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JORNALISMO E DEMOCRACIA, 

ALÉM DAS ANTINOMIAS

Introdução

Este capítulo examina as abordagens sobre o papel do jornalismo 
no regime democrático.  Preliminarmente apresenta diferentes mo-
delos de democracia e os papéis que os meios noticiosos deveriam 
desempenhar para  atender  às exigências de cada um deles. Em 
seguida, contrasta duas orientações polarizadas sobre as relações 
entre o jornalismo e a democracia. De um lado, situa os autores que 
se inclinam a ver o jornalismo como essencial para a democracia e,  
de outro,  os analistas e intérpretes críticos que, pelo contrário, veem 
a atividade das empresas jornalísticas na política com um conteúdo 
enviesado, o que as leva a ter uma atuação tendenciosa na sociedade, 
favorecendo posições, pessoas e grupos, construindo representações 
distorcidas da realidade, o que converteria o jornalismo num ins-
trumento de poder simbólico nas mãos de uma minoria. Ao fi nal, 
desenvolve uma argumentação visando enfrentar o impasse teórico 
por meio do conceito de hegemonia. Essa abordagem reconhece a 
existência de classes hegemônicas em sociedades democráticas, com 
infl uência sobre a mídia e suas representações, mas, ao mesmo tempo, 
propõe que exista um espaço para visões alternativas e críticas, numa 
perspectiva histórica.
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Modelos de democracia e comunicação

A discussão específi ca sobre as relações entre a comunicação e a 
democracia constitui um aspecto peculiar no campo da pesquisa em 
comunicação política. Nos regimes autoritários também há comu-
nicação política, mas esta se realiza como propaganda, ortodoxia, 
centralismo, ausência de debate ou de pluralidade das vozes. Na 
democracia, pelo contrário, há liberdade de expressão, uma plurali-
dade de vozes, o confronto ideológico, o governo precisa renovar o 
discurso, responder às críticas da oposição, veiculadas pelos meios de 
comunicação (Ansart, 1978). Tem-se nesse caso uma questão mais 
complexa que a relação da comunicação com a política, que implica 
necessariamente aspectos doutrinários, critérios normativos e valores 
ligados ao progresso social. 

Discutir a importância da liberdade de imprensa para a democra-
cia exige que se tenha uma teoria dessa forma de governo, diz Baker 
(2001). Como não há um consenso sobre o conceito de democracia, 
ele apresenta quatro tipos ou modelos ideais, sendo que cada formu-
lação de democracia apresentaria perspectivas distintas do papel dos 
meios. As abordagens foram reunidas em quatro grupos: a) as teorias 
elitistas de democracia; b) a concepção liberal-pluralista ou de grupo 
de interesse; c) a concepção republicana, e d) a “democracia comple-
xa”, denominação que Baker dá à sua visão mais empírica e realista.

A perspectiva elitista de democracia

A perspectiva elitista prioriza a necessidade dos governos de tratar 
de questões tecnicamente complexas, exigindo uma ordem normativa 
fl exível, útil e efetiva para resolver disputas. Que tipo de governo pode 
desempenhar melhor esse papel? Para a visão elitista, a democracia 
é a resposta, mas uma democracia vista de uma maneira limitada, 
como um modo de solucionar os problemas da sociedade comple-
xa, sem se apoiar na força, baseando-se na competição. As eleições 
seriam uma forma de circulação das elites, criando incentivos para 
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um desempenho efi caz dos governantes, oferecendo assim o melhor, 
senão o único, mecanismo para evitar a tirania e corrupção aberta. 

Para desempenhar essa missão, a democracia precisa de uma 
imprensa livre, que eventualmente exponha a corrupção das elites, 
exercendo dessa maneira a função de cão de guarda, ou de vigilância, 
papel mais importante da imprensa para a democracia. Além disso, 
a imprensa precisaria reforçar o sentido geral de legitimidade do sis-
tema, examinar a adequação do caráter e comportamento das fi guras 
públicas, prover informação objetiva sobre os grandes problemas 
da sociedade, fornecendo às elites informação útil e revelando sua 
possível incompetência na condução dos problemas. A exposição 
da incompetência à sociedade seria útil para promover a rotação 
das elites.

