferenças. A fundamental para bem compreendermos uma contradição do projeto político 

moderno, é a diferença metodológica que há entre as duas concepções. Maquiavel baseia-se 

na prudência, Hobbes na ciência. Segundo Hobbes tanto prudência quanto ciência são formas 

de sabedoria, a experiência acumulada resulta em prudência, a sapiência acumulada em 

ciência. Entre a prudência e a ciência não há apenas a valorização aleatória da experiência ou 

da sapiência 7 em detrimento de outras formas de produção de conhecimento. O ponto central 

da diferenciação não é propriamente esta escolha metodológica, mas os objetos que as 

justificam. Métodos são selecionados em função dos objetos que temos por conhecer e, em 

ambos os casos, tal objeto é o homem considerado individual e sócio-politicamente. Quanto 

ao homem em seu aspecto individual, as análises de Hobbes e Maquiavel em muito se 

aproximam, ambos descrevem um homem dominado por paixões, mesquinharias, desejos 

egoístas, medos, etc. E ambos concebem tais qualidades como sendo uma natureza humana, 

um dado e não um construto social ou racional. As diferenças começam a evidenciar-se, 

porém, quando pensam este mesmo homem sob os aspectos sócio-políticos. Para Maquiavel, 

este homem quando em sociedade não rompe com sua natureza, ao contrário, as qualidades 

                                                 
6 Poder-se-ía incluir neste rol Rousseau, ao lado de Hobbes, na medida em que o modelo hobbesiano de Estado encontra, sob 
vários aspectos, sua radicalidade em Rousseau, notadamente na idéia de vontade geral como critério legitimador das ações de 
Estado, entendendo esta como um misto de razão e piedade que se manifesta não por meio da maioria ou mesmo a totalidade 
das opiniões, isso porque a vontade geral não se confunde com opinião alguma, ela, ao contrário, tem a pretensão de verdade, 
de conhecimento inatacável, inquestionável. Como bem observou Bobbio, Rousseau acaba criando um totalitarismo 
democrático. (BOBBIO, Norberto e BOVERO, Michelangelo. Sociedade e Estado na Filosofia política moderna. São Paulo: 
Brasiliense, 1996) 
7 Sapiência é entendida em Hobbes como o uso da razão. 
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intrínsecas ao homem manifestam-se como a lógica das relações políticas, justificam a 

política como disputa, como guerra na qual a única chance de paz se faz pela imposição da 

força de um príncipe, um mundo que não é domado pela razão, mas pela força. Já Hobbes 

descreve um movimento de passagem de um estado de natureza, do homem considerado sob 

seus aspectos negativos, para um estado de sociedade, um lugar de possibilidade de ruptura 

das ligações do homem com sua própria natureza, uma natureza que pode ser ultrapassada 

pela razão. Em suma, Maquiavel não concebe distinção entre o homem natural e o homem 

político, Hobbes, ao contrário, concebe dois homens, o das paixões e o da razão. Homem 

contingenciado pela natureza humana, o que coloca todos no campo da política sujeitos à 

fortuna, para Maquiavel e homem livre, sob o aspecto da lei natural, que supera racionalmente 

sua própria natureza em benefício da humanidade. Comparado a Maquiavel, Hobbes era um 

otimista. 

Pelas diferenças apresentadas entre ambos, a Maquiavel é atribuído o título de 

inaugurador da modernidade política, na  medida em que foi o primeiro a conceber as relações 

políticas sem metafísica, já a Hobbes os méritos ficam por conta da formulação de uma 

concepção de Estado como superação do estado de natureza que, trabalhada nos mesmos 

moldes por Locke e Rousseau, constitui o paradigma moderno para se pensar o Estado. 

