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RUI BRITES SOCIÓLOGO E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

"Comunicação social
é mais que o quarto poder"



O sociólogo e professor universitário falou ao Negócios do poder.
Para Rui Brites hoje é cada vez mais verdade a ideia de que quem
não passa nos media, em particular nas redes sociais, não existe.

ALEXANDRA MACHADO

amachado@negocios.pt

Rui
Brites é sociólogo.

Trabalhou na banca,
mas foi na carreira uni-
versitária e na investi-

gação que aprofundou temas socio-

lógicos como o poder, e mais recen-

temente, a felicidade. Vai falar so-
bre estes temas até na Academia
Militar. E é também aos seus alunos

que assegura: "Não é líder quem
quer, só quem quer e quem pode".
0 poder hoje está onde? Na

política, na economia, na so-
ciedade?

O poder está nisso tudo. Está
muito fragmentado e não podemos
confundir os poderes. Joaqui m Vi ci -

ra no Expresso escreveu uma cróni-
ca fascinante, que era 'televisão, a

caixa que mudou o mundo'. Esse

texto fez parte da prova de acesso ao

ensino superior no ano seguinte. Os

alunos até se queixaram que o texto
não tinha feito parte do programa.
No ano seguinte o Expresso esgotou
de manhã na véspera dos exames. O

que é que o Joaquim Vieira dizia?

Algo que já tem tradição na escola

francesa: aquilo que as pessoas co-
nhecem e votam é o que passa na te-
levisão. Ele dizia que não é possível
um candidato ganhar as eleições se

não passar bem na televisão. E isso

hoje é verdade. O António Costa

passa muito bem na televisão.

Hoje é na televisão ou nas re-
des sociais?

Eu resisti às redes sociais, até per-
ceber o potencial de mobilização e

participação cívica nas redes sociais.

A comunicação social ainda é

o quarto poder? Ainda há

quarto poder?

A comunicação social, neste

momento, ainda é mais do que o

quarto poder. É o poder em si.

Quando o Rangel disse que vender
um presidente era o mesmo que
vender sabonetes, tinha toda a ra-
zão. Só que hoje a comunicação so-

cialjánão são os meios normais.

Integra aqui as redes sociais?

Sim e quando falo as redes so

ciais é mais o Facebook.
E o Twitter?
Sim.
As redes sociais alteram as

coisas?
Estão a alterar tudo.
A própria definição de poder foi

alterada com as redes sociais?

Eu sempre fui leitor compulsi-
vo de jornais. Agora sei logo pelas
redes sociais o que vai saindo, por-
que tenho os jornais todos linkados

à minha conta.
Mas o Facebook escolhe o que
vê na sua página...

Isso já é efeito perverso. Hoje os

jornais vendem cada vez menos, as

notícias também já não têm as au-
diências que tinham porque as pes-
soas já fazem a seleção. Eu já não

vejo muito noticiário em direto,para

poder passar à frente aquilo que não

me interessa. E isso está a ter um po-
der impressionante. Quem vai fazer

a seleção da sua informação já não
são os meios de comunicação, ago-
ra é o próprio que cria a sua agenda.
Mas não tenho dúvidas que o poder
da comunicação social é cada vez
maior. Lembra-se de dizerem que o

Sócrates tinha boa comunicação so-
cial? O António Costa também tem.
O Rui Rio não está a ter, porque hos-

tilizou a comunicação social. Tudo

passa neste momento pela comuni-

cação social e quando digo comuni-

cação social é de forma alargada, que

consegue fazer e desfazer candida-

tos, consegue fazer e desfazer tudo.

Viu o discurso do 10 de junho
do João Miguel Tavares? Nes-

ta ótica do poder existe mes-

mo o eles e o nós?

O João Miguel Tavares, que é

um jornalista que eu não gosto, mas
às vezes leio a sua crónica, fez um
discurso que tem uma audiência
muito forte por parte dos que estão

desprovidos de tudo, nomeadamen-

te os jovens, e escreveu muito bem.

Claro está simplificado, mas as pa-
lavras têm efeito e não podem des-

valorizar, matando o mensageiro.
A vantagem foi ser percetível?

Claro. Foi muito percetível. Ao
contrário do de Nóvoa, que fez um
discurso fantástico, mas não é para
o público para o qual o João Miguel
Tavares escreve. O Nóvoa faz um
discurso de elite, excelente, mas es-

creveu para 300 mil portugueses. O
João Miguel Tavares teve eco.

Temos elites em Portugal?
Nunca tivemos. As nossas elites

são da [revista] Caras, verdadeiras

elites culturais tivemos muito pou-
cas. É um país que não lê. A compra
do jornal é um ato voluntário, só que
as pessoas não se querem informar.
Há um estrato grande da população

que não é informado, e não se quer
informar, nem se informa. De qua-
tro em quatro anos dão-lhe o voto

para a mão. E o que vai fazer? Vai
votar no candidato que gostou mais

nos "sound bites". Se o candidato
não passa bem na comunicação so-

cial, ele não passa em lado nenhum.



Por isso o Joaquim Vieira tinha ra-
zão, o que não passar na televisão
não existe.

Hoje é o que não passar nas

redes sociais não existe?
Está tudo ligado. O que passa

nas redes sociais passa na televisão,
e em todo o lado. O verdadeiro po-
der político hoje tem um medo das

redes sociais muito grande.
A nível económico há poder
em Portugal?

Temos poucos empresários. Te

mos muitos patrões.
Há pouco capital.

Há muito pouco capital. É o ca-

pital subsídio-dependente, tem de

agradar. As empresas não arriscam

ou arriscam muito pouco. Quando
vemos que o Berardo fez o que fez

sem dinheiro nenhum... Tem sido o

nosso capitalismo.
Por isso os bancos têm gran-
de poder em Portugal?

Sim, mas por causa disso exor-
bitaram as suas funções. Entramos

naquela crise porque os bancos que-
riam ser simpáticos para algumas

pessoas. Se for recém-licenciado e

quiser dinheiro para um projeto,
ninguém financia, se aparecer nas

revistas ao lado dos ministrosjá toda

a gente financia. Por isso é que a co-

municação social é mais do que o

quarto poder. Éo poder. ¦

PERFIL

O sociólogo da felicidade

Assume que anda pelas redes sociais. 0 Facebook utiliza como plataforma
de cidadania. Rui Brites trabalhou na Caixa Geral de Depósitos na área dos

recursos humanos, mas agora o sociólogo é professor do ISEG. Dos alunos

extrai grande conhecimento sociológico. Se a dado momento a sua área de

estudo foi o poder - que diz ter começado como curiosidade - acabou por
trabalhar o conceito em contexto organizacional. Hoje em dia continua a

ser convidado para palestras sobre poder e liderança. Uma delas é feita
anualmente na Academia Militar. Aí começa pela frase: "Não é líder quem

quer, só quem quer e quem pode". Rui Brites assume-se como eleitor do PS,

e por isso é o partido que mais critica. Depois do poder dedicou-se, enquan-
to área de estudo e investigação, à felicidade.

"O verdadeiro poder político
hoje tem um medo das redes
sociais muito grande."

"Se o candidato não passa bem
na comunicação social, ele não
passa em lado nenhum/ 9

"Kissinger dizia que o poder
é o maior afrodisíaco
e na prática é."

"Nós sabemos que o poder
é efémero, mas quem está
em jogos de poder considera
sempre que é 'ad eternum'."



"Só tem poder quem
o sabe exercer"

O poder não é natural. É eféme-

ro e Rui Brites, sociólogo, socor-

re-se de Kissinger para o carac-

terizar ainda como afrodisíaco.
0 poder pode ser natural?

Como sociólogo não acredi-

to muito nas coisas naturais. Mas,
na prática, tem de haver as con-

dições para... Comecei a traba-
lhar este tema no contexto dos re-
cursos humanos. E na minha tese

de mestrado tive uma surpresa
que foi descobrir que a variável
mais importante para que as pes-
soas se sintam satisfeitas cora o

seu trabalho é o reconhecimento
da chefia. Eu reconhecer que o

chefe tem condições para ser che-

fe. 0 verdadeiro poder não é for-
mal, é reconhecido.

Mesmo ao nível político?
No poder político ainda mais.

Ainda agora saiu uma sondagem

que dá o PS à beira da maioria ab-

soluta [Rui Brites aproveitapara
dizer que não confia no PS, de

quem se diz eleitor, com maioria

absoluta].
António Costa tem poder?

António Costa ainda tem po-
der, mas o problema não é ele. E
talvez dos líderes europeus mais

bem preparados para serumbom

político. Aquestão é que o apare-
lho é que manda. O Rui Rio, por
outro lado, é claramente um ho-

mem que tem um poder que não

é reconhecido pelo partido, só es-

tão à espera da condição para o

apear. Os políticos quando não

têm poder, podem fazê-lo pela
força como o caso de Maduro.
Trump não é pela força, mas é

pela identificação dos mais des-

providos, como o Bolsonaro.

0 voto não é uma legitima-
ção do poder?
É a legitimação do poder o

voto informado. O outro não.

Quem define que o voto é in-

formado? Quando vai no sen-
tido que eu penso é informa-
do e quando não vai não é?

Não há nenhum caso em paí-
ses democráticos que tenham fei-
to eleições sem campanha eleito-
ral. Agora, a campanha nunca é

para convencer os convencidos, os

mais informados. E mais perigo-
so o voto na mão de um eleitor de-

sinformado, do que uma arma na
mãodeum atirador experimenta-
do. O efeito perverso de eleições
em países democráticos é este, é

possível que a democracia seja
capturada pelo populista por cau-

sa dos menos esclarecidos.

Hoje em dia com os níveis de

votantes que temos é possí-

vel dizer que é legítimo?
A abstenção pode ser por des-

motivação - não conseguimos mu-

dar nada - ou a confiança total de

que nada está em causa.

Nós portugueses venera-
mos ou tememos o poder?

Não sou elitista, mas a variá-
vel escolaridade é a que mais ex-

plica, no nosso contexto nacional,

as nossas diferenças face aos ou-
tros países europeus. E as pessoas
com mais escolaridade não te-
mem o poder, criticam o poder.
Também são os que mais o

ambicionam?
O poder não é algo que possa-

mos ambicionar se não tivermos

condições para o seu exercício. Se

eu ambicionar ter poder, se for

pela força das armas vou ter, am-
biciono e vou obter. Mas se for

pelo poder de diálogo, de persua-
são não vale a pena. Kissinger di-
zia que o poder é o maior afrodi-

síaco e na prática é. A questão é e

depois o que acontece quando to-

mamos o afrodisíaco? E se um dia

não há? Na prática, só tem poder

quem o sabe exercer. Há muita

gente que tem poder e não sabe ou

não quer exercer.

E o poder é efémero?
É sempre. Nós sabemos que

é efémero, mas quem está emjo-
gos de poder considera sempre
que não é, que é 'ad eternum'. O

poder é sempre efémero, porque
está sempre a ser questionado. ¦



RUI BRITES SOCIÓLOGO

"Marcelo tem o maior poder que se
pode ter, que é o poder da palavra"
Rui Brites não fica admirado com a posição que Marcelo Rebelo de Sousa
ocupou nos últimos dois anos na lista dos Mais Poderosos do Negócios.
E acredita que o Presidente sempre trabalhou para chegar a esse lugar.

ALEXANDRA MACHADO

amachado@negocios.pt

A felicidade ocupa hoje
em dia boa parte dos

dias do sociólogo Rui
Brites. E, por isso, o

Negócios desafiou-o ajuntar os dois

elementos: felicidade e poder. Mas

para este professor universitário, o

exercício do poder não traz felicida-
de. Ainda assim, acredita que Mar-
celo Rebelo de Sousa é feliz no seu

papel que se tornou poderoso. Rui

Brites não tem dúvidas: " ele tem o

maior poder que se pode ter hoje em
dia, que é o poder da palavra".
Poder e autoridade é o mesmo?

Não. A autoridade é a mão do

exercício do poder. Pode ter-se po-
der e não ter autoridade. Acontece
muito na política. E pode ter-se au-
toridade e não ter poder. O Minis-
tério Público, por exemplo, tem au-

toridade, mas não tem poder. 0 Tri-
bunal de Contas tem poder? Tem,
mas tem autoridade? Não. A regu-
lação do Banco de Portugal tem po-

der? Tem. Tem autoridade? Não.
E quem é que tem poder e au-
toridade?

Tinha de pensar mais um boca-

dinho, mas se calhar é quem tem di-
nheiro. A audição de Berardo na As-

sembleia da República fez mais para
desmascarar o que se tem passado do

que algumas investigações, porque
foi de tal modo chocante a maneira

arrogante como disse que não devia
nada a ninguém... que chocou a opi-
nião pública. Mas só em ditadura se

tempodere autoridade. O Salazar ti-



nha ambos. Empaíses democráticos

é muito difícil, porque há um conluio

entre as diversas instâncias do poder
e o poder está diluído. E isto remete

para a minha definição de poder.

Qual é?

É a capacidade que algumas

pessoas têm de fazer com que os ou-
tros façam aquilo que eles querem
que façam, dando-lhes a ilusão de

que estão a fazer aquilo que querem.
É o que se passa na nossa in-

tegração na União Europeia?

Ainda mandamos alguma coisa

na nossa economia? Não. Desde

que integrámos a moeda única já
não mandamos nada. O mais cari-
cato disto tudo é Centeno ser o pró-
ximo presidente do FMI. Mas qual
é o poder que o FMI tem neste mo-
mento? O FMI já não empresta
muito dinheiro. Mas se emprestar,
credibiliza e os outros podem ir.

Onde é que está o poder? O poder e

a autoridade está nos mercados.
Mas quem são os mercados? Nin-
guém sabe. É a tal diluição do poder.
Em democracia não se consegue
objetivar o poder e a autoridade.
Uma das coisas que se sabe é que o

poder corrompe, o poder absoluto

corrompe absolutamente. Só em re-

gime ditatoriais é que podemos ter
a consonância do poder e autorida-
de. O resto é um jogo.
Na lista anual dos Mais Podero-

sos do Negócios, Marcelo Rebe-

lo de Sousa foi o mais podero-
so nos últimos dois anos. Há um
exercício diferente do poder da
Presidência por Marcelo?

Não. Marcelo Rebelo de Sousa

não chegou a Presidente por acaso.

Durante toda a sua vida esteve apre-
parar a sua eleição como Presiden-
te. E Marcelo Rebelo de Sousa uti-
lizou habilmente a comunicação so-
cial para se tornar Presidente. Ele
tem poder? Tem, porque é o políti-
co mais aceite. Eu contrario muito
a ideia de que o Presidente da Re-

pública em regimes como o nosso

não tem poder. Porque ele tem o

maior poder que se pode ter hoje em

dia, que é o poder da palavra, mas
tem que o saber exercer, porque se

ele não se credibilizar primeiro não

vale nada. Não pode ir a todas.

Achou bem ligar para o pro-
grama da Cristina?

Se fosse Marcelo Rebelo de Sou-

sa sem ser presidente acharia. É ele.

Como Presidente já não o devia ter
feito. Banalizou o papel do Presiden-

te. Mas não é por acaso que desde aí

começou a haver muitas críticas e

agora está mais recatado. Deixou de

se banalizar tanto, porque o papel do

Presidente não se pode banalizar.

Agora, o poder que ele tem neste mo-
mento dada a aceitação que tem dos

portugueses... O poder dele vem da

influência que ele pode ter. Não há

dúvida que a determinada altura o

Ricardo Salgado era o "dono disto

tudo", DDT era bem aplicado.

0 facto do BES ter caído mu-
dou muito o país?

Não mudou muito, a não ser pa-

garmos a dívida do BES.

0 poder traz felicidade?
O exercício do poder não traz fe-

licidade. O verdadeiro poder é um
exercício muito individualista. E as

pessoas que têm esse poder sabem

que aquilo que podem fazer pode
dar cabo da vida de muita gente, é

uma responsabilidade. Não acho

que dê felicidade, mas não acho que
devesse dar. Afelicidade era defini-
da por Aristóteles como o estar em
harmonia consigo mesmo. Aristó-
teles dizia que afelicidade é ter uma
boa vida, no sentido ético-moral do

termo. Vamos puxar isso para quem
tem poder, que tem de o exercer no
sentido ético-moral. ¦

"Durante toda a sua vida,
Marcelo Rebelo de Sousa esteve
a preparar a sua eleição/'

"O poder e a autoridade
está nos mercados.
Mas quem são os mercados?"


