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Num fim de tarde e no
começo da primave-
ra, todos os morado-
res das cidades gre-
gas tinham que cum-
prir a obrigação de
subir as colinas para
chegar ao teatro e as-
sistir às apresenta-
ções cujas temáticas

abordavam questões éticas e políticas. Sem-
pre construídos numa posição estratégica,
geralmente numa parte alta que se debruça-
va sobre o mar, os teatros gregos apareciam
como um lugar irreal no interior dos quais,
através de efeitos técnicos e narrativos (o
coro, as máscaras, a música), o público era
conduzido ao delírio e à comoção. Era exata-
mente por meio desse elemento emotivo e
nesse excesso de empatia (hybris) que o cida-
dão grego recebia os valores morais e a ética
sobre os quais fundavam-se as leis e a vida de
sua cidade.

Tal função político-pedagógica do teatro
antigo demonstra claramente a importância
da cultura do espetáculo e sua profunda rela-
ção com a política na cultura ocidental.

DesdeseusprimórdiosnoOcidenteo públi-
co, o espetáculo e a cultura política formaram
umúnico universo, incindível, que foio verda-
deiro embasamento da democracia – nasci-
da, como observava criticamente Platão, co-
mo “teatrocracia”, isto é, como a ditadura do
espetáculo e do julgamento popular. Evento
fútil para os seguidores das verdades, compe-
tição imprevisível e prazeroso entretenimen-
toparamoradoresdasantigascidadesdaMag-
na Grécia, de fato, as representações teatrais
marcaram o nascimento do encontro entre a
comunicação, o espetáculo e a política.

Do teatro grego para as competições de
oratória no foro romano, até os palanques
midiáticos da era televisiva, a democracia e a
competição política apresentaram-se no
mundo ocidental em forma de espetáculo pú-
blico, ou seja, de apresentação de argumenta-
ções e programas submetidos ao julgamento
dos espectadores. Estes eram chamados a
opinar e escolher suas peças preferidas, o
discurso mais bonito ou seus candidatos.

Teatro, imprensa, rádio, cinema e TV cons-
truíram na historia da nossa civilização a for-
ma/conteúdo da participação e as arquitetu-
ras para a disputa do consenso. Embora com
características distintas e diferente poder de
difusão das informações, tais práticas manti-
veram a mesma arquitetura analógica comu-
nicativa, baseada na distribuição unidirecio-
nal das informações de um emissor (ator,
jornalista, locutor, apresentador televisivo
ou político) para o público espectador, que
batia palmas, vaiava, opinava, escolhia e vota-
va. Tal distinção identitária entre quem pro-
duzia e distribuía a mensagem e o público

espectador chega inalterada à época da ele-
tricidade e da TV. Se a sociedade do espetácu-
lo e o marketing político têm origem antiga e
anteriores às estratégias comunicativas des-
critas por Maquiavel em O Príncipe, é eviden-
te que a interação entre política e televisão
introduz um conjunto de elementos novos
na linguagem e nos conteúdos da política
moderna.

Em primeiro lugar, o incremento da impor-
tância das estéticas e do visual do candidato.
Em segundo, sua capacidade de adaptação à
necessidade de elaboração de respostas rápi-
das e agilidade na contra-argumentação im-
postas pela velocidade da linguagem e pela
especificidade da temporalidade televisiva.
E terceiro, só para citar os mais notórios, sua
total submissão à audiência e à programação
televisiva. Nesse sentido, o mais conhecido
conceito de Marshall McLuhan, “o meio é a
mensagem”, pode nos orientar para enten-
der a relação entre TV e política. É suficiente
observar como a atuação dos marqueteiros e
as estratégias comunicativas mudaram nas
últimas décadas a forma de fazer política e a
qualidade do seu discurso.

A linguagem televisiva tornou os discur-
sos e os programas políticos mais visuais e
transformou os profissionais da política em
personagens midiáticas preocupadas com
suas rugas, a cor do seu cabelo e o ângulo de
tomada da câmera. Mas, sobretudo, o alto
custo de produção da
mídia de massa aumen-
tou os custos da políti-
ca e, consequentemen-
te, favoreceu a difusão
de atuações ilícitas e da
corrupção, chegando a
fazer coincidir na opi-
nião pública do mundo
inteiro a imagem do político – e mesmo a
atividade política – com aquela da corrupção
e da desonestidade.