Democracia dos grupos de interesse 

Enquanto a visão elitista valoriza a democracia com a fi nalidade de 
manter o sentido de legitimidade do governo, a perspectiva denomi-
nada por Baker como pluralismo liberal parte do pressuposto de que 
o povo tem direito a governar, enaltecendo a vontade popular em vez 
das virtudes de elites que governam. O pluralismo liberal reconhece 
que cada indivíduo ou grupo tem seu próprio interesse, seus próprios 
conceitos, de modo que trata os temas políticos essencialmente em 
termos distributivos, vendo a democracia como o mecanismo mais 
capacitado a ponderar todos os interesses. A mobilização política dos 
grupos dá a eles poder de barganha, sendo que a participação política 
e eleitoral protege os direitos e interesses e constitui o meio pelo qual 
cada grupo será considerado, mais ou menos na proporção do seu 
tamanho e da intensidade de seus interesses. De acordo com a teoria 
liberal-pluralista, a criação de compromissos justos ou negociações 
entre grupos deveria guiar a construção de instituições. 

Os liberais pluralistas observam que um aspecto revelador de 
muitas teorias de elite é o seu silêncio sobre certas questões, como 
classe, gênero, cor ou etnicidade, religião. Pelo contrário, o plura-
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lismo liberal tem sempre em vista essas clivagens, o confl ito entre 
valores, interesses e visões de mundo. 

Para essa concepção de democracia, a imprensa deveria oferecer 
informação, indicando quais os interesses de indivíduos e de grupos 
que estão em jogo. Os meios deveriam ajudar a mobilizar as pessoas 
a participarem e a promoverem seus argumentos. Em terceiro lugar, 
os meios deveriam tornar as autoridades conscientes do conteúdo e 
força das demandas populares. Para as duas primeiras tarefas, os 
meios comuns, que servem a toda a sociedade, não seriam sufi cien-
tes, pois os grupos de interesses deveriam ter seus próprios meios, 
identifi cados com suas questões. Os pluralistas apóiam-se em meios 
militantes e mobilizadores, devendo ser, por conseguinte, opostos 
aos monopólios mediáticos. Essa visão baseia-se na segmentação da 
audiência, defendendo a existência de meios focalizados e controlados 
por grupos de pressão.

Democracia republicana

Os críticos do liberal pluralismo alegam que seu realismo insensí-
vel na verdade não corresponde à realidade, devido a dois atributos da 
maioria das pessoas, essenciais à democracia. Primeiro, o fato de que 
somos seres sociais, zelosos dos outros e não egoístas e atomizados, 
sendo motivados por concepções de bem comum e pela preocupação 
com o bem-estar dos outros. Em segundo lugar, os interesses das 
pessoas não resultam diretamente de sua identidade grupal, mas de 
autorrefl exão, discurso, em interação com outros. 

A perspectiva republicana considera esses dois atributos, dizendo 
que as pessoas são orientadas para o “bem comum”, havendo por 
parte delas uma preocupação com a justiça ou com um mundo melhor 
para todos. Para essa concepção, democracia e política dizem respeito 
ao bem público e não apenas ao privado. Os interesses estreitos dos 
grupos não poderiam, dessa maneira, ser aceitos como normativos, 
mas deveriam ser vistos como um problema que uma democracia 
ideal precisaria enfrentar. Na visão republicana, a política diz respeito 
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à discussão, à formulação de um compromisso com fi nalidades co-
muns, e a democracia é vista como uma forma de a sociedade buscar 
o equilíbrio na ação conjunta em busca de objetivos partilhados. 

A imprensa, para a democracia republicana, precisa apresentar 
dois elementos essenciais: a) deve ser racionalmente discursiva e re-
fl exiva e não meramente informativa e b) ser inclusiva, civil, objetiva, 
equilibrada e compreensiva. 

