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Resumo 

 

O intuito deste pequeno texto é discutir alguns critérios que possam servir para interpretar a 
temática da representação e dos representantes, diante do jogo político propiciado pela 

sociedade democrática brasileira contemporânea, a partir da seleção de um conjunto de 
textos apresentados ao GT “Políticas e Estratégias de Comunicação”. A proposta foi olhar 
para o tratamento dado aos atores políticos frente aos fenômenos midiáticos em análise: 

como os autores dos textos caracterizam o seu personagem em função das possibilidades ou 
limites que estes personagens têm para provocar mudanças através de sua ação. O 

referencial teórico utilizado teve particular interesse pela literatura da Ciência Política. O 
período de análise estabelecido foi de 2000 a 2013, tendo sido selecionados 70 artigos, que 
por suas palavras-chave e resumos, permitiam verificar proximidade com a temática 

proposta. Dos 70 inicialmente selecionados, 36 serão analisados oportunamente. Em 
conclusão provisória – sujeita ao debate comunicativo aqui proposto para o Intercom 2014 

– fica explícito o dilema, já estabelecido por Maquiavel e requalificado aqui através do 
legado marxista, do ator político buscar ganhar espaço na arena comunicativa frente aos 
constrangimentos estruturais que lhe são impostos. Ao mesmo tempo, o jogo nas arenas 

decisórias confronta a agenda do direito universal com a materialidade da vida cidadã. 
 

Palavras-chave: Intercom; Políticas e Estratégias de Comunicação; atores políticos; 
constrangimentos estruturais; arenas comunicativas. 
 

Introdução 

 

Quando nos debruçamos sobre a temática da análise interpretativa de 
fenômenos tão amplos como a ação política numa determinada formação histórica, o jogo 
institucional na formulação de regras que facilitam ou constrangem essa ação, as 

condicionantes externas que orientam os interesses específicos nas arenas onde se decidem 
as políticas públicas compensatórias ou regulatórias; enfim o universo das possibilidades e 

limites com os quais os políticos exercem os seus papeis diante da sociedade midiática que 
os interpreta, sempre nos impõem recortes simplificadores, aquém da riqueza observada no 
universo concreto. Mesmo assim, olhar o universo interpretativo em um período superior a 
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10 anos – 2000 a 2013 –, o qual representa a produção analítica uma área complexa como a 
Comunicação – reunida em seu encontro maior, o Intercom – e através de um Grupo de 
Trabalho tão dinâmico em ideias, como o GT Políticas e Estratégias de Comunicação, 

favorece a tarefa criativa e crítica. 

Naturalmente, mais do que dar respostas definitivas aos problemas da ação 

política em nosso conturbado ambiente nacional, o que se quer é indicar a pluralidade de 
caminhos metodológicos traçados na pesquisa e de objetivos apontados por um grupo de 
referência. Assim, o universo investigativo, através de palavras-chave e resumos, 

identificou situações nas quais atores políticos – em cenas decisórias comunicativas – 
exercem sua atividade segundo a proposta de Habermas, ou seja, agindo em ambientes que 

são coordenados por normativas e por valores comunicativamente estabelecidos 
(HABERMAS, 1984 e 1987). 

Em um conjunto de 70 trabalhos expostos no GT Políticas e Estratégias de 

Comunicação que atendiam à expectativa inicial, a proposta será analisar 36, com maior 
profundidade, para criar o campo de investigação. Não foram utilizadas técnicas 

integrativas ou sistemáticas para avaliar o conjunto por se tratar de um estudo exploratório, 
com o único intuito de provocar uma discussão no grupo de trabalho sobre a consistência 
das categorias da pesquisa proposta. Assim, através de uma formulação conceitual – que 

ocupa o espaço destinado a este texto –, resgatando autores da Ciência Política que 
analisam os atores da cena decisória, cria-se um ambiente para analisar – posteriormente, 

em outro momento – os textos escolhidos. 

 
Atores e estruturas em cena 

 
É um consenso na Ciência Política tomar Maquiavel (1973) como o fundador da 

disciplina que tem como objeto de estudo o estado nacional. Menos explorada ficou a ideia 
do fiorentino sobre o ator político diante dos imperativos que levam sua ação ao sucesso ou 
ao fracasso. A ocasião é proporcionada pelo encontro concreto entre o político habilitado 

para tomar decisões – portador da virtù – e as condições materiais propícias para a ação 
transformadora – o legado histórico da fortuna. 