Com o advento da comunicação digital es-
se modelo comunicativo, que permaneceu
presente no decorrer da história nas distin-
tas épocas midiáticas e culminou com a for-
ma da espetacularização da política televisi-
va, entra definitivamente em crise. Com a
difusão das mídias móveis e das redes so-
ciais digitais, muda a arquitetura de produ-
ção e distribuição das informações, alteran-
do aquele modelo antigo que uniu o teatro
grego à TV. Se a mídia e a política de massa
criavam público e buscavam consenso atra-
vés da comunicação frontal, as arquiteturas
interativas digitais nos propõem a forma de
produção colaborativa de conteúdo que se
desenvolve mediante a interação reticular
de sujeitos ativos. Do YouTube ao Facebook
e à Wikipedia assistimos à passagem de uma
forma receptiva de comunicação a uma for-
ma interativa e coletiva.

Se por milênios os fluxos comunicativos
foram unidirecionais e a forma de distribui-
ção dos conteúdos mantinha as dinâmicas
piramidais da emissão de informações de

um centro (emissor) para uma periferia (re-
ceptor), a revolução comunicativa digital in-
troduz, pela primeira vez na história da hu-
manidade, um modelo comunicativo intera-
tivo, baseado no sistema de rede que, anulan-
do a distinção identitária entre emissor e re-
ceptor, oferece a todos os internautas (tec-
noatores) o mesmo poder comunicativo e
igual oportunidade de acesso. Além disso,
tal ruptura comunicativa inaugura um tipo
de interação que ativa a comunicação e a tor-
na possível somente no interior das intera-
ções dinâmicas entre interfaces, redes e in-
ternautas, conferindo aos últimos o papel de
construtor das informações e produtor de
conteúdos.

Os pressupostos dessa nova cultura midiá-
tica interativa são o exato contrário da for-
ma analógica. Para a descrição das arquitetu-
ras comunicativas das interações digitais pa-
rece, consequentemente, necessário substi-
tuir o conceito de público para aquele de
redes, nas quais o significado e o conteúdo
do comunicar não são mais pré-codificados
e estabelecidos pelo emissor, mas construí-
dos e viabilizados pelo processo interativo.

Essa passagem da mídia de massa para a
personal mídia, do analógico para o digital e
do ver para o tecnoagir não deixará de alterar
a natureza da sociedade e os significados da
ação política.

De um ponto de vista político midiático,
nossa época é marcada
por uma paradigmática
transformação que vê o
advento de uma nova
forma de democracia.
Ela é baseada na articu-
lação de consenso atra-
vés da construção cola-
borativa de redes infor-

mativas que articulam novas formas de siner-
gia entre indivíduos e informações. Mais que
sobre o consenso e apresentação de candida-
tos, essas novas formas de atuação produ-
zem mudanças diretamente sobre os territó-
rios por meio da participação e da troca infor-
mativa de rede de cidadãos. À figura do políti-
co portador de um programa e líder de uma
corrente partidária sucede o ativismo dos
tecnoatores, que através do livre acesso às
informações articulam-se, discutem e pro-
duzem informações de forma colaborativa.
Em todos os continentes produz-se uma for-
ma tecnoinformativa de participação, cida-
dania e processos de transformações so-
ciais. Foi assim que os cidadãos das antigas
cidades gregas tornaram-se autores e atores
das tramas encenadas no final da tarde no
começo de outras primaveras.
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que os dirigentes militares mantivessem o
calendário eleitoral. Pesquisando o mate-
rial da época, não lembro de encontrar per-
sonagens relevantes defendendo a organi-
zação de um sistema político completamen-
te sem eleições.

● Seu livro também aponta um dado
intrigante: o aumento na participação
eleitoral durante a ditadura, apesar
da redução de opções. Por que isso?
Os dirigentes militares alteraram profunda-
mente o processo eleitoral, com medidas
que iam das cassações e uso da violência
até alterações oportunistas das regras para
favorecer a Arena, mas não fizeram nada pa-
ra mudar o processo de alistamento eleito-
ral. As regras vindas da República de 1946
se mantiveram: cidadãos alfabetizados que
completassem 18 anos eram obrigados a se
alistar. O crescimento do eleitorado deve-
se em larga medida ao crescente contingen-
te de adultos alfabetizados no País. Não ve-
jo muitos sinais de que o eleitorado tenha
crescido como fruto da mobilização políti-
ca. Para o cidadão, o que conta é o medo
das punições decorrentes do fato de ele
não tirar o título.