Democracia complexa

Essa perspectiva reconhece que as duas anteriores – pluralista 
liberal e republicana – têm pontos consideráveis. Por um lado, en-
tende que a vida social não seria possível sem uma perspectiva de 
bem comum, mas, da mesma forma, sabe que muito da política en-
volve interesses em confl ito ou até mesmo desacordo sobre a própria 
concepção sobre o que vem a ser o bem comum. Apresentada como 
uma teoria mais realista, assume que a escolha não precisa ser entre 
o pluralismo liberal e o republicanismo, mas uma visão combinada 
de ambos, assumindo a legitimidade da barganha entre grupos sobre 
concepções do bem, a necessidade de um desenvolvimento discursivo 
das concepções do bem comum e, afi nal, uma sociedade pluralista 
apresenta grupos com concepções diferentes do bem, que em parte 
se sobrepõem e em parte estão em tensão. 

O que o exercício proposto por Baker deixa entrever é que, na 
perspectiva da democracia complexa, as exigências democráticas, 
oriundas da sociedade, são, em seguida, controladas pelo princípio 
republicano do “bem comum”. Essa concepção é discutida por Re-
nato Janine Ribeiro (2002), para quem é cada vez mais difícil manter 
a noção de povo – demos – o que traz a necessidade de rediscutir o 
conceito de democracia apropriado para a época contemporânea. 
Ele acredita que haja concretamente frações do povo com demandas 
(desejos, na sua terminologia) diferentes, cabendo à república refrear 
essas demandas, em nome de um bem comum, que é preciso preser-
var. A democracia seria um regime movido pelo desejo, enquanto a 
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república visa conter esse desejo, sendo o regime da (força de) vonta-
de. Apesar disso, considera difícil pensar a democracia isoladamente 
da república e vice-versa. 

Não há política digna desse nome, hoje, que não seja republicana 
e democrática. O problema é que as duas vertentes não se conciliam 
facilmente. Se tendermos à democracia, o desejo de igualdade, e o 
desejo em geral, poderá inviabilizar o investimento de longo prazo, 
o respeito ao outro, a contenção. A própria conversão do desejo em 
direito é um elemento republicano. Contudo, se enfatizarmos a 
república, poderá ser que o respeito à coisa pública se torne fi m em 
si, e deixe de lado a igualdade: teremos uma república de juízes (ou 
promotores), sem o aquecimento que está na democracia. (Ribeiro, 
2001, p.77)

Dessa forma, parece bastante apropriado tomar a democra-
cia complexa como o modelo que melhor corresponde à realidade 
empírica. 

A imprensa idealizada pela democracia complexa precisaria 
desempenhar funções confl itantes destacadas pelas teorias liberal 
pluralista e republicana e mais ainda, diz Baker. A democracia com-
plexa demanda tanto uma imprensa socialmente abrangente desejada 
pela teoria republicana quanto uma imprensa militante, segmentada, 
exigida pela teoria pluralista, apta a representar a pluralidade da 
sociedade. Numa projeção futura, provavelmente diferentes meios 
de comunicação seriam necessários para desempenhar essas funções 
divergentes, podendo, inclusive diferir em sua organização interna 
e sua base econômica.

Visões polarizadas

Se concordarmos com a preferência de Baker pela maior abran-
gência conceitual e política do modelo de “democracia complexa”, 
podemos indagar: até que ponto os meios noticiosos de grande ex-
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pressão atendem, nas sociedades contemporâneas, àqueles requisitos 
enumerados pelo autor como necessários à busca do bem comum? 

Essa questão geralmente abre uma controvérsia nos trabalhos 
investigativos empíricos sobre as relações entre o jornalismo e a 
democracia, os quais podem ser agrupados, grosso modo, a partir 
de duas orientações polarizadas. De um lado, há os autores liberais, 
que se inclinam a ver o jornalismo como decisivo para a democracia, 
caracterizando-o como “cão de guarda” dos cidadãos, garantidor da 
lisura no trato do governo, “os olhos da nação”, o “quarto poder” 
e, por conseguinte, o verdadeiro fi el da democracia e condição para 
o exercício da cidadania. De outro lado, encontramos os analistas e 
intérpretes críticos que, pelo contrário, veem a atividade das em-
presas jornalísticas na política com um conteúdo de classe, o que 
as leva a ter uma atuação tendenciosa na sociedade, favorecendo 
posições, pessoas e grupos, construindo representações distorcidas 
da realidade, o que as torna um instrumento de poder simbólico nas 
mãos de uma minoria (Curran, 2006). Vamos preliminarmente apre-
sentar os argumentos mais frequentes dessas duas visões, bem como 
as refl exões suscitadas por elas para, ao fi nal, desenvolver algumas 
ideias tentando enfrentar os impasses. 

