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O Marketing político encarado como agente
de progressão da comunicação em política1
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Com o propósito de reflectir sobre algumas das questões que mais se impuseram
numa proposta de re-pensamento do
marketing político actual, sugere-se, em
primeiro lugar, que este tem desempenhado
um papel activo e importante ao nível do que
se designa por progressão da comunicação
em política. Nas últimas décadas, uma das
suas características dominantes tem sido a
imageficação (política) e contribuiu para
reforçar o critério dos autores que defendem
o seu, não unânime, estatuto metafórico. Em
segundo lugar, e face ao actual período de
transição em que se insere, apresentam-se
alguns sinais da sua caducidade e da
consequente necessidade de um re-investimento ético-político de modo a que o seu
espaço, em termos políticos e comunicacionais, se possa revestir de uma nova significação e contribuir para o necessário
rejuvenescimento da representação democrática.
1. A Imageficação e o seu Significado Social
e Político
Designa-se por imageficação a cultura
comunicacional que se caracteriza pelo predomínio da imagem sobre a palavra ou do
ver sobre o pensar. Ou seja, pelo predomínio
do pathos, entendido como (apelo à) emoção, aos afectos e ao desejo, sobre o logos
encarado no seu sentido restrito de palavra,
razão ou pensamento3. O seu ethos, carácter
ou disposição (modo de ser), parece residir
precisamente na ausência desse logos, ou, o
que significa o mesmo, ter-se eclipsado sob
o domínio do sugestivo e da atractividade
instantânea, irreflectida e efémera.
Superado o paradigma cartesiano, é como
se a cultura pós-moderna reagisse ao
solipsismo do cogito através de um solipsismo
do pathos. Neste sentido, a imagem não
contém o actor social ou o actor político já
que ele é expurgado pelas várias silhuetas

de si mesmo que dissimulam a sua
intencionalidade inicial. A disseminação
massificada e liberalizada propõe aos actores
sociais que eles se anulem como persona face
à sua imagem e, de um modo geral, o desafio
parece ser aceite. A ubiquidade das imagens
é profundamente dissimuladora na medida em
que a “presença” corresponde ao eclipse (que
se impõe, mas não se diz) do logos e a uma
certa subversão do ethos pelas características
da própria disseminação. O modelo da transparência parece dissimular inevitavelmente a
opacidade do seu interior que se tornou
ausência de ser num contorno inabitado.
Assim entendido, sugere-se que a sua
dialéctica é, então, de supressão (do logos
e do ethos pelo pathos) e de dissimulação
(da opacidade pela transparência).
Na “era” da inteligência emocional4, a
imageficação encarada apenas como cultura
da(s) imagem(s) representa, por si mesma,
o esvaziamento da própria emoção
empobrecida como estimulação do sentir a
partir do ver, e do emocionar a partir de um
reflexo puramente condicionado ao
mimetismo e à repetição. O jogo do consumo procura a emocionalidade, não a emoção.
Neste jogo, a imagem é criada para ser
procurada como consumo e não tanto como
experiência estética ou reflexiva.
A ideia de imageficação política, por sua
vez, vem responder ao contágio generalizado
do processo de imageficação enquanto fenómeno profundamente a-crítico e a-reflexivo.
As características do processo de profissionalização do marketing político, ao longo do
século XX, para ele muito contribuíram.
O universo político é emblemático, a nível
histórico, de momentos elegíveis com base
no predomínio da imagem sobre a palavra
sem que se lhe tivesse atribuído o epíteto
de imageficação ou imageficação política. É
que em nenhum desses momentos o homem
se confrontou com uma tão grande ausência
de si mesmo como ser ético. O actor político
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parece adaptar-se cada vez mais ao modelo
de cidadania consumista em que, na nossa
perspectiva5, o cidadão parece ser secundário
em relação ao seu próprio custo. O poder
como dominação parece ter-se deslocado para
a ditadura da imagem no sentido em que,
como refere Manuel Castells 6, o que é
determinante já nem é o estar na televisão,
mas o não estar, porque o que não existe
na televisão, não existe.
2. O Marketing Político e a Progressão da
Comunicação em Política
Introduzidos os conceitos de imageficação
e imageficação política, propõe-se agora a
ideia de um caminho de interpretação da
proximidade a que se passou a assistir entre
estes e o marketing político moderno.
Quase nada é pacífico no que diz respeito ao marketing político. A começar pela
sua terminologia, a sua definição e a sua
“história”7. O único aspecto que parece reunir
consenso e unanimidade prende-se com a sua
inscrição no espaço. O conjunto dos diferentes fenómenos políticos e comunicacionais
que ele designa tem sido reconhecido e aceite
por todos na sua circunscrição ao interior das
fronteiras dos países democráticos ocidentais8.