● Em 2010, tínhamos 95% da população adul-
ta alistada como eleitora, e 78% dos eleitores
votaram, mantendo-se perto da média de
anos anteriores. Isso não é contraditório
com os discursos de “desilusão com a políti-
ca”? Afinal, desiludida ou não, a maioria vota.
Como explicar essa contradição?
Esses números são estimativas com bases
em projeções que fiz. Na verdade, não sabe-
mos ao certo quantos adultos não estão ins-
critos como eleitores atualmente. Uma par-
te deles, como eleitores com mais de 70
anos e analfabetos, tem o direito de fazê-
lo. Outros podem ter se autoexcluído por
motivos políticos. Somente uma nova pes-
quisa sobre participação política poderia
dar um quadro completo dos eventuais ex-
cluídos do processo eleitoral brasileiro.
Com relação ao comparecimento eleitoral,
os números são estáveis: cerca de 80% dos
inscritos comparecem para votar. Entre os
20% que não comparecem, em torno da me-
tade justifica seu voto. Não há nenhum si-
nal de que qualquer desilusão política se
traduza em aumento da abstenção. Sem
contar que os votos em branco e nulos caí-
ram na última década.

● O sistema proporcional de lista aberta tem
50 anos e sofreu apenas duas alterações.
Uma delas mudou a fórmula de calcular as
cadeiras, excluindo os votos em branco do
quociente eleitoral. Outra foi a volta das coli-
gações proporcionais. As duas mudanças
beneficiaram partidos pequenos, entre eles
algumas máquinas nanicas, voltadas para
práticas pouco republicanas, como a venda
de apoio parlamentar em troca de cargos,
verbas e outros favores. Por que essas mu-
danças ocorreram? A volta das coligações
veio com o fim do regime militar, mas a exclu-
são dos em branco ocorreu já em 1994...
A contagem dos votos em branco no cálcu-
lo eleitoral vinha desde de 1945 e realmen-
te prejudicava os pequenos partidos. Seu
fim foi aprovado no Congresso com o
apoio dos grandes partidos, que perderam
com a nova regra. É difícil entender as ra-
zões. Talvez o fato de que o que conta pa-
ra cada partido seja o seu tamanho nos Es-
tados. Uma legenda pode ser grande nacio-
nalmente e pequena em um determinado
Estado. Nesse caso, teria todo o interesse
em aprovar a medida. Quanto às coliga-
ções para cargos proporcionais, elas existi-
ram na República de 1946 e voltaram com
a redemocratização, em 1986. Elas geram
distorções graves e deveriam ser abolidas.
A comissão de reforma presidida pelo de-
putado Henrique Fontana (PT-RS) pro-
pôs, em 2011, abolir as coligações. Mas a
proposta não avançou.

● Se olharmos a história brasileira, veremos
pouco mais de 40 anos de eleições com um
grau razoável de confiabilidade, de 1946 a 64
e após o fim do regime, sobretudo a partir
de 1986. É praticamente um quarto do perío-
do que o senhor pesquisou, de quase 200
anos. Podemos dizer que no Brasil eleições e
democracia, na maior parte do tempo, não
caminharam juntas?
Na história, as eleições antecedem a demo-
cracia. O caso clássico é o da Inglaterra,
que, embora escolha os membros da Casa
dos Comuns pelo voto desde o século 18,
só organizou um sistema democrático mo-
derno, com sufrágio feminino, no início
do século 20. No Brasil não foi diferente,
as eleições também antecederam à demo-
cracia. O que tento mostrar é a riqueza
das instituições eleitorais no País antes de
consolidarmos um regime plenamente de-
mocrático, a partir de 1985. O que chama a
atenção no caso brasileiro é que as elei-
ções conviveram com diversas formas de
regime político, inclusive o regime mili-
tar. Vale a pena lembrar que elas só foram
formalmente suspensas durante o Estado
Novo, de 1937 a 1945.

CLAYTON DE SOUZA/AE

Do teatro grego
ao Facebook
A figura do político com seu programa é sucedida pelo ativismo
dos tecnoatores, que se articulam pelo livre acesso à informação

Passagem do analógico
para o digital altera a

natureza da sociedade e
o significado da política

Vote! Apresentação de argumentos aos espectadores vem sendo substituída por uma forma interativa de participação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2012, Aliás, p. J5.