Conciliáveis sob o aspecto da ruptura com modelos metafísicos, inconciliáveis, porém, sob a 

ótica do indivíduo socialmente considerado. Não há meio-termo: ou as relações sócio-

políticas são pensadas como um mundo incontrolável pelo homem, uma natureza que o 

contingencia, diante da qual lhe resta apenas a prudência para bem reagir (posição 

maquiavélica), ou estas mesmas relações são pensadas como fruto de homens capazes de 

construir racionalmente seu mundo, de tal forma que, o mundo como está é fruto de uma série 

de escolhas de um indivíduo livre para bem usar sua razão (posição hobbesiana). Maquiavel 

apenas a inicia, Hobbes dá a direção. Foi a vitória do otimismo! 

Mas a modernidade ergueu-se ressentida pela impossibilidade da metafísica. 

Presente desde o início do projeto moderno, a morte de Deus deixou no seu lugar sua sombra 

que rapidamente foi preenchida por dois conceitos: uma razão universal e o tempo. O 

otimismo do paradigma hobbesiano depende de ambos. Sem a razão universal, seria 

impossível justificar os dispositivos contratualistas que legitimam as ações de Estado, assim 

como o tempo futuro, ilusão redentora e justificante das ações de Estado tanto em Hobbes (A 

razão é o passo, o aumento da ciência o caminho e o benefício da humanidade o fim) quanto 

em Maquiavel (Os fins justificam os meios), a importância do tempo está na crença de que a 

razão, em substituição a Deus, concretizará as mesmas promessas de felicidade contidas no 
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paraíso. Nietzsche apontava o problema ao anunciar a morte de Deus: apesar da metafísica 

não ser mais necessária, o homem insiste nela como fuga da morte e da finitude. Sem o 

metafísico, o que nos protegerá do caos que nos cerca? E assim o cadáver de Deus tornou-se 

rapidamente razão e tempo. Mas o metafísico estava definitivamente condenado e, no caso 

das concepções de Estado, bastou que o sono da razão produzisse seus monstros, como o 

nazismo e todas as pretensões científicas de conformação do mundo, de moldar corpos 

dóceis 8. O terror dos sonhos da razão tornaram-se evidentes demais para serem ignorados e, 

mais uma vez as muletas metafísicas desabam, atingindo, desta vez, o tempo. O fim da ilusão 

em relação ao progresso da ciência, do Estado racional, da ordem social imposta, permitiu que 

a última instância que sustentava as bases de possibilidade para que o homem se sentisse 

protegido da inconstância do mundo, de sua impermanência e do caos. O que era sólido, 

desmanchou-se no ar, a modernidade tornou-se líquida, fluída. Dito de out ra forma, a 

superação do projeto moderno implica na radicalização do fim da estabilidade do ser, outrora 

sustentado pela razão e sua permanência no tempo. Seu último suspiro foi o historicismo 

hegeliano e o pensamento marxiano 9. O historicismo, assim, encontrou como adversários 

Nietzsche e Heidegger, que ao anunciarem o eterno retorno e o fim da metafísica 

proclamaram o fim da história como processo, como evolução, ruindo as dimensões do tempo 

futuro como instância metafísica de justificação e redenção do tempo presente10. A pós-

modernidade é, assim, um novo desencantamento, o desencantamento do tempo e da história 

como evolução. 

A perspectiva pós-moderna pressupõe em Nietzsche uma superação do 

humano, o além-homem como o homem consciente da finitude e da morte e capaz de encará-

las sem muletas metafísicas, o homem da historicidade não como evolução, mas como a 

sucessão de tempos presentes. O homem não é um estágio ao homem racional, o homem É e 

apenas É, com toda sua finitude, no tempo presente. Se os tempos favorecem Nietzsche como 

intérprete de nosso presente, as exigências de superação do homem pelo homem parecem um 

fardo ainda pesado demais. Vivemos um eterno retorno sem um homem para além do homem, 

sem um homem atento a uma estética da existência, mas, despreparado e temeroso da finitude, 

reativo ao tempo presente. Tal desencantamento e medo apresentam-se como um niilismo que 

admite duas alternativas: um niilismo reativo, das tentativas de preencher a sombra de Deus 