Neste sentido, a sua emergência foi favorecida
por um espaço político9, e não tanto por um
espaço geográfico.
Em resposta a uma preocupação hermenêutica, o marketing político será, antes de mais,
perspectivado como fruto do seu contexto. Desta
forma, a principal referência deixa de ser a da
sua “história” para passar a ser a da sua
progressão. O que se procura não é tanto a
sucessão e o encadeamento dos diferentes
momentos da sua evolução, mas sim o sentido
que ele teve em cada um desses momentos e
a forma como cada um deles contribuiu para
a sua compreensão. Ou seja, de que modo(s)
a procura das “origens” do marketing político
nos leva ao encontro de diferentes sentidos e
momentos do próprio homem na sua condição
de ser-com-os-outros-no-mundo.
Não se trata, portanto, aqui, de expor ou
discutir diferentes modelos de marketing
político10, nem os diferentes critérios que
fundamentam as suas diferentes definições11,
nem tão pouco os diferentes tipos de
marketing político que se podem admitir12.

Neste sentido, propõe-se um desdobramento da progressão do marketing político
em três grandes gerações, a embrionária, a
de profissionalização e a de expansão, cada
uma das quais é intermediada em relação à
seguinte por um período de transição e recontextualização. Tão fundamental é aquilo
que as distingue como o que as aproxima.
Acima de tudo, é à luz desta distinção que
os conceitos de imageficação e imageficação
política conquistam o seu peso e a sua
importância.
2.1. Sobre a Ideia de Uma Geração
Embrionária do Marketing Político
A admitir-se, esta primeira geração de
marketing político tem início na cultura
clássica e a sua influência mantém-se até à
chegada da «Galáxia de Gutenberg»13, altura
em que o mundo ocidental entra num período de transição que termina nos inícios
do século XX, com o começo da geração
seguinte.
É entendida como “embrionária” por ser
durante este intervalo de tempo que emerge
a afirmação, o recurso e a promoção de um
conjunto fundamental e decisivo de diferentes técnicas e estratégias de comunicação, em
sentido lato, que têm suportado, mantido e
promovido a comunicação em política ao
longo do tempo e que, consequentemente,
estão também na base do que se designou
depois, e ainda hoje, por marketing político
moderno.
Pode dizer-se que a ideia desta geração
se revê na tese segundo a qual o marketing
político sempre existiu14. Propõe-se a ideia
de que as condições políticas e institucionais
necessárias à existência do marketing político, o modelo democrático e os seus pressupostos, tiveram a sua primeira
concretização na Polis grega. De facto, em
termos políticos, Atenas representa a génese.
Foi aí que, no período que tem início no
século V a.C., se deu «a invenção da política»15 e teve origem tanto a ideia ocidental
da cultura 16 como a própria democracia
pluralista ocidental cujo critério é a existência de eleições livres. Este, por sua vez,
pressupõe a concretização de três condições:
a liberdade de candidatura, a liberdade de
sufrágio e a liberdade de escrutínio. Naquela
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altura, estas condições estavam presentes no
ideal de isonomia, que designava a igualdade
perante a lei, e de eleuteria ou igualdade
política cuja essência residia simultaneamente na isocratia, a igualdade de poder ou de
direito de participação, e na isogonia que se
referia à igualdade de voz ou de direito de
expressão. A este ideal subjazem já, portanto, os dois princípios democráticos fundamentais: o da maioria, que equivale ao ingresso
da massa na actividade política; e o da
igualdade perante a lei conducente à noção
de cidadania reconhecida como vínculo
social. Além disso, a lei, que não dispensa
um ideal político de justiça, remete para a
experiência da prática política através da
criação das leis (e não apenas do seu cumprimento).
Esta concepção da “gestão da vida pública”, de todos, por todos e para todos,
tornou inevitável a promoção e a fundamentação de técnicas e estratégias comunicacionais de que temos vários testemunhos17
retomados e continuados posteriormente pela
cultura romana18. A herança que nos ficou
deste período é riquíssima e mantém-se actual
em inúmeros aspectos19. Uma parte importante do que constitui o marketing político
actual consiste precisamente numa recuperação, adaptação e reorganização desta herança
em função do contexto moderno e pósmoderno.
Do ponto de vista comunicacional, o
media da época era a agora e, apesar da
questão que se prende com a não abrangência
da democracia ateniense20, o espaço público
era a massa composta pelos cidadãos reconhecidos como membros da sociedade e
chamados a pensar e a decidir sobre a vida
pública. Assim, as exigências de um discurso
público persuasor requeriam o ensino e a
aprendizagem da sua arte (techne), nas suas
diferentes formas possíveis. Numa óptica de
marketing político moderno, os sofistas que
ofereciam publicamente, por dinheiro, o
ensino de tal virtude seriam decerto considerados marketers ou consultores políticos.