Perde lugar explicativo a visão maniqueísta ou religiosa. Ganha espaço a ideia 
iluminista de que os seres humanos são capazes de construir a sua existência pacífica a 
partir de uma arena pública que abrigue os interesses de atores que – econômica e 

socialmente – são desiguais, mas estão dispostos a conviver de forma civilizada. Normas de 
gestão do espaço público irão se confundir através de diferentes modelos de manutenção da 
ordem política. 

O Estado moderno que nasce pelas mãos de atores dispostos a atender os 
ditames autoritários (Hobbes, 1979), vai conhecendo outras formas de diálogo possível 

entre governantes e governados: parlamentar (LOCKE, 1983), ator da Vontade Geral 
(ROUSSEAU, 1973) e jogo de soma zero (MONTESQUIEU, 1973) cede espaço para a 
consolidação, no século XIX, de dois mundos de atores opostos: representantes em um 

mundo de consolidação do capitalismo moderno e revolucionários dispostos a principiar um 
novo mundo econômico. A história do século XX – a despeito da descrença de Marx (1984) 

e dos liberais clássicos: Constant (1975), Tocqueville (1962) e Stuart Mill (1962) – afirmou 
uma forma de reger as relações entre os diferentes: a democracia. 

É por isso que o século XX foi tão generoso em discutir o papel dos atores na 

organização da sociedade contemporânea. 
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Mesmo no campo marxista, buscou-se romper com as visões mais populares 
que aprisionavam os atores políticos como agentes da superestrutura do modo de produção 
capitalista, ou simples instrumentos de um projeto de dominação de classe, ou difusores 

culturais a serviço da coesão de uma formação social. Os detentores da representação que 
agem no cenário da decisão gozam de uma relativa autonomia face aos interesses diretos 

das classes sociais em disputa, ou seja, não expressam um interesse específico, mas sim o 
interesse geral que é assegurar as condições fundamentais para a acumulação. No governo 
se tecem – através da política, da cultura e da ideologia – as redes que definem as práticas 

presentes em um momento histórico. 

Por outro lado, autores não marxistas deram uma contribuição muito importante 

para a constituição de uma teoria sociológica da ação política. É o caso de Weber (1970) 
que desenvolve a noção de capitalismo político, pensando de forma pioneira a problemática 
da intervenção política a partir de dois eixos fundamentais: o da burocratização e o dos 

agentes públicos profissionais – funcionários e políticos. Para ele são burocratas e políticos 
que vão, através de uma elaboração ideológica, difundir uma modalidade de pensamento 

(teoria e ação) do tipo racional- legal. Esta modalidade de pensamento vai agir sobre o 
econômico e o social por mútua influenciação de modo que o econômico, o social e o 
político resultem burocratizados4. 

Aceita a ideia de atores capazes de representar politicamente interesses na 
sociedade moderna, resta saber se essa ação é capaz de transformar as bases mais profundas 

de sua construção concreta e que meios estão disponíveis para tal tarefa, sempre lembrando 
que estamos trabalhando com o olhar do campo das Comunicações. Se por um lado, 
podemos definir o desafio da transformação social através da consolidação dos valores 

éticos que afirmam os direitos jusnaturalistas: a liberdade e a igualdade5; por outro lado, 
problematizamos a ação de nossos representantes através do que é transmitido pela mídia 

ou pela capacidade que eles têm de qualificar os meios midiáticos. 

Começam a se delinear categorias que possam ser úteis para estruturar a análise 
proposta sobre o olhar dos trabalhos expostos no GP Políticas e Estratégias de 

Comunicação quanto aos atores políticos e a transformação social possível. 
 