                                                 
8 Como se referia Foucault aos objetivos do biopoder. 
9 Referimo-nos ao pensamento de Marx propriamente e não de suas leituras que, reativamente à impossibilidade do ser, leram 
Marx sem Hegel. Exceção honrosa à Althusser que aproximou o marxismo da fenomenologia, tentando, assim, dar conta da 
finitude do ser. 
10 Ponto em comum entre os dois Filósofos, apesar de uma infinidade de outras diferenças. 
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ou um niilismo da estética da existência, do além-homem. Em relação ao Estado, o fim da 

história como evolução atingiu em cheio o paradigma hobbesiano, mas não o projeto moderno 

em si, pois arremessou o homem num niilismo reativo que encontrou abrigo nas concepções 

maquiavélicas da política como conflito, como reação a uma natureza insuperável, o ser 

desloca-se da razão e do futuro histórico para o presente concebido como natureza, como “as 

coisas como realmente são”. Naturalizamos as relações de dominação como forma de reação à 

dissolução do ser, considerando que as relações de dominação num capitalismo avançado são 

permeadas por uma lógica de mercado, não seria absurdo afirmar que o ser deslocou-se para a 

economia e o mercado. A pós-modernidade no plano político resultou, por um lado, a 

possibilidade de redenção do homem sobre si mesmo, mas, por outro, a partir de um niilismo 

reativo, um retorno não à barbárie ou ao pré-moderno, mas ao maquiavelismo Em certo 

sentido, um recrudescimento do projeto moderno. O ser do neo-maquiavelismo, as coisas 

como realmente são, aquilo que constitui uma nova natureza insuperável e, diante da qual só 

nos resta a prudência de bem reagir, aceitando suas imposições como caprichos da fortuna 

tornou-se mercado. Naturalizada a economia, a política não mais pode ser concebida como 

uma questão ideológica, pois ideologia pressupõe escolha, pressupõe que o Estado é fruto de 

um contrato e as discussões ideológicas são, em si, discussões do conteúdo deste contrato. 

Vitória do pessimismo ou do realismo. 

A transição do modelo liberal ao social na modernidade pessimista 

 

As estruturas internas de funcionamento da máquina burocrática do estado 

também não sairão ilesas diante de tal mudança paradigmática do projeto moderno do Estado 

contemporâneo, marcado pelas concepções liberal e social de Estado. O estado moderno 

desenvolvido a partir do paradigma hobbesiano, baseia-se em critérios de legitimação 

fundamentados no modelo da democracia representativa de conteúdo liberal. Em tal 

concepção, o homem ao abandonar o estado de natureza e, mediante um pacto de sociedade e 

um pacto de sujeição11, abre mão, voluntariamente, de sua própria liberdade natural em favor 

do Estado. Tal passagem do Estado de natureza à sociedade civil12 institui a idéia clara de 

                                                 
11 Bobbio observa que comumente no pensamento moderno os dois pacatos são confundidos num único evento, na forma do 
contrato social. Ver BOBBIO, Norberto e BOVERO, Michelangelo. Sociedade e Estado na Filosofia política moderna. São 
Paulo: Brasiliense, 1996, pp 37 e ss. 
12 Privilegia-se para a análise da idéia de Estado moderno as concepções de Locke em função do paradigma liberal. 
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duas esferas de relação, uma pública, caracterizada pela idéia de sociedade e Estado13 e outra 

privada, associada, na concepção liberal, ao espaço de deliberação independente da vontade 

de outrem. Essa concepção de liberdade privada é fundamental à lógica liberal na medida em 

que fundamenta a idéia de direito subjetivo14 como sendo o exercício de uma mera vontade ou 

faculdade de agir, fundamento, por sua vez, de todo Direito Privado. 