Da mesma forma que se designaria por
«media training» o facto de Demóstenes
treinar a sua oralidade pondo seixos na boca21.
No entanto, de acordo com a concepção
grega, qualquer uma destas situações se insere

numa teleologia da educação do espírito,
na multiplicidade das suas modalidades,
concebida sempre a partir da sua unidade
e com base numa formação realista que
assenta numa ideia geral de cultura éticopolítica.
Uma das características da retórica clássica é, por exemplo, a importância reconhecida à imagem do orador. Contudo, a
paideia22, impedia, pela sua natureza própria,
o desenvolvimento de um processo de
imageficação. A ideia grega da formação
humana pressupôs sempre a unidade entre o
logos, o pathos e o ethos. A Retórica de
Aristóteles é o seu expoente máximo. Os três
meios de persuasão são claramente definidos: as provas de argumentação com verdade
(logos), as provas para despertar emoção nos
ouvintes (pathos) e as provas da capacidade
de se ser credível que está, ou não, presente
no carácter do orador (ethos). Em conjunto,
formam o raciocínio entimemático e devem
ser encarados na sua inter-relação hierárquica: todos eles são provas, ou seja, todos eles,
na sua complementaridade necessária, pressupõem em si mesmos um determinado logos
que os justifica e lhes dá sentido. Por esta
razão, caracterizamos a dialéctica que lhe
subjaze como sendo dialógica e de reconhecimento23 na medida em que a palavra e o
gesto são pensados e agidos no seio de uma
ética da intersubjectividade que, apesar de
pensada a partir do social, procura ir ao
encontro do sujeito.
Da mesma forma que impede a
imageficação, esta dialéctica inviabiliza a
existência de marketização, mas não a existência de marketing. A necessidade de alargamento dos horizontes citadinos manifestou-se na importância atribuída à entrada de
Atenas no mundo internacional, com a economia, o comércio e a política subsequentes
às guerras contra os Persas. Se, como refere
Domingos Silva24, o termo “marketing” significa, numa perspectiva dinâmica, o que está
relacionado com a troca e as suas causas,
origens, características, intervenientes, desenvolvimentos, consequências e repetibilidade,
ele concerne decerto à actividade humana
mais antiga até porque, nesse sentido, a
primeira troca (falhada, como refere o autor)
de que há notícia ocorreu no Paraíso.
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2.2. A Geração de Profissionalização do
Marketing Político
Este período de desenvolvimento do
marketing político colmata o período de
transição que sucede a sua forma embrionária. Este, por sua vez, e apesar de transitório,
não perde importância. É nele que surge uma
nova civilização: a da era tecnológica25. Em
traços gerais, pode dizer-se que a descoberta
da imprensa viria criar uma fronteira entre
a cabeça e o coração. Acentuou as repercussões da descoberta do alfabeto e caracterizou
um período de transição entre uma cultura
oral e uma cultura visual26. Introduziu a
técnica da máquina e as características da
uniformização e da homogeneidade que se
foram estendendo ao pensamento moderno
(individual) e ao mercado de mercadorias e
sua distribuição. O novo “estilo” traduzia,
portanto, o eclipse da colectividade ante o
indivíduo e do homem unitário ante o homem cindido. A memória deixou de ser o
único meio de conservar informação e o
sentido literal de um texto deixou de ser o
seu único sentido. A introdução da tipografia
na vida social deslocou a sua estrutura tradicional e o incremento da quantidade de
informação veio favorecer uma organização
visual do conhecimento. Numa óptica de
marketing político, este período de transição
culmina no século XIX uma vez que se assiste
a uma certa marketização da política pela mão
das campanhas presidenciais americanas27.
Decorrido aquele período, parece indiscutível o facto de o seu arranque se ter dado
nos Estados Unidos da América, em função
de circunstâncias políticas e tecnológicas mais
favoráveis. Contudo, de acordo com um
critério de profissionalização28, o marketing
político moderno surgiu nos anos 30 (1933),
no Estado da Califórnia com a criação da
primeira sociedade especializada na organização de campanhas de “moldagem” ou
“fabricação” da opinião pública e a expressão “marketing político” terá sido usada pela
primeira vez em 1956 por Stanley Kelley29.
Segundo Michel Bongrand30, que tem como
critério a evolução das técnicas de comunicação, o marketing político moderno arrancou em 1936, nos Estados Unidos da
América, e em 1965, em França. Philippe
Maarek31, por sua vez, encara-o como um

procedimento global de comunicação política e, nesta óptica, a campanha de Harry
Truman, em 1948, é apontada como a última
sem o novo procedimento comunicacional.
