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Resumo

Além de dar-se como uma atividade de prestação de serviços aos cidadão, a Comunicação 
Pública consolida-se como lugar em que se produzem as mediações de cuja ação depende a 
consolidação das hegemonias, na qual se deposita boa parte da responsabilidade pelo sucesso das 
estratégias adotadas no cotidiano das disputas políticas. A partir desse lugar, marcado pelo 
conflito e pela disputa, profissionais que nele atuam desenvolvem seus próprios discursos sobre 
suas práticas, sua ética e seus compromissos fundamentais. Neste artigo, são pontuados e 
discutidos alguns dos eixos argumentativos por eles desenvolvidos, que foram identificados a 
partir de pesquisa realizada com gestores de comunicação municipal. 
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Introdução

Não é impreciso dizer que nossa cultura política vem se empenhando com maior fervor do 

que em outros momentos da história em compreender e desenvolver técnicas de comunicação 

que proporcionem um melhor resultado na obtenção de concordâncias e reconhecimento sobre 

ações realizadas na vida pública. São fartos os exemplos do emprego contínuo de novas 

estratégias para produção de uma enunciação cada vez mais sedutora, destinada a favorecer a 

concordância e a legitimação de quem a pronuncia. Na esfera do Estado e dos governos que o 

habitam multiplicam-se os mecanismos de comunicação, bem como renovam-se suas práticas em 

busca de dar conta de um modelo de organização social e político baseado na democracia e nos 

princípios republicanos. Na forma de assessorias ou secretarias de comunicação, materializa-se 

Intercom  –  Sociedade  Brasileira  de  Estudos  Interdisciplinares  da  Comunicação
XXXV  Congresso  Brasileiro  de  Ciências  da  Comunicação  –  Fortaleza,  CE  –  3  a  7/9/2012

1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Professora Dra. do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo.



2

um dos principais instrumentos que têm servido para dar ao Estado e aos governos 

contemporâneos a condição para o exercício de princípios fundadores, especialmente o da 

publicidade. No interior dessas estruturas, agencia-se um conjunto diverso de sujeitos, 

conhecimentos e saberes, que configuram um ethos profissional e uma retórica sobre sua própria 

existência, na tentativa de dar conta do seu papel social, político e cultural. 

Neste texto, detenho-me de forma mais específica na elaboração discursiva dos 

profissionais do campo da Comunicação Pública, expressão que busca designar as iniciativas 

formais e planejadas de comunicação no que se convencionou entender como esfera pública. 

Para melhor demarcar o espectro empírico trabalhado, é necessário colocar que Comunicação 

Pública será considerada aqui como um serviço realizado por profissionais de Comunicação no 

interior das estruturas de Estado e a partir dos governos. Mesmo entendendo que o conceito 

transcende esse arco de atuação, questão que será tratada a seguir, são os profissionais dessa 

parte de um universo mais amplo que têm se apropriado de forma mais efetiva da expressão 

Comunicação Pública para designar a multiplicidade das suas práticas. São eles também que têm 

contribuído mais significativamente para a configuração dos discursos sobre suas práticas 

profissionais e sobre os fundamentos do campo da Comunicação Pública.

As análises apresentadas a seguir se ancoram em pesquisa3  realizada no último ano, por 

meio de entrevistas semi-estruturadas, com os principais gestores de Comunicação de municípios 

da Região Metropolitana de Vitória (Espírito Santo): secretários e profissionais bem situados no 

espaço decisório das secretarias de quatro dos sete municípios da região, os quais abrangem uma 

população superior a 1,5 milhão de habitantes4. Algumas estruturas são diminutas, outras mais 

robustas - desde cinco (Prefeitura da Serra) a cinquenta profissionais (Prefeitura de Vitória, 

capital do ES), dado que só se dá como relevante se considerarmos que nelas ainda são pouco 

precisas a divisão das diversas naturezas da ação de comunicação, o que contribui para ampliar 

as contradições e dilemas da atuação profissional, como veremos a seguir.
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As narrativas produzidas por esses profissionais se ancoram num aporte teórico sobre o 

campo da Comunicação Pública que se constituiu ao longo dos últimos anos, especialmente a 

partir do desabrochar da experiência democrática brasileira. Buscou-se compreender as 

principais linhas argumentativas e conceitos presentes nas narrativas sobre as práticas 

profissionais - processos de decisão e principais ações desenvolvidas na atividade levada a cabo 

na esfera do Estado e dos governos. Destaque-se que a opção, neste primeiro momento da 

pesquisa, foi trabalhar com um corpus situado no âmbito de um poder federativo de nível local, o 

município, sobre o qual hoje recai, especialmente  a partir da Constituição de 1988, que ampliou  

suas competências decisórias e abriu o leque das obrigações de prestação de serviços, o que fez 

ampliar as interfaces com a comunidade que atendem, e, também, sua importância no cenário 

político.