Quanto à liberdade. Embora a liberdade na sociedade contemporânea esteja intimamente 
ligada ao exercício político da representação, alguns aspectos têm que ser observados: 

 O exercício livre da representação através do voto para a escolha dos atores políticos 

é suficiente para caracterizar o estado democrático de direito? Ou seja, podemos 

concordar com uma visão processual de democracia como a expressa por 

Huntington: “Eleições abertas, livres e imparciais são a essência da democracia, o 

inescapável sine qua non. Governos eleitos podem ser ineficientes, corruptos, de 

visão estreita, irresponsáveis, dominados por interesses específicos e incapazes de 

adotar as políticas exigidas pelo bem público. Tais características podem tornar tais 
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governos indesejáveis, mas não os tornam não-democráticos” (Huntington, 1994: 

19). 

 

 Há exercício da liberdade sem educação universal? Os atores políticos são capazes 

de desvendar os caminhos dos jogos que se estabelecem nas arenas decisórias – 

tanto nas locais, como na nacional ou nas globais –, enquanto os representados 

podem julgar suas ações através das informações disponíveis? Aspectos desta 

questão aparecem através de situações que revelam e escondem o poder da mídia na 

política; o acesso à informação através das TIC; a apropriação da informação 

através do princípio da educação para todos. 

 

 Há exercício da liberdade sem participação popular? A imagem deixada por Marx 

de que a representação é a teatralização de vida política a qual se desenvolve nos 

bastidores da vida pública só pode ser desarmada por cidadãos que estejam 

engajados em processos de accountability municiados de informações visíveis. 

 

Quanto à igualdade. Difícil aceitar que, pelo fato de cada homem valer um voto na hora de 
eleger seu representante se esteja caminhando para atender o princípio da igualdade. A 

desigualdade cristalizada na sociedade contemporânea rompe a ligação entre a 
representação política e os princípios éticos que deveriam atuar como campo limitador das 
ações públicas, abrindo um espaço concreto para a violência estrutural: 

 O combate da violência estrutural através da representação política exige um 

ambiente competitivo e regulado, racionalmente construído. Minorias despóticas 

que venham a manipular o espaço público e os meios de comunicação social em 

favor próprio subvertem os princípios da convivência equânime e pacífica, gerando 

arbitrariedades intoleráveis. 

 

 A permeabilidade das estruturas administrativas aos interesses sociais, através de 

organizações governativas ou que tenham expressão na sociedade – concretas ou 

virtuais –, ajudam a aperfeiçoar os mecanismos de planejamento e gestão de 

políticas públicas compensatórias ou redistributivas. Aqui também as TIC 

influenciam a troca comunicativa entre cidadão e governo: governo eletrônico, e-

administração pública; e-serviços; e-democracia através do ciberespaço. 

 

 Capacidade de execução da Lei, garantindo os direitos fundamentais lavrados nas 

regras constitucionais do jogo, fortalecem os atores e as arenas decisórias. Como diz 

Habermas (1984 e 1987), muitas vezes, a nossa ação alcança somente o campo da 

facticidade – os fatos produzidos pelo mundo vivido – não sendo capaz de atingir 

sua validade – materialização no discurso normativo. 

 

Em processos de transformação social, são necessárias estratégias para os atores 
políticos. O que deve ser mudado? O que pode ser mudado? Todos os argumentos apontam 
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para uma mudança de valores que nos possam orientar no diagnóstico racional do cenário 
em que estamos mergulhados, segundo às particularidades histórico-culturais concretas que 
vêm se estabelecendo no da representação e da construção de nossas arenas decisórias. As 

teorias gerais de explicação ampla, o processo de rápidas mudanças no mundo do trabalho, 
que têm acompanhado o processo de globalização econômica via deslocamentos de capitais 

especulativos transnacionais, tem colocado complicadores para desarmar as respostas 
prontas. Há que se ter cuidado com o pragmatismo extremo da política concreta que pode 
conduzir a uma disputa maniqueísta entre atores sociais. 

Uma análise desapaixonada do mundo em que vivemos tem que responder, 
frente aos desafios da economia-política, quem serão os atores sociais responsáveis por 

transformações sociais significativas; quais os apelos que os motivarão à ação; que novas 
formas de instituições os reunirão? A partir da depreciação dos organismos estatais de 
manutenção de serviços públicos, que passarão para outros tipos de contratos de gestão, 

como será a participação dos representantes na garantia de qualidade no atendimento de 
demandas? O que significará o terceiro setor no traçado de políticas estratégicas ou 

comunicativas, voltadas à preservação do planeta, da prestação de serviços essenciais e de 
assistência ao cidadão? E assim por diante. 

A que visão de futuro, então, estamos vinculados? Se nós não conseguirmos 

construir apaixonadamente uma utopia que nos coloque na vanguarda das transformações 
sociais, não há chance de atingirmos o nosso porvir. Aqui a profissão de fé tem que ser no 

sentido de construir aquilo para o que fomos convencidos pela nossa razão comunicativa, 
desde os primórdios do iluminismo: libertos de Deus os homens terão nas suas próprias 
mãos os seus destinos, para fazê-los mais justos, mais equânimes, mais livres e mais 

fraternos. 

Hoje perdemos terreno para as novas igrejas, para os fundamentalismos, para os 

antigos totalitarismos, para as violentas manifestações da xenofobia em todos os recantos 
do mundo. Precisamos avivar a mitologia e a ritualística da Razão Comunicativa, ascender 
às origens de nossas culturas, nos debruçar no exercício hermenêutico da sociedade 

moderna em que vivemos. 

Finalmente, há que delinear os caminhos da mudança. Como construir um 

caminho seguro partindo do cenário atual e chegando àquilo que identificamos com a nossa 
utopia? E aqui vale lembrar o começo: Maquiavel. O fiorentino na sua época, partindo das 
práticas políticas vigentes construiu a sua utopia: a construção de um Estado italiano. 

Príncipe sem armas, apesar de sua passagem pela vida pública, Maquiavel não viu sua 
utopia realizada, mas influenciou toda a Ciência Política que nasceu de seu esforço em 
compilar e entender sua experiência. 

Legou-nos ainda duas chaves para abrirmos os segredos da ação política. Nem 
só o paradigma do comportamento racional dos atores individuais (voluntarismo); nem só a 

sobredeterminação de sistemas econômicos, políticos, sociais, culturais ou simbólicos 
(determinismo estrutural). Ambos: virtù e fortuna, segredos complementares para a criação 
da ocasione.  

O indivíduo forjado na luta desenvolve competitivamente os seus padrões de 
resposta e, ao mesmo tempo, está submetido às condições da vida material, às regras ditadas 

por estruturas sobre as quais ele não exerce influência individual. Mas quando a ocasião se 
apresenta o ator individual encarna as vontades coletivas, as identidades coletivas e é capaz 
de provocar mudanças. 
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Longe de uma conclusão 

 

Para um texto que se assina como notas introdutórias, a ideia central é provocar 

o debate no sentido de encontrar um nicho de análise possível. Como identificamos em 
outro trabalho (BIZELLI, 2013), o nosso esforço se assemelha muitas vezes ao exercpicio 

de Sísifo: cada pesquisador social se levanta, todo dia, para responder ao desafio imposto 
por Camus (2010): vencer o suicídio intelectual e afirmar o absurdo, mesmo reconhecendo 
a tragédia de estar consciente dos limites estruturais que conformam suas ações. Segundo 

Maquiavel (1973), a fortuna do príncipe permite-lhe determinar quase cinquenta por cento 
do sucesso de suas ações.  

A partir dessa imagem, como ler através da mídia a atuação dos atores políticos 
na Sociedade do Conhecimento? Será que a ideia de mudar para continuar sendo o mesmo 
resiste como metáfora do absurdo? Olhar o Brasil dos anos 1920 e imaginar que os avanços 

científicos, tecnológicos, institucionais que ocorreram foram apenas invenções maquínicas 
(Deleuze; Guattari, 1972) a desafiar a capacidade de produção de revoluções moleculares 

(Guattari, 1987) ou subversões na periferia do poder (Foucault, 1979)? 

Desvendar as chaves de interpretação da razão comunicativa que nos orienta 
ajuda a caminhar na construção polifônica de uma sociedade diferente. Ou, talvez, só exista 

o alento do ensinamento gramsciano: pessimismo da inteligência, otimismo da vontade, ou 
seja, aquilo que Cerroni (2012) diz ser a formulação de um novo problema relativo à 

fundação de uma ciência política que se identifique com a ciência da sociedade, bem como 
de uma ética da responsabilidade socialmente enraizada. 
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