Jornalismo como instrumento 
da democracia  

O verbete Democracy and the media, redigido por McGee para a 
Encyclopedia of communication and information (Schement, 2002), 
declara que nas sociedades modernas é impossível falar de democra-
cia sem levar em conta o papel desempenhado pelos meios, especial-
mente depois do surgimento dos meios eletrônicos, que ampliaram 
as conexões entre democracia, campanhas políticas, opinião pública 
e jornalismo. Na mesma direção caminha o argumento de McQuail 
(2002), para quem a comunicação de massa tornou-se um elemento 
essencial do processo democrático, ao instaurar uma arena e canal 
para o amplo debate, tornando candidatos conhecidos, veiculando 
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opiniões e informações diversas. Trata-se de uma opinião bem esta-
belecida, principalmente no campo acadêmico anglo-saxônico, com 
base na tradição dos pensadores liberais ingleses e norte-americanos.

O cânone liberal baseia-se em três conceitos essenciais: a mídia 
como “cão de guarda” do público, como representação pública (o 
quarto poder) e como fonte de informação pública (Curran, 1996). 
No que diz respeito ao primeiro, o do cão de guarda, afi rma-se que só 
baseando os meios no mercado livre é possível assegurar sua completa 
independência em relação ao governo, função que seria gravemente 
afetada por regulações ofi ciais, que enfraqueceriam a capacidade de 
investigar e de criticar livremente as autoridades. O papel de cão 
de guarda remete àquela função da comunicação que Merton (in 
Costa Lima, 2000) denominou de “execução das normas sociais”, 
ou seja, tornar inaceitável publicamente aquilo que é tolerado priva-
damente. A denúncia faz com que os desvios dos governantes sejam 
combatidos e punidos com rigor. Nesse sentido, a mídia atua como 
aliada dos cidadãos, que não detêm mandatos nem poder, diante dos 
desmandos da autoridade.

A ideia do quarto poder coloca em pauta a questão da repre-
sentação política pela mídia. Originalmente Fourth state (o quarto 
Estado), a expressão foi cunhada por Edmund Burke para referir-se 
ao poder político da imprensa na Inglaterra do século XVIII, ao 
lado dos três outros “estados”: os Lordes, a Igreja e os Comuns. 
Em português, usa-se a expressão quarto poder em analogia aos três 
poderes da República (Legislativo, Executivo e Judiciário). Seus de-
fensores, no século XIX, argumentavam que os jornais são “eleitos” 
diariamente pelos leitores, sendo uma instituição representativa que 
deveria ser aceita como parceira no processo de governança, como 
um ramo do governo com poder na confecção das leis. No século 
XX, o argumento foi atenuado e convertido em termos do conceito 
de soberania do consumidor: a imprensa não é determinada senão 
pelos seus leitores, de modo que, num sistema de mercado, procura 
dar ao leitor o que ele quer, assegurando que os jornais refl itam as 
visões e valores dos seus compradores. O consumidor fi gura, nessa 
abordagem, como o controlador fi nal da imprensa, transformando 
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os jornais em representantes do público, mais do que os interesses 
políticos organizados. Durante a Guerra Fria, a imprensa soviética 
aparecia como o contraste monstruoso a esse modelo, por ter absor-
vido totalmente a imprensa no âmbito do Estado, abolindo dessa 
forma qualquer ponto de vista crítico independente (Curran, 1996). 