Os mais de 5,5 mil municípios brasileiros hoje são instrumentos poderosos para a 

microgestão territorial e para a macrogestão brasileira. Eles são operadores privilegiados de um 

leque diverso de políticas públicas definidas em nível federal, estadual ou local, que requerem 

dos seus gestores maior capacidade de interação e diálogo político para com a população desses 

territórios. As estruturas de comunicação não alcançam a maioria dos municípios, mas se faz 

presente na quase totalidade daqueles situados em regiões metropolitanas e em áreas de maior 

densidade urbana, nas quais a complexidade da gestão pública é maior e os conflitos e disputas 

mais acentuados. 

A opção por estudar as práticas de comunicação no nível municipal, entretanto, não se 

deveu a um rigoroso corte epistomológico, mas à conveniência de um planejamento de pesquisa 

que visa a um corpus maior e que, em decorrência da sua estrutura, teve que se ater a uma parte 

desse todo, para, num momento seguinte, prosseguir com a garimpagem de dados e análise 

avançando para estruturas regionais e nacionais de comunicação. As leituras complementares e o 

acesso a outros estudos semelhantes já realizados nos levam a concluir que o recorte apresentado 

neste trabalho pode ser compreendido como representativo do conjunto de estruturas de atuação 

da Comunicação Pública, uma vez que os discursos a respeito das práticas as cortam 

transversalmente e se universalizam.

A opção foi pelo método de análise do discurso dos gestores, mais do que sobre dados  

materiais a respeito das ações realizadas, por se mostrar como a mais coerente com a finalidades 
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desta pesquisa, uma vez que um dos objetivos é identificar os principais conceitos e fundamentos 

sobre os quais se edifica a retórica do campo da Comunicação Pública e na qual se elabora sua 

ética e sua legitimação. Temos em Foucault que discurso é um além-fala e além-língua que se 

produz num contexto e transcende ao próprio sujeito que o enuncia; temos também que as 

práticas discursivas expressam um conhecimento que se estrutura num tempo/espaço dado 

tornado-se assim um fenômeno social e histórico em que os indivíduos imergem e tornam-se 

fonadores de um saber que se dá como linguagem

O que se chama "prática discursiva" pode ser agora precisado. Não podemos confundi-la 
com a operação expressiva pela qual um indivíduo formula uma ideia, um desejo, uma 
imagem; nem com a atividade racional que pode ser acionada em um sistema de inferência; 
nem com a "competência" de um sujeito falante, quando constrói frases gramaticais; é um 
conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que 
definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou 
linguística, as condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 2008, P 133)

Os discursos produzidos em quaisquer campos só se legitimam e tornam-se verídicos se 

entendermos os regimes de veridicção que os amparam e suas condições de produção. Foucault 

mais uma vez nos auxilia a compreender e elucidar o papel político em que nos colocamos ao 

nos debruçar sobre o tema dos discursos e sobre a legitimidade de determinados campos de ação 

- no caso o da Comunicação Pública. Não se pretende apontar erros, nem realizar a “gênese das 

verdades”, mas identificar “o conjunto de regras que permitem estabelecer, a propósito de um 

discurso dado, quais enunciados poderão ser caracterizados, nele, como verdadeiros ou 

falsos” (FOUCAULT, 2008)

2- O conceito de Comunicação Pública

O conceito de Comunicação Pública vem se formando no Brasil desde as primeiras 

décadas do século XX, com o ingresso do Estado nas regulações do setor de radiodifusão. 