Se for tida em consideração a cronologia das
«idades» propostas por este último, o ano de
1952, nos Estados Unidos da América, dá
início à infância do marketing político desta
segunda geração que, em França, teria início
dois anos depois. É durante esta fase de
infância que acontece o primeiro “debate
decisivo” (Kennedy/Nixon).
Depois da adolescência e da idade adulta,
a campanha presidencial de Bill Clinton, em
1992, trouxe mudanças visíveis na concepção
da imagem do candidato32. Consideramos que
esta companha, juntamente com a de 1996,
encerra um ciclo de relativo apogeu que
designamos de maturidade do marketing político moderno tendo em consideração a “filosofia” desta segunda geração, a saber, a da
marketização da imagem e da suplantação do
poder da palavra pelo da imagem e do ícone.
No caso português, temos uma sequenciação
necessariamente diferente uma vez que no
período anterior a 1974 a ideia de um marketing
político (que sempre se estruturou com base na
liberdade de informação) seria impensável face
à vigência da acção propagandística do regime
político de então33. Como chegou tardiamente,
tem ainda pouco tempo de progressão e amadurecimento. A riqueza dos elementos favoráveis ao seu desenvolvimento em Portugal34 têm,
segundo o critério de Marcelo Rebelo de Sousa35,
a sua fase de novidade (ou nascimento) e ensaio
no período que decorreu entre 1974 e 1979 e
evoluíram, por necessidade, até à sua generalização. Não o consideramos particularmente
criativo e pensamos que a globalização terá
contribuído para o dinamismo tardio dos últimos anos traduzindo uma preocupação acrescida em “acompanhar os tempos”.
Pode, então, dizer-se que de 1950 a 1980
se viveu com uma concepção mais cultural
e política do público, dos públicos e do
serviço público, e de 1980 a 2000 se assistiu
à emergência de instrumentos ligados ao facto
de os públicos e o público se irem tornando
tanto uma mercadoria como um valor36. No
seu conjunto, esta segunda geração é aqui
pensada como geração do marketing-político-metáfora. Não por o considerarmos em si
mesmo uma metáfora, mas pela forma como
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foi assumido culturalmente. Coadjuvado pelos
media, com destaque para a televisão que
chegou a ser «o símbolo da sociedade de
massas»37, o marketing político foi o palco da
transformação da política e do simbolismo dos
actores políticos. Não só a política passou a
ser vista como consumo38, numa óptica de
mercado, como também o cidadão e o eleitor
passaram ao estatuto de consumidor, e o actor
político a uma espécie de produto. Todos
partilham o mesmo tipo de relação com o real:
a imagem. E o mesmo tipo de indistinção: entre
o verdadeiro e o falso, a partir do momento
em que a imagem se tornou o próprio real39.
Em 1993, Douglas Gomery publicou, no
Wilson Quarterly, o resultado de um estudo
de acordo com o qual 54% duma amostra,
composta por crianças com idades compreendidas entre os quatro e os seis anos a quem
perguntaram de quem gostavam mais, se dos
pais ou da televisão, escolheu a televisão40.
Na linguagem de Giovanni Sartori41, são com
certeza «videocrianças» cujo «videoviver» é
o «telever» que está a mudar a natureza do
homem: «a televisão modifica radicalmente
(empobrecendo-o) o aparelho cognitivo do
Homo Sapiens»42, na medida em que passou
a dar primazia ao «Homo videns» (pathos).
3. A Caducidade da Metáfora do
Marketing Político e a Era da Informação
De acordo com o critério que aqui foi
proposto e seguido, encontramo-nos de novo

num período particularmente importante de
transição. Já não para a «Galáxia de
Gutenberg», mas para a «Galáxia Internet»43
na qualidade de um «novo mundo da comunicação» que possibilita, pela primeira
vez, «a comunicação de muitos para muitos
em tempo escolhido e a uma escala global»44.
Na geração que fica para trás, o marketing
político informacional 45 alimentou a
personalização da política «num mundo de
criação de imagens» e foi ficando ao serviço
da ideologia dominante, a saber, a
«desideologia»46, fazendo-a passar sem parecer uma nova ideologia.
A caducidade do marketing-políticometáfora advém do facto de a política não
ser, por natureza, e apesar do carácter público, nem um mercado nem um consumível.
Durante algum tempo, as circunstâncias
legitimaram o mimetismo packaging. Nos
alvores da terceira geração do marketing
político, uma geração de expansão, é importante que o marketing político pós-moderno
trabalhe ao encontro dos novos contextos que
se aproximam, embora não seja só em matéria
de marketing político que se carece duma
renovação de valores. Neste período de transição, é indispensável uma crítica reflexiva,
construída também de logos e de ethos, sobre
comunicação, cultura e política, tendo como
propósito um novo modo de relação-com-omundo.
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