Em termos de liberdade de ação, portanto, o direito subjetivo seria a instância, por 

excelência, de liberdade do homem, a liberdade de dispor, independentemente da vontade 

alheia, de seus bens materiais. Porém tal esfera privada, para que exista como instância de 

liberdade, necessita da existência do Estado, assumindo este o papel de garantidor da 

liberdade individual na esfera privada de relações. Dito de outra forma, a liberdade na esfera 

pública é concebida como proteção do indivíduo contra a vontade de outro indivíduo. A idéia 

de liberdade pública é, portanto, uma concepção negativa de liberdade, na medida em que esta 

é fruto de uma renúncia voluntária da liberdade natural em prol do estabelecimento das 

condições necessárias para a existência da liberdade privada. Em resumo, a liberdade na 

esfera pública é a liberdade de ser súdito do Estado (garantidor das condições de liberdade 

privada), é a liberdade de obedecer15. Nesse contexto, portanto, impor liberdades privadas 

significa impor limites ao poder soberano do Estado - aliás, em tal raciocínio se estruturam as 

inalienáveis garantias individuais – No campo da afirmação política cidadã não há espaço 

para que o indivíduo demande ativamente junto ao Estado, sendo o dever deste, 

primordialmente, o de mantenedor da ordem necessária para o desenvolvimento da sociedade 

a partir das liberdades privadas instituídas. 

 Tal modelo liberal começa a sofrer transformações com o advento do Estado Social, a 

partir do qual o Estado passa a ser concebido não mais, negativamente, como o mantenedor da 

ordem pública, mas, positivamente, como realizador de demandas políticas e sociais. Ao 

contrário do modelo liberal clássico, em que o desenvolvimento da sociedade é confiado ao 

espaço privado, na concepção social tal desenvolvimento é confiado ao dirigismo do Estado 

                                                 
13 Cabe observar a indistinção no pensamento moderno entre sociedade e Estado na medida em que tanto os pacta de sujeição 
e de sociedade são confundidos na forma de uma única deliberação. De tal forma sociedade e estado não só passam a possuir 
uma origem comum como desfrutam de razões de ser comuns e, portanto, uma indistinção em termos operacionais. 
14 Von Jhering, por exemplo concebia a idéia de direito subjetivo como uma extensão da personalidade, de tal forma que a 
disposição dos bens sobre os quais a personalidade se estendem, tal qual o próprio corpo, depende apenas da vontade do 
indivíduo. 
15 A esse respeito, observa Michel Foucault que o discurso da legitimidade moderna do Estado é um discurso que, partindo da 
idéia de um homem sujeito da ação política acaba por, paradoxalmente, transforma-lo em súdito do Estado: “Parece-me, de 
fato – resumindo tudo isso em algumas palavras, três palavras exatamente-, que a teoria da soberania tenta necessariamente 
construir o que eu chamaria de um ciclo, o ciclo do sujeito ao sujeito, mostrar como um sujeito – entendido como indivíduo 
dotado, naturalmente (ou por natureza), de direitos, de capacidades, etc. – pode e deve se tornar sujeito, mas entendido desta 
vez como elemento sujeitado numa relação de poder.” (FOUCAULT, 2000, pág. 49. Corresponde à aula do dia 21 de janeiro 
do curso de 1976 do Collège de France). 
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na ordem pública. Se tal mudança de paradigma pode significar um ganho no sentido da 

afirmação de valores sociais, por outro lado, mudanças estruturais significativas ocorreram em 

função do papel ativo do Estado frente ao espaço público. A primeira dessas mudanças ocorre 

em relação ao legislar no Estado, uma vez que o modelo da formulação de leis com conteúdo 

objetivo mostra-se inadequado por não garantir ao Poder Executivo liberdade para o 

gerenciamento de questões circunstanciais. O Estado social é essencialmente um Estado 

administrativo que possui como tarefa a gestão de conflitos ocorridos no tempo presente, com 

circunstâncias e razões contingenciais, e não a concretização de um projeto pré-definido na 

forma da lei construída via democracia representativa. “Tão logo, porém, a administração do 

Estado social foi tomada para tarefas de estruturação e de regulação política, a lei em sua 

forma clássica não era mais suficiente para programar a prática da administração.”16. Por 

questões epistemológicas e não ideológicas, portanto, o Estado se transforma, no sentido de 

valorizar a lógica da administração das contingências em detrimento do papel de 

concretizador de políticas ideais definidas por lei anteriormente feita pelo Legislativo. 