Atravessa os anos 30 a 50 de forma insipiente e ganha corpo entre as décadas de 1960 e 1970, 

quando se inicia a discussão sobre a necessidade da implantação de políticas democráticas de 

comunicação no Brasil. É a partir da redemocratização do Brasil, na década de 1980, que ocorre 

uma reformulação mais consistente no pensamento sobre a Comunicação Pública, de modo a 

diferi-lo das práticas de comunicação exercidas até então pelo regime militar. Por tratar-se de um 

conceito novo e de larga aplicação, este adere a diferentes vertentes, tais como a comunicação 

organizacional, a comunicação científica, a comunicação governamental, a comunicação política 
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e a comunicação da sociedade civil organizada e do terceiro setor, o que gera sempre alguma 

imprecisão.  Comunicação pública é definida por alguns autores como a comunicação que se 

realiza no vão entre Estado, governo e sociedade, que elege a abordagem de questões de 

interesse coletivo e focada na promoção da cidadania. O objetivo da Comunicação Pública 

apresenta-se como o de criar as condições  para o diálogo em sociedade, estimulando o exercício 

da cidadania por meio do conhecimento para que os indivíduos possam participar ativamente do 

processo de tomada de decisões de interesse público. (DUARTE, 2007; MATOS, 2009; 

OLIVEIRA, 2004 e 2005; ZEMOR, 1995). 

Identificam-se como atores desse processo: os líderes de poder (governantes); os 

mediadores de informação e comunicação (assessores, secretários, subsecretários e outros 

gerentes de comunicação nas secretarias); líderes vocativos da sociedade civil (líderes 

comunitários, membros de organizações não governamentais e de outras associações ligadas às 

comunidades) e líderes de opinião (veículos de comunicação, acadêmicos e outros). 

(OLIVEIRA, 2005). 

3- A boa receita da vida pública

A maior parte dos autores que trabalharam o tema Comunicação Pública formulam 

definições que passam a se inserir nos discursos desenvolvidos pelos profissionais desse campo e 

que funcionam tanto para realimentar, quanto para sustentar sua legitimidade. A retórica criada é 

fortemente dominada pelos ideais do estado moderno, guiado pelos preceitos das práticas 

democráticas e da forma republicana do estado. 

Nesse cenário, a esfera pública é a dimensão espacial virtual em que as enunciações 

circulam e têm como destinatário um coletivo que vai de lideranças de instituições públicas e 

privadas a indivíduos isolados. Os produtores (enunciadores) dessas ações discursivas (que se 

apropriam de formas expressivas configuradas no campo da  Publicidade e do Jornalismo, em 

especial) ficam situados no conjunto de instâncias da chamada esfera pública, que compreende 

Estado, organizações paraestatais (como conselhos profissionais, conselhos civis de assessoria ao 

estado e agências governamentais) e uma sorte de instituições da sociedade civil, que são, a 

rigor, da esfera privada, mas que atuam de forma intensa na conformação de uma esfera pública. 

A “política” se coloca como a matriz que preside o ethos das operações realizadas e esta é 
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entendida pelos atores como um processo substancialmente dialógico, cujo objeto de disputa é a 

hegemonia dos ideais que se tornarão visíveis e ganharão forma por meio do controle daquelas 

instâncias do estado e da sociedade, das prescrições constitucionais e legais ou mesmo da 

predominância de algumas ideias, usos e costumes que formam a nossa cultura.

No interior do que se convencionou chamar de Comunicação Pública reside uma série de 

outras ramificações e sub-áreas da Comunicação, que se dividem de acordo com suas 

finalidades, funções e linguagens, tais como a comunicação governamental, a comunicação 

política e a comunicação eleitoral. Esse intrincado de processos, mecanismos e linguagens 

decorre das formas de vivência de uma sociedade que se midiatizou e realiza sua vida política 

por meio da representação, fazendo circular seus diálogos através de uma máquina de 

comunicação de massa combinada, agora, a uma comunicação em rede distribuída. Esta máquina 

transformou-se num sistema complexo, que não se resume em ser apenas um suporte no qual se 

assentam os discursos produzidos, mas determina também a forma de produção discursiva e faz 

com que o campo da disputa política seja moldado às suas formas e meios de expressão vigentes. 

Apesar das injunções produzidas pelo campo midiático sobre o da política, ainda é essa a 

boa receita da vida pública e dos modos de produzir política na contemporaneidade. Na base 

dessas convicções está a competência comunicacional como um dos requisitos essenciais para 

que se realizem as aspirações e projetos de cada força política em busca de hegemonia presente 

na sociedade. Prova disso é a necessidade quase que inarredável de manter uma “assessoria de 

comunicação” para que se realize de forma satisfatória, no âmbito das mídias, os dizeres desses 

sujeitos institucionais que transitam num cenário marcado por rituais e estratégias sempre bem 

medidas e pensadas. 

A comunicação pode ser considerada um instrumento de governamento (Foulcault) e se 

manifesta como uma dimensão do biopoder que, segundo Foucault, compreende o conjunto de 

ações que tem em vista o controle por meio da ação direta sobre os corpos individuais. Lazaratto 

apresenta conceito correlato a esse, propondo o neologismo noopolítica para designar o controle 

sobre a atenção e a memória. Numa releitura de Foucault e Deleuze, Lazaratto entende que a 

moldagem dos corpos é garantida pela disciplina das prisões, escolas, fábricas e outras 

instituições; a gestão da vida é organizada pelo biopoder (Estado-providência, políticas de saúde 

entre outras) e a modulacão da memória e suas potências virtuais é regulada pela noopolítica 
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(redes hertzianas, audiovisuais, telemáticas e constituição da opinião pública, da percepção e da 

inteligência coletiva).

A noopolítica (conjunto de técnicas de controle) se exerce sobre os cérebros, atuando em 
primeiro lugar sobre a atenção, para controlar a memória e sua potência virtual. A 
modelação da memória será então a função mais importante da noopolítica.
(LAZARATTO, 2006, pag 86)

4- Ideias-força

 O direito à informação, o direito à verdade, a transparência, a cidadania, o saber-fazer 

(tachné), a estratégia, os limites tênues entre governo e estado são questões que se apresentam de 

forma reiterada nas falas dos profissionais pesquisados. Para melhor apresentá-las e debatê-las, 

opto por pontuar cada uma das ideias-força que aparecem nos discursos sobre as práticas de 

comunicação pública: 

a - Direito à informação e cidadania

Realizar procedimentos comunicacionais destinados a promover o conhecimento do 

cidadão por meio de informações sobre as ações entendidas como públicas é considerado a ação 

primordial da Comunicação Pública. A informação transforma-se assim em substância do Estado, 

que precisa ser desentranhada das suas estruturas para que possa ser apropriada pelo cidadão, 

num trabalho cuidadoso para que se separe o que é de interesse público e pertinente a uma 

agenda que se constrói socialmente. Nessa construção, a máquina de comunicação existente na 

sociedade tem papel de grande importância, como demonstraram autores como McCombs e 

Shaw na teoria da agenda setting.

Infere-se a partir dessa premissa que informar é uma produção que se oculta como tal, de 

modo que os procedimentos necessários para que a informação se materialize tornem-se 

imperceptíveis para que o seu objeto - ou referente - se mostre como imediato. Na retórica do 

campo Comunicação Pública, contudo, produz-se um duplo e contraditório movimento. Por um 

lado, se busca tornar invisíveis as marcas da manufatura a que foram submetidos os dados brutos 

até transformarem-se em informação (evidencia-se o discurso da isenção e do conhecimento 

competente para selecionar e destinar informações relevantes). Por outro, não fica escondido o 

esforço para destacar a capacidade técnica como determinante de qualidade, cujo domínio coloca 

um comunicador em maior ou menor vantagem em relação aos seus pares, beneficiando também 

os usuários finais dos seus serviços. O discurso do saber-fazer, do domínio de uma técnica 
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específica e genuína, pode ser utilizada com bons propósitos para, a um só movimento, assegurar 

o direito do cidadão de acessar as informações sobre o estado, e, ao governo, a possibilidade de 

ser bem percebido e avaliado. 

Na pesquisa realizada procurou-se conhecer o destinatário das ações realizadas pelos 

profissionais de comunicação pública, colocando-se a pergunta: para quem você trabalha? Para a 

sociedade, o cidadão, a população são respostas que se repetem, demonstrando mais um reforço 

de como se estrutura a consciência de uma ética profissional que busca se alinhar a um discurso 

em que coloca a comunicação se transforma em meio de promoção da cidadania. Sabe-se, 

entretanto, que outros fins subjazem às ações de Comunicação Pública, e estes tornam-se 

evidentes quando aparece a questão da comunicação como estratégia para a construção da 

percepção e da reputação dos governos. Este é um ponto sensível e de fronteira, que exige 

sempre do profissional uma escolha e, não raro, motiva dilemas e dúvidas quanto à adequação do 

seu discurso e sua operação concreta, em especial nas estruturas menores de comunicação, nas 

quais a especialização é baixa, gerando sobreposição de funções.

b - Transparência e diálogo

Outro eixo que se destaca é o que sustenta a necessidade de transparência para que se 

estabeleça um tipo de visibilidade compatível com os referenciais da vida democrática. Meucci e 

Barros Filho (BARROS FILHO, 2007) identificam a transparência - a metáfora da casa de vidro 

-, informação que precisa circular livre de amarras, também em discursos sobre os fazeres dos 

profissionais que atuam na área de Comunicação Organizacional (COs) em empresas privadas. 

Ainda as encontram nos textos dos documentos legais específicos das profissões deste campo. 

Uma pesquisa realizada pelos autores demonstrou que nos labirintos argumentativos 

apresentados por profissionais que descreveram seus fazeres, evidenciam-se traços de heroísmos 

em nome de uma moral que não encontra coerência com a realidade das instituições, o que 

também ocorre entre os gestores públicos de comunicação. Na impossibilidade de tornarem-se 

transparentes, as estruturas empresariais, segundos autores, teriam construído um superego - 

expresso pelas assessorias de comunicação - imbuídas de um propósito de se policiarem do 

impulso de mentir ou omitir. 

“A transparência pressuporia não só revelar tudo, mas também revelar para todos. 
Livre acesso. o termo democracia, muitas vezes mencionado pelos entrevistados marca 
determinado caráter ideológico. Num processo de semelhança de família, o profissional 
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de CO tentar associar sua praxis como coerente com a ideia legitimadora do sistema 
democrático. Passa a ser o xerife legítimo que garante aos ideais democráticos de 
liberdade, igualdade, fraternidade dentro da organização. Portador de uma verdade 
universal. Socialmente aceita.” (BARROS FILHO, 2007, pag 126).

O disposição para o diálogo é outra condição fortemente mencionada, o que exige do 

aparato de comunicação uma mobilização permanente para assegurar que os gestores 

governamentais estejam sempre prontos a interagir de forma adequada com os cidadãos, 

eliminando idiossincrasias e eventuais limitações nas habilidades comunicacionais.

c - Entre governo e estado

Embora existam muitas semelhanças entre as referências presentes naqueles que atuam nas 

instituições privadas, uma questão particular e sempre presente nos discursos produzidos por 

profissionais que atuam em instituições públicas é o limite tênue, porém perceptível,  que divide 

governo e Estado. 

Governo é apresentado como um personagem formado por muitos indivíduos que atuam de 

forma coordenada para produzir ações, a quem é confiada a rotina de gestão cotidiana de uma 

grande máquina que incide fortemente sobre a vida dos indivíduos e da sociedade. Estado 

apresenta-se como algo que se assenta em estruturas mais profundas e duradouras, que 

transcendem os governos, por serem estes temporários e fruto de acordos políticos que se fazem 

ao longo do tempo e dos territórios. Assim, o Estado que emerge dos discursos dos agentes de 

comunicação pública se aproxima mais da idealização hobbesiana, que o tem como uma 

instância estável resultante do pacto entre os homens que, ao celebrarem-no, abdicam de sua 

liberdade, aceitando o Estado como regulador legítimo da vida social. Contudo, suas práticas 

apontam mais para a concepção foucaultiana, que entende o estado como um ente sem essência, 

produto da atividade das artes de governo.

Para os governantes, é claro o papel que esperam do setor de comunicação: resultados 

concretos e objetivos que favoreçam o exercício do governo, expresso em um bom clima de 

concordância dentro do governo e junto à sociedade, o que quase sempre passa por uma relação 

minimamente pacífica e cordial com a grande máquina de comunicação social.  No interior das 

estruturas de comunicação há um combate diário e silencioso na linha divisória entre governo e 

estado, colocando-se alguns comunicadores em defesa do que seria o patrimônio do estado 

contra o oportunismo episódico dos que se assentam nos governos.

d - A estratégia 
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Não são poucos os governantes que atribuem à comunicação a razão das seus falhas ou 

insucessos, medidos sistematicamente por meio de pesquisas de opinião que avaliam equipes de 

governo e governantes. A premissa neste caso é de que as decisões de governo não são passíveis 

de julgamento quanto à sua adequação, pertinência ou justeza. As ações são definidas por meio 

de pactos realizados entre agentes políticos responsáveis pela gestão dos seus territórios e 

lideranças sociais, empresariais ou religiosas, sustentados por um saber técnico vigente em cada 

esfera da gestão. Sobre elas caberia apenas uma boa operação técnica de comunicação, o bem 

dizer, para que sejam percebidas favoravelmente pelo conjunto de destinatários diretos ou 

indiretos. O “problema de comunicação”, quando identificado nos governos, é quase sempre  

atribuído aos gestores das estruturas estatais de comunicação, o que  desvela uma compreensão 

de que o sistema de decisões respaldado pelo conhecimento técnico aliado ao bom julgamento 

político sobre os quais se celebram os pactos entre agentes políticos é o sistema portador de 

verdade. Algo semelhante ao que refere Foucault em suas reflexões sobre os regimes de 

veridicção e os mecanismos de governamentalidade. 

Tal como o mercado foi o fornecedor das verdades que legitimavam as estratégias de uma 

frugalidade estatal no liberalismo de meados do século XVIII5, os acordos e os pactos realizados 

na esfera pública contemporânea seriam as âncoras que permitem tornar verossímeis estratégias 

de enunciação operadas no âmbito da comunicação. A premissa de que os objetos e ações 

definidos nos processos de realização dos governos são, por si, detentores de verdade, isentos de 

serem interpelados eles mesmos como fenômenos discursivos (algo que poderia ser teorizado na 

linha da pragmática da comunicação ou por uma semiose das coisas e da ação), abrem caminho 

para que se suspeite dos processos de enunciação que se produzem sobre eles, atribuindo-se a 

estes todo o peso da construção das percepções e da formação de ideias e conceitos que circulam 

pela máquina de comunicação, endereçado aos seus destinatários. O referente poucas vezes vai 

para a berlinda junto com esses enunciados. 

Apesar do desagrado que causa aos profissionais de Comunicação Pública, é possível 

concluir que essa é mais uma evidência da hipertrofia do simbólico frente ao real, da aparência 

frente à essência, do simulacro e do sentido. Pragmaticamente, para os agentes de comunicação, 

esse real, expresso pelas decisões e ações de governo, funciona como anteparo para os seus 
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referenciais de verdade, o que lhes assegura certa margem de defesa para a coerência entre a 

retórica sobre suas práticas e o seu ethos profissional. 

A comunicação estratégica é uma demanda concreta dos governantes que em geral 

entendem o aparato de comunicação pública como essencial ao seu bom desempenho, ao sucesso 

dos seus planos e projetos e à constituição da boa reputação dos governantes e da própria 

administração. Não há aqui nenhuma reprimenda a isso, já que essa condição é sempre destacada 

como inseparável de uma boa condição para o exercício do governo, na qual repousa a própria 

capacidade do governante de exercer sua autoridade e fazer valer seus projetos.

Realizar ações de comunicação que fortaleçam os governos e dêem aos governantes 

melhores condições de disputa ideológica ou política pode ser uma questão que deixa pouco à 

vontade os integrantes do corpo técnico de Comunicação, mas não constrange os ocupantes dos 

cargos de liderança dessas equipes. Estes são solidários a essa interpretação do papel da 

comunicação, por partilharem da mesma compreensão ou por encontrarem nela a justificativa de 

seus próprios discursos. Se a verdade está no real (no referente), a ação do comunicador se 

destina apenas a criar uma aura em torno daquele real de modo a torná-lo mais e assimilável. 

e - A technè - o saber-fazer

É justamente a capacidade diferenciada de criação dessa aura por meio das estratégias de 

enunciação que atesta a competência técnica do campo da comunicação e, também a 

competência individual de cada um dos atores que disputam capital simbólico dentro desse 

campo. O real, que permite que se crie um conjunto de âncoras que favorecem a veridicção da 

retórica do campo da Comunicação Pública sempre a reiterar o compromisso com a verdade 

(aquela construída na negociação política), adicionalmente,  desobriga os profissionais da 

responsabilidade de lidar com a dimensão da autonomia simbólica e poética (poiesis=criação) 

nesse complexo jogo. O saber-fazer, o domínio do conhecimento de uma técnica que a cada ação 

precisa ser ajustada e atualizada à singularidade dos fatos seria o que distingue e diferencia 

competências individuais no campo da comunicação pública.

A capacidade de produzir com eficácia as mediações comunicacionais no intervalo das 

relações estabelecidas no esfera pública é o fato, que se tornou anedótico entre os profissionais 

desse campo, de se atribuir a falhas de comunicação os fracassos das estratégias empreendidas 

nessas disputas. Em geral, os agentes de comunicação já sabem que se tudo der errado, a 
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responsabilidade será “da comunicação”, mas se tudo der certo o mérito será de todos. Esse fato, 

aparentemente sem importância, deve ser lembrado pelo menos como um alerta aos que se 

dispuserem a atuar nessa área de manterem seus espíritos preparados e treinados para não 

esperarem elogios ao seu desempenho e manterem reservas de paciência a que possam recorrer 

nos momentos de insucesso.

No território de disputas do campo da comunicação pública, vive-se uma contradição 

curiosa: a invisibilidade da comunicação como dispositivo torna-se uma estratégia de 

visibilidade desses profissionais de comunicação, que lhes assegura maior acúmulo de capital 

simbólico (BOURDIEU, 2006). O efeito de desaparecimento do dispositivo é condição 

fundamental para o sucesso do investimento comunicacional. A transparência aqui não é a 

mesma tratada no item b (transparência), ou seja, um recurso que deve ser percebido, adotado de 

forma deliberada para eliminar opacidades de um objeto (no caso, a instituição). A transparência 

do dispositivo de comunicação deve resguardar seu desaparecimento para que não se perceba a 

necessidade de sua utilização. 

f - A verdade

No limite das estratégias está, na maioria dos discursos dos profissional, a verdade, como 

demarcadora de um dever ético, em nome do compromisso de fazer os fatos chegarem ao 

conhecimento da esfera pública. Temos aí dois movimentos que apontam para fora e para dentro 

do sistema de governo e seus aparatos de comunicação a nos indicar o conceito de verdade que 

emerge nesse modelo. Sempre presente no discurso dos comunicadores, o compromisso com a 

verdade se fixa a partir da compreensão desta como adequação entre referente e enunciado. 

A impossibilidade de substituir essa premissa realista por outra (nominalista), decorrente 

do sistema de coerências construído na retórica do campo, abre caminho para que se fortaleça o 

argumento da competência da produção técnica da comunicação, que alcança, inclusive, o 

próprio conjunto de objetos e fatos, antes que estes se transformem em acontecimentos e 

discursos. Não há muitos pudores em realizar interferências sobre as “materialidades” para que 

os sentidos se tornem coerentes com elas e sejam apropriados de forma mais eficaz. Se a verdade 

se dá por adequação, então torna-se necessário interceder sobre as condições dessa adequação. 

Essas vão das interferências sobre o corpo dos sujeitos que se colocam em disputa por espaços 

nos domínios dos poderes do estado (ou mesmo das instituições privadas) que compõem a esfera 
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pública e social (plásticas, botox, figurinos etc), até as grandes decisões sobre investimentos e à 

forma como serão implementados (marcas, slogans, cerimônias em torno delas, publicidade). 

Conclusão

A constituição da esfera pública como espaço de encontro, visibilidade e disputa é 

profundamente marcada e dependente dos dispositivos de comunicação, aí compreendido todo 

um conjunto de técnicas, linguagens, estratégias e mídias. Os modos de produção da 

comunicação sobre os objetos, o conjunto de atos que compõem o fazer social e sua capacidade 

de produzir efeitos de convencimento tornaram-se essenciais para os resultados das disputas 

políticas realizadas no contemporâneo. Nesse cenário, as práticas de comunicação ganham 

especial notabilidade e se inserem continuamente no interior das instituições criando um 

território específico, regido por um ethos, uma técnica e uma retórica própria. Aos operadores 

desse território compete fazer funcionar os dispositivos ao mesmo tempo em que precisam 

constituir e sustentar as razões que lhes tornou necessária a existência. É inegável o esforço de 

formulação conceitual sobre métodos e ações por meio de arranjos discursivos que procuram se 

desviar de eventuais contradições que emergem quando o argumento da técnica procura 

sobressair à natureza política da atividade. Os referenciais da sociedade liberal democrática 

compõem esses discursos, sustentam a justeza de suas ações e permitem perceber a força e a 

dependência que hoje a vida pública e a vida política têm da comunicação.
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