Albuquerque (1999) argumenta que a ideia de quarto poder 
tem, no Brasil, um signifi cado bem diferente, peculiar, implicando 
um papel político mais ativo do jornalismo que o aproxima de um 
modelo caracteristicamente brasileiro de “poder moderador”. Isso 
levaria imprensa brasileira a adotar relações com o poder Executivo 
que se poderiam qualifi car ora como “governismo”, ora como “opo-
sicionismo”, de modo a atender ao seu compromisso com a defesa da 
democracia e da ordem pública. Em resumo, o jornalismo brasileiro 
reinterpretaria o modelo de jornalismo independente numa chave 
própria, influenciada pela nossa cultura política. Nos termos de 
Albuquerque, no Brasil, a imprensa reivindicaria o papel de árbitro 
das disputas entre os poderes constituídos, decidindo sempre em 
favor do “bem comum”. 

O terceiro ponto frisado por Curran (1996) refere-se ao papel 
informativo da mídia, promovendo a racionalidade pública e a au-
todeterminação coletiva, o que só poderia ser realizado adequada-
mente num mercado livre, no qual qualquer um está autorizado 
a publicar suas opiniões e um amplo espectro de informações de 
fontes mutuamente adversárias. Só assim os cidadãos poderiam ser 
informados sobre uma variedade de pontos de vista, por meio de 
canais de comunicação abertos entre o governo e os governados, pro-
movendo uma zona neutra de formação da opinião pública, central 
para o exercício da soberania popular. Essa ideia encontra respaldo 
nos estudos sociológicos que em vista da vasta gama de assuntos aos 
quais não temos acesso pessoalmente, colocam o conhecimento social 
como dependente das fontes de informação.

Nessa perspectiva positiva, além dos argumentos dos autores 
liberais, há outras vozes, como Wolton (1995), que toma como re-
ferência o conceito de esfera pública. Para o autor, não existe uma 
antinomia entre comunicação e democracia de massa, antes, pelo 
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contrário, a comunicação é uma condição estrutural do funcionamen-
to da democracia. Em As contradições do espaço público mediatizado 
(1995), ele diz que a democracia pressupõe a existência de um espaço 
público no qual sejam debatidos os grandes problemas do momento. 
A democracia de massa que temos hoje implica um maior número 
de atores, exprimindo-se sobre um número maior de assuntos. Isso 
modifi cou o espaço público, no sentido de um alargamento resultante 
da democratização e do papel cada vez maior representado pelos 
meios de comunicação. Por isso, o espaço público contemporâneo é 
um espaço público mediatizado, o que quer dizer que ele é indisso-
ciável do papel dos meios de comunicação.

No século XVIII, o espaço público surge restrito, ligado a uma 
elite iluminada, pequena e homogênea do ponto de vista social e 
cultural, que debatia entre si, informada por uma imprensa e pela 
edição livreira. Esse modelo nada tem a ver com o espaço público de 
uma democracia de massa com sufrágio universal igualitário; alarga-
mento constante do campo político; institucionalização das grandes 
funções sociais ligadas à educação e à saúde; atores de origem social e 
cultural diferenciada; confl itos mais numerosos; presença dos meios 
de comunicação de massa; pesquisas de opinião pública. 

O novo espaço público existe numa sociedade aberta, urbani-
zada, com forte valorização do indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, 
esse espaço caracteriza-se também pela organização de massa, em 
termos de trabalho e de consumo, dos tempos livres e de educação. 

A contradição principal da nossa sociedade está exatamente em 
administrar essas dimensões opostas, que Wolton chama de “socie-
dade individualista de massa”. De um lado essa sociedade implica 
a prioridade concedida a tudo aquilo que facilita a expressão, a 
identidade e a libertação do indivíduo, e de outro é uma sociedade 
que nos planos econômico, político e cultural baseia-se no grande 
número. Essa antinomia pressupõe a existência de um espaço pú-
blico alargado, mediatizado, o único no qual se pode administrar 
essa característica contraditória das sociedades atuais. Nesse novo 
espaço público, a imprensa e os meios audiovisuais desempenham 
um papel considerável, em termos de informação e de comunicação. 



REPRESENTAÇÕES, JORNALISMO E A ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA  113

Além disso, esse espaço público é caracterizado pelas pesquisas 
de opinião que constroem permanentemente uma representação da 
opinião pública. Assim, as informações sobre os acontecimentos 
fornecidas pelos meios e as pesquisas sobre o estado da opinião de 
outro são condições de funcionamento do espaço público alargado 
da democracia de massa. 

Apesar de seu otimismo, Wolton reconhece a existência de con-
tradições na implementação desse espaço público. Para ele, a co-
municação é condição funcional e normativa do espaço público e 
da democracia de massa, mas não pode, por si própria, garantir a 
qualidade do funcionamento desse espaço público democrático. Isso 
porque há valores políticos diferentes dos valores comunicacionais. 
Além disso, a comunicação mediática aprofundou a personalização 
que já existia na política. 

Outra contradição vislumbrada por Wolton é a que ele denomina 
identifi cação comunicação-ação. Em política, a ação é inseparável da 
comunicação, sobretudo em uma democracia, na qual os políticos 
devem satisfações de suas ações. Mas se a política se defi ne pela 
tomada de decisão, pelo exercício do poder, há hoje um crescimento 
da comunicação em relação à ação, um apagamento da fronteira entre 
comunicar e agir. 

Por último, ele se refere à falsa transparência, ao sentimento de 
que os problemas importantes de uma sociedade são visíveis, sendo 
sempre levados ao conhecimento de todos (pelos meios de comuni-
cação e pelas pesquisas de opinião). É uma falsa visibilidade, que 
resulta num sentimento de relativa segurança. É uma ilusão de um 
conhecimento dos fatos. É preciso manter diferentes representa-
ções da sociedade para evitar uma falsa homogeneidade, uma falsa 
transparência.

Para solucionar essas contradições da comunicação na demo-
cracia contemporânea, ele defende que o crescimento paralelo da 
comunicação e da política torna necessária a permanência de um 
antagonismo entre os valores de cada uma das áreas. Antigamente, 
a comunicação e a política encontravam-se normativamente ligadas 
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ao modelo democrático. A vitória do modelo democrático obriga a 
dissociá-las. Para evitar os desvios para o espaço público mediati-
zado é preciso recriar a tensão entre valores complementares, mas 
estruturalmente contraditórios: os da comunicação e os da política. 
No entanto, o autor não sugere um caminho para a manutenção dessa 
independência entre os valores da política e da comunicação. Se a 
própria política precisa dos meios para legitimar-se continuamente, 
aumenta a dependência da política em relação à comunicação. 

Wilson Gomes (1997) também examinou a problemática relação 
entre os meios e a organização democrática da sociedade, fazendo, 
para isso, uso do conceito de esfera pública, conforme foi proposto 
por Habermas, visando examinar seu sentido, alcance e validade na 
discussão da situação da comunicação e política. Para Gomes, a esfera 
pública indica “o âmbito da vida social em que se realiza a discussão 
permanente entre pessoas privadas reunidas num público”. 

Mas a esfera pública não existe mais dessa forma e é discutível 
mesmo que tenha existido no passado. As mudanças pelas quais 
passou a sociedade contemporânea solaparam suas bases, criando 
a ilusão de que ela teria se mantido, quando, na verdade há muito 
deixou de existir, mantendo apenas a aparência de uma “pseudo-
esfera pública, encenada, fi ctícia, cuja característica maior parece 
consistir em ser dominada pela comunicação e cultura de massas” 
(idem, p.7) Apesar disso, o conceito de esfera pública continua a fazer 
sentido porque “se está descrevendo uma instituição que é nada mais 
nada menos que o coração da democracia moderna” (idem, p.26). O 
problema é que esse conceito não deve ser tomado descritivamente, 
mas sim normativamente:

Isso signifi ca que só aparentemente ele descreve o que se passa 
com os fenômenos; na verdade ele diz como os fenômenos seriam, se 
fossem como deveriam ser. Um conceito normativo não é construído 
a partir dos fenômenos e para deles dar conta, mas a partir daquilo 
que se considera como sendo a essência dos fenômenos e para jus-
tamente normatizar os fenômenos reais e concretos, como critério 
para a sua avaliação. (idem, ibidem) 
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Gomes defende, no entanto, a “possibilidade de convivência entre 
uma esfera argumentativa, coerente, racional e aberta e uma cena 
pública sedutora, voltada para o entretenimento, frívola e espetacu-
lar” (1998). Essa dicotomia resolver-se-ia distinguindo a esfera de 
visibilidade pública da esfera da discussão pública, sobre cuja pauta 
os meios têm infl uência. Por isso, ele vê a existência de uma esfera 
pública no interior da própria cena pública mediática, caracterizada 
pelos debates que ela, ainda que não sistematicamente, propicia, por 
meio da realização de entrevistas, discussões etc.

Jornalismo como viés da democracia

Na direção contrária, há autores que veem nos meios, na forma 
como se apresentam na sociedade capitalista, um empecilho à ple-
nitude da democracia, entendida como governo pela maioria. Uma 
demolição sistemática do legado de visões da tradição liberal sobre 
o papel democrático dos meios foi desenvolvida por Curran (1996), 
para quem essa tradição tem pouco a ver com a realidade contem-
porânea, apesar de seus pontos de vista virem sendo repetidos ao 
longo do tempo. Embora considere a supervisão crítica do governo 
como um aspecto importante da ação da mídia, argumenta que se 
trata de uma concepção simplista da sociedade, na qual o confl ito 
principal é visto entre o indivíduo e o Estado, ignorando a opressão 
exercida por outras estruturas, como a economia, por exemplo. Os 
meios têm, documentadamente, deixado de investigar criticamente 
as atividades dos conglomerados aos quais pertencem, e não agem 
como cães de guarda independentes servindo o interesse público, 
mas sim como organizações que usam sua força para promover seus 
próprios objetivos particulares. Outros autores veem a emergência de 
um complexo informacional-cultural com laços com o governo, que 
dá apoio ao capital e ao conservadorismo, sendo, em vez de uma fonte 
popular de controle do governo, meramente um meio pelo qual as 
forças dominantes buscam exercer infl uência informal sobre o Esta-
do. A crítica real seria aquela proveniente da militância da esquerda, 
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mas tanto os governos como a imprensa tendem a ser conservadores. 
Embora possa haver confl itos entre jornais e governos, a tendência 
é a uma lealdade patriótica daqueles a estes, em casos de crise. Por 
último, não caberia adequadamente à imprensa, no sistema de mer-
cado, o papel de cão de guarda, porque seu conteúdo é constituído 
principalmente pelo entretenimento. 

Ao examinar a ideia da mídia como representação pública do 
consumidor (o quarto poder), Curran diz tratar-se de uma mitologia, 
pois o domínio dos meios por oligopólios restringiu a diversidade, 
a escolha dos meios de comunicação pela audiência e o controle 
público, reduzindo a entrada de outras empresas no mercado, de 
modo a criar uma zona de infl uência na qual as forças econômicas 
dominantes têm já uma posição privilegiada. As atuais estruturas 
de mercado, assim, ao contrário do que propalam os liberais, em 
vez de promoverem a diversidade, constrangem e impõem limites 
à diversidade. Ele argumenta que o conceito de controle soberano 
do consumidor ignora o papel central da publicidade comercial no 
fi nanciamento dos meios, bem como o espectro de infl uências que 
dão conteúdo à mídia e, por fi m, a resistência das organizações in-
formativas às pressões populares. 

Ao tratar dos meios como fonte de informação pública, o autor 
comenta que a própria existência de um mercado de mídia consti-
tui um empecilho ao jornalismo. Transformada em mercadoria, a 
informação acaba sendo simplifi cada, condensada, personalizada, 
descontextualizada, dando ênfase à ação em vez de ao processo, à 
visualização em vez de à abstração, ao estereótipo em vez de à com-
plexidade humana.

Corroborando essa visão, McChesney (1999) observa que o jor-
nalismo nos Estados Unidos baseia-se em fontes ofi ciais, evitando, 
por outro lado, assuntos públicos de longo prazo, minimizando a 
oferta do contexto histórico e ideológico necessário aos leitores. Os 
jornalistas internalizam a noção de que os negócios é que realmente 
conduzem a sociedade, de modo que promovem uma ampla cober-
tura dos mesmos, achando natural que haja pouca atenção ao mundo 
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do trabalho. Dessa maneira, estão longe de ser politicamente neutros 
ou “objetivos”. Para esse autor, as noções tradicionais de separação 
de interesses editoriais e comerciais estão se enfraquecendo à medida 
que anunciantes desempenham um papel crescente na determinação 
dos conteúdos (McChesney, 1997).

No Brasil, um dos autores pioneiros na vertente dos estudos 
acadêmicos dessa temática, Marcondes Filho (1989), também desen-
volve uma crítica categórica do jornalismo produzido nos marcos do 
capitalismo. Para ele, o jornalismo, via de regra, atua com grandes 
forças econômicas e sociais, representando conglomerados econô-
micos ou grupos políticos interessados em dar foro de objetividade 
às suas ideias. Alexis de Tocqueville considerava a imprensa como 
garantia da liberdade individual na sociedade democrática, mas essa 
perspectiva tornou-se anacrônica com a tendência à concentração 
da imprensa. Em meados do século XX, a imprensa torna-se em-
presa com fi ns lucrativos, sem perder seu caráter político. Para ele, 
o jornalismo moderno é seleção, ordenação, atribuição ou negação 
de importância a fatos, os quais passam a funcionar como se fossem 
o espelho do mundo, enquanto, na verdade, se trata de uma forma 
mascarada de luta pelo poder (Marcondes Filho, 1989). 

Miguel (2001) observa que os meios são hoje o principal instru-
mento de difusão das visões de mundo e dos projetos políticos, sendo 
que neles se encontram as representações do mundo social, ligadas 
aos diversos grupos de interesse da sociedade. Mas há um viés nessa 
representação: os meios reproduzem mal a diversidade social, o que 
acarreta resultados negativos para o exercício da democracia:

Tal quadro deixa claro que os meios de comunicação, na forma 
em que existem hoje, difi cilmente darão espaço para a expressão ou 
a constituição de interesses que ameacem as estruturas básicas do 
capitalismo. (...) De fato, o desequilíbrio de recursos que o capitalis-
mo produz na esfera econômica transborda sem cessar para a esfera 
política, comprometendo a igualdade que é requisito para o exercício 
da democracia (...) e a propriedade da mídia pode ser encarada como 
uma manifestação deste fato mais geral... (p.5-6)
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A infl uência dos meios sobre o campo político dá-se na formação 
do capital político, de modo que a visibilidade na mídia é essencial. 
Mas a infl uência dos meios também é visível na formação da agenda 
dos leitores ou espectadores, ou seja, a pauta das questões relevantes, 
na capacidade de formular preocupações públicas. Além da agenda, 
os meios têm a capacidade de enquadrar os acontecimentos, por meio 
de esquemas que privilegiam certa interpretação dos acontecimentos. 

O autor argumenta que a ação dos meios também se expressa na 
própria concepção do campo da política que, via de regra, é restrito 
às instituições políticas, a questões como o parlamento, os poderes, 
eleições e partidos, deixando num segundo plano questões como os 
movimentos populares, as demandas de minorias ou de mulheres, 
lutas ambientalistas. A mídia adapta-se ao recorte dominante que 
é formulado pelo próprio campo político. Assim, o noticiário jor-
nalístico, focalizando a disputa por cargos e estratégias partidárias, 
contribuiria para fi xar o campo da política fechado sobre si mesmo, 
defi nido apenas pela conquista do poder, enquanto os problemas 
concretos perdem o conteúdo, sendo convertidos apenas no objeto 
de disputas por espaço político.

Outro ponto crítico focalizado pelo autor é a linguagem. A mídia 
é responsável pela conversão do discurso político às suas regras, 
especialmente a televisão, na qual se destaca o peso da imagem dos 
políticos, a fragmentação e a superfi cialidade. Os próprios políticos 
acabam adaptando seu discurso a falas de poucos segundos, bus-
cando o efeito acima de tudo, como forma de alcançarem audiência 
e notoriedade. A complexidade dessas relações aumenta quando se 
considera que o próprio campo da mídia não é autônomo, incor-
porando objetivos advindos do campo econômico, representando 
lobbies empresariais, empreiteiras ou concessionárias de serviços 
públicos.

Para Miguel (2