Abandona-se, portanto, a dimensão pretérita da constituição da política, tão presente na 

concepção moderno- liberal de Estado, e adota como dimensão da política o tempo presente. 

Fim da história como evolução. No entanto, o caráter contingencial das demandas do tempo 

presente remete a uma lógica técnico-administrativa de gestão do espaço público e não 

político-ideológica. A conseqüência visível de tal fenômeno é a despolitização das decisões 

executivas, ou seja, governar não é, propriamente uma questão de construir um ideal político-

ideológico pré-concebido, mas provisionar, elaborar infra-estrutura, planejar, etc. No lugar da 

ideologia a técnica, como a nova arte da prudência, um saber prático voltado para um agir 

construído a partir das regras da experiência, da compreensão da besta indomável: o mercado. 

Não é à toa que os discursos eleitorais são marcados pela construção de um perfil tecnocrático 

do candidato e, contraditoriamente, associa à expressão “político” um caráter negativo, 

antidemocrático17. O Estado torna-se um prestador de serviços a um cidadão cliente, uma 

questão de administração e não de política. 

 Mas o fim da história como evolução não é o fim do futuro como critério de 

legitimação das ações de Estado, ele apenas deixa de ser a morada do SER, lugar da 

estabilidade e da permanência e passa ser o lugar da incerteza, da inconstância e do risco. Ele 

transforma-se em critério legitimador de ações preventivas, não no sentido de uma prevenção 

                                                 
16 HABERMAS, 1997, vol. II, pág. 174. 
17 A idéia de universalidade na gestão política é associada à imparcialidade de gestão, ou seja, bem governar é governar para 
todos e governar para todos é governar pensando apenas administrativamente. Ser político, ao contrário, é ser parcial, pensar 
interessadamente em um grupo específico em detrimento da maioria e ser, portanto, não-democrático. 
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de um perigo eventual, certo e imutável, mas de um perigo constante, incerto e mutável. Dito 

de outra forma, o Estado se despolitiza na medida em que a gestão pública deve lidar com 

uma dimensão temporal inapreensível e de demandas, portanto, incertas. “A moderna prática 

de administração revela tal grau de complexidade, de dependência da situação e de 

incerteza, que ela não pode ser captada plenamente pelo pensamento, não podendo, pois, ser 

determinada de modo conclusivo.”18.  

O espaço público político, portanto, no Estado contemporâneo é marcado por 

uma despolitização do cidadão que ao demandar em face do Estado o faz como cliente e não 

como um sujeito ativo do processo político. Ao mesmo tempo, a instância tradicional de 

manifestação e determinação político-democrática (o Legislativo), encontra-se esvaziado em 

relação aos demais poderes. Tal contexto significa o esvaziamento do canal tradicional de 

representação política surgindo, em contrapartida, o Judiciário como instância de realização 

de normas de conteúdo flexível assumindo inequívoca função política típica de Poder 

Legislativo. Há, portanto, um deslocamento do espaço de realização de demandas sociais do 

Legislativo para o Judiciário, que peca, muitas vezes, pela falta de democratização no acesso à 

jurisdição e pelo formalismo. 

Nesse contexto, a comunicação pública é, em primeiro lugar, uma 

comunicação centrada no poder executivo e não disputas legislativas, ou seja, demanda-se 

muito mais por formas de gestão, de eficiência em torno de um projeto inquestionável, do que 

de ideais e metas a serem atingidas num futuro qualquer, por outro lado, mostra-se também 

“judicializado”, proposto na forma de demandas jurídicas, de lutas pela concretização de 

direitos. Dito de outra forma, o Estado pós-moderno e suas características marcam as 

possibilidades contextuais de sentido do discurso político, dos atos de comunicação públicos, 

não se trata, portanto, de falar a partir de uma forma qualquer de Estado, mas DE uma forma 

específica de Estado, uma forma que não admite um questionamento dos fins, na qual o 

questionamento do futuro quanto ao mais ou menos desejável, sobre qual a melhor forma de 

vida torna-se non sense, utópica, irreal. O discurso político responsável, realista, ou, numa 

linguagem propriamente maquiavélica, prudente, seria o discurso da técnica, da resignação do 

presente como conflito constante, como natureza incontrolada e incontrolável, que 

enfrentamos, administramos, um agir prudente justificado pelos fins, não propriamente os fins 

que constrói, mas os que evita a todo instante. Discurso desencantado. Como em Maquiavel, 

                                                 
18 GRIMM, D. Recht und Staat der bürguerlichen Gesellschaft. Frankfourt, 1987 apud HABERMAS, 1997, vol. II, pág. 174. 
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tal estrutura reativa, tal grau de insegurança só pode ser superado por um príncipe forte19, de 

razão firme, impetuoso, disposto a domar a fortuna, incompatível com um governo formado 

por uma pluralidade de homens, pelo fixar metas a longo prazo. Inadequação e esvaziamento 

do poder legislativo. Como exemplo, basta observar nos processos eleitorais a pouca 

importância que têm os candidatos a cargos legislativos em comparação com os candidatos a 

cargos executivos. Em contrapartida, as demandas populares não mais são demandas por 

novas leis, mas por formas de aplicação das atuais, pela afirmação da ordem posta sob a 

forma de leis de cunho amplo, abrangentes, principiológicas20, forma de demanda política, 

portanto, que não propriamente questiona fundamentos e fins, mas que aceita os limites 

impostos pela lei como uma realidade, como concretude, por mais que essa concretude seja 

flexível, mutável. Luta-se pelo sentido da lei não de forma universal, mas de um sentido aqui 

e agora, circunstancial, casuístico, o que é capaz de transformar a vida dos demandantes num 

processo judicial, mas não da sociedade. Os demandantes são revolucionários de suas próprias 

vidas, não da sociedade. Um mundo menos revolucionário que se revoluciona a todo instante. 

A razão na comunicação pública 

 

A comunicação pública assume, assim, epistemologicamente, a forma de 

discurso racional, de ciência, com objeto e método próprio. Crente de que a sedução das 

massas em direção às boas razões é mera questão de demonstração, de esclarecimento de 

razões pré-existentes ao próprio homem, de razões incrustadas na realidade das coisas, como 

se houvesse uma realidade exterior ao próprio homem, como se a mente humana fosse um 

espelho que captaria a verdade a partir da razão, uma vez que a verdade fosse apresentada. Eis 

a comunicação pública como esclarecimento. Desalienação alienada. Como a voz de Deus, 

que se confunde com a voz do povo, pois a voz de Deus é a voz da razão e esta está em todas 

as mentes, inata, no povo. É possível enganar muitas pessoas por muito tempo, mas não é 

possível enganar a todos o tempo todo, pois a verdade emergirá, tardará, mas não falhará. 

                                                 
19 É o que afirma Maquiavel ao pregar, no último capítulo do livro, a razão de ser do príncipe, os motivos e a necessidade de 
um príncipe forte para a unificação e pacificação da Itália. 
20 Os estudos jurídicos contemporâneos são profundamente marcados por questões metodológicas acerca das formas de 
concretização ou aplicação do direto. Vive-se uma verdadeira crise metodológica entre os operadores do direito, uma vez que 
a metodologia jurídica consistia em conformar uma hipótese de incidência de uma norma jurídica e aplicar-lhe uma sanção, 
para tanto, era preciso normas com uma clara hipótese de incidência e uma clara sanção definida: “matar alguém: pena – seis 
a vinte anos”, quando alguém é morto, pune-se o homicida com reclusão de seis a vinte anos. O mesmo raciocínio simples 
não se aplica a normas de cunho principiológico, cada vez mais comuns, como o princípio da dignidade da pessoa humana, 
ou o princípio da razoabilidade, etc. diante de tais normas, há mais incertezas do que certezas dos juristas: O que é a 
dignidade da pessoa humana? O que significa garanti-la? Em que hipóteses tal princípio pode ser utilizado? Como utiliza-lo, 
qual a sanção que ele implica? 
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A desumanização da comunicação é, enfim, a desumanização da política, tida 

não como escolha, mas como fato, natureza. Conhecer a política é desvendá- la e não criá- la. 

Nesse sentido, as grandes estratégias de comunicação pública seriam as estratégias da 

demonstração da razão pública, entendida esta, por sua vez, como a razão que permite 

conhecer o futuro, o bem por vir, a evolução da história. Ao mesmo tempo em que se 

demonstra a boa razão, deveria evitar o mal, o engano, o irracional. O discur so “do bem” 

deveria impor razões públicas às emoções privadas. Porém, é condição de eficácia de tal 

discurso mostrar-se não como construto da mente criativa, mas como argúcia da mente 

esclarecida, racional, de uma mente que percebe uma natureza ou fatos das coisas às quais não 

faria sentido opor-se. Discurso irresistível porque racional. A eficácia do discurso seria 

diretamente relacionada, portanto, com a sua racionalidade, sua lógica interna, o resto seria 

bom senso. 

Haveria a hipótese do mau discurso, ou discurso do mal. Aquele voltado para a 

persuasão, para o engano, que teria como condição de eficácia o travestir-se de boa razão. 

Razão- lobo em pele de razão-cordeiro. Seria a retórica, o uso de técnicas de construção do 

discurso, de organização dos argumentos visando sustentar um conteúdo (irracional) que por 

si só não se sustentaria. Um discurso que, sem as artificialidades das técnicas retóricas, suas 

“razões” não se imporiam, por não serem racionais. A condição do apontar do bom e do mau 

discurso é a crença na existência da boa e da má razão. De uma razão metafísica, pura, que 

permitiria a percepção da verdade efetiva das coisas, e de uma razão ardilosa, mero 

estratagema. Uma razão no objeto do discurso, outra na estrutura do discurso ou, dito de outra 

forma, o bom discurso seria racional em sua estrutura (organon) e seu objeto, já o mau 

discurso ou discurso do mal na política seria racional apenas em sua estrutura. 

Há, contudo, uma alternativa ao niilismo reativo em termos de comunicação 

pública através do resgate do caráter claramente retórico e da lógica substantiva do discurso 

político, o que implicaria num niilismo libertário, na medida em que seria necessária uma 

atitude diante do poder de denúncia de suas práticas de seus jogos de força e inevitavelmente 

dos discursos que os legitimam como condições de sua própria existência e reprodutibilidade. 

Em que consistiria tal paradigma? Em primeiro lugar uma descentralização da idéia de 

política, pensá-la não a partir de um centro emanador do poder, mas de forma difusa na 

sociedade, poder em rede, uma atitude de compreensão dos jogos de poder e de sua 

operacionalidade a partir de suas micro-estruturas. Compreender que os discursos acerca do 

poder e do Estado não nos permitem conhecer a “essência” do poder ou do Estado a que se 

referem, mas as relações de poder que perpassam os porta-vozes do discurso, que neles se 
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investem. A tese central é a de que o poder político nada mais é do que uma forma humana de 

relação e, portanto, exercido por e para homens a partir de critérios de sentido e valor 

atribuídos às ações políticas, critérios esses que estão presentes nos grandes e pequenos feitos 

políticos do homem, nos grandes e pequenos discursos, pois não se tratam de criações 

específicas e planejadas para um fim específico, mas de saberes que apontam uma forma 

particular de um povo ou de uma geração de atribuir sentido e valor às coisas percebidas no 

mundo. Em suma, seria, em primeiro lugar, uma atitude de desinstitucionalização da política 

em prol de uma humanização da política e, conseqüentemente uma desinstitucionalização da 

comunicação pública em favor de uma humanização da comunicação pública. 

Conclusão 

 

Curiosamente, no momento em que a comunicação pública inscreve-se num 

contexto moderno, que se pretende revestida de cientificidade, o custo de tal cientificidade é a 

desumanização da comunicação, em função de uma desumanização do homem, representado 

não como ser de paixões, pulsões, desejos, mas como ser de razão, opinião, sujeito de si 

mesmo, controlador de si mesmo. Relega-se a retórica à arte ou técnica de retirar o homem de 

seu próprio controle, de turvar sua razão pela persuasão, ao passo que haveria um discurso 

racional, da boa razão, da lógica formal, que mostraria o bom caminho. A comunicação 

pública perde seu caráter de discurso deontológico, de DEVER-SER, e mostra-se como 

discurso do SER, ontológico, deixando, assim, de ser compreendido como o campo do 

discurso justificável em favor do discurso sedutor porque verdadeiro. De uma forma mais 

direta, há pouco questionamento das condições do discurso em si e uma preocupação com a 

razão do discurso. 

Considerando-se as condições de cientificidade ou de racionalidade do 

discurso moderno e o problema pós-moderno do fim da metafísica e dos “pontos fixos” de 

fundamentação das verdades e considerando-se, ainda, que o discurso político e a 

comunicação pública como um todo inevitavelmente inserem-se num contexto de discurso 

sobre e/ou a partir do poder (estatal ou não), sob pena de não ser político ou público o 

discurso, podemos afirmar que o discurso político apenas sustenta sua racionalidade a partir 

de um alienar-se das condições de sua própria produção como discurso, a partir da alienação 

de seu caráter axiológico. Paradoxalmente, portanto, a comunicação pública como 

esclarecimento das razões públicas só é eficaz na medida em que não esclarece suas próprias 

condições de eficácia, seu contexto de razoabilidade. Isto ocorre pelo fato de que a 
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desumanização do homem presente nas formas modernas de discurso não impede que a 

política deixe de ser um campo de disputas axiológicas, disputas pelo sentido e valor das 

coisas e ações no mundo, porém, faz-nos crer, como condição de sua aceitação como 

prevalecente sobre qualquer outra forma de discurso, que tais disputas não existem, que os 

sentidos e valores das coisas no mundo são uma realidade do mundo, uma questão a ser 

demonstrada e facilmente percebida pelos homens de razão. Dito de outra forma, a passagem 

da lógica substantiva à lógica formal como estrutura do discurso político implica, como 

fundamento de uma lógica formal, um inquestionamento dos fundamentos do discurso, dos 

valores postos no discurso, o que, sob uma perspectiva do Estado pós-moderno como retorno 

ao maquiavelismo, significa que os fins que justificam os meios são em si inquestionáveis, 

bastando apenas sua demonstração como forma não de justificação dos atos de poder, pois 

não haveria juízo moral possível em relação ao que não poderia ser de outra forma, mas 

apenas de explicitação das razões da ação política. 

Em suma, podemos afirmar que os discursos que estruturam-se em torno da 

transparência dos atos de governança, dos atos de poder, como ocorre nas empresas como 

discurso da casa de vidro, de que a empresa deve ser transparente aos olhos do público e dos 

consumidores estrutura-se como plausível apenas sob a ótica de um convívio simultâneo de 

um paradigma racional de discurso no modelo da lógica formal e de uma naturalização de 

determinados dados que o tornariam inquestionáveis em si, ou seja, uma estrutura burocrática 

de poder, seja um estado, seja uma empresa, só poderia ser transparente em tempos pós-

modernos onde os fins justificam os meios, de uma lógica desenfreada de lucros numa selva 

mercadológica elevada ao status de natureza inquestionável, ocultando determinados dados 

relativos ao próprio contexto de sua produção como discurso, de seu próprio atuar como 

estado ou como empresa. Não é o Estado que se torna transparente graças à comunicação 

pública, mas os limites da visão é que são reduzidos de tal forma que o opaco não mais seja 

percebido como opaco, mas como intransponível, como não houvesse nada a ser visto para 

além dele. Aliena-se ao afirmar-se que se esclarece. 
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