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Politicom: 
comunicação, 
democracia 
e estratégias 
políticas

seja contínua, é necessário que o desejo de mudança se transforme em 

hábito saudável e sustentável para a mudança real e melhoria do sistema 

político, visto que nada se resolverá de maneira imediatista, unilateral e em 

curto espaço de tempo.

Ser cidadão é sentir-se envolvido pelo sentimento democrático de 

participação, iniciando pelo contexto regional e compreendendo que da 

escala local, os impactos ecoam para esferas maiores do poder: Executivo, 

Legislativo e Judiciário.

A Politicom, desde sua concepção no cenário acadêmico, compreendeu o seu 

papel na promoção de espaços para debates democráticos, que propiciassem 

aliar pesquisas da área comunicacional pública e política, como áreas 

correlatas que versam acerca do eixo sociedade, democracia e cidadania. 

Outro destaque é a interação com profissionais da área, que atuam como 

consultores políticos e podem promover troca de conhecimentos teóricos com 

empíricos. A parceria com a Associação Brasileira dos Consultores Políticos 

(Abcop) é um exemplo dessa ação conjunta em prol do fortalecimento do 

debate.

Desde sua criação em 2001, por incentivo da Cátedra Unesco de Comunicação 

para o desenvolvimento regional, a Politicom alinha cada vez mais seu 

discurso e práticas e  investe em atividades como colóquios binacionais em 

contexto Ibero-americano, que fortalecem a regionalidade, e premiações 

para alunos de graduação no Festival Politicom.

Todos estão convidados a participar dos nossos grupos de pesquisa, 

submetendo artigos ou contribuindo nos debates com demais pesquisadores, 

comparecendo nas mesas com renomados da área e sendo mais um agente 

multiplicador dessa temática fundamental para a continuidade sustentável 

do sistema político brasileiro.

A Sociedade Brasileira dos Pesquisadores e Profissionais de 

Comunicação e Marketing Político (Politicom) expressa seu respeito 

por Minas Gerais e em especial por Juiz de Fora, onde foi realizado, 

em outubro de 2013, o XII Congresso Brasileiro de Comunicação e Marketing 

Político, organizado por docentes da Pós-Graduação da Faculdade de 

Comunicação da Universidade Federa de Juiz de Fora (UFJF). Em um 

período político marcado por positiva expressão nacional, com inúmeros 

protestos nos últimos meses, estar em um Estado de expressividade 

histórica na República nacional e com evolução política gloriosa foi um feliz 

momento para fomentar debates sobre o período que o país viveu desde a 

redemocratização nos anos 80.

O tema do Congresso desse ano, uma análise da consolidação democrática 

brasileira e perspectivas no cenário da América Latina, expressa com precisão 

o sentimento da diretoria da entidade em promover debates contributivos 

para a tríade: comunicação, democracia e desenvolvimento.

O Colóquio Binacional Brasil-México de Comunicação Política, que antecedeu 

o Congresso Brasileiro, também expressou o amadurecimento da entidade 

para a promoção contínua de eventos em caráter internacional. O Brasil 

apresenta uma representativa mudança comportamental, no que tange 

desenvolver o senso cidadão e participativo nas decisões políticas em 

todas as esferas do poder. Usar o tempo científico para traçar panorama 

e diagnóstico de pontos positivos e negativos do sistema político, sob os 

prismas eleitoral e social é estratégico e necessário para efetiva contribuição 

na maturidade e consolidação democrática.

Vários pontos cruciais estão sendo discutidos nos últimos meses: 

reforma política, posicionamento do país frente aos desafios econômicos 

internacionais e um novo formato de gerenciamento público, com mais 

transparência e participação popular. Para que essa participação da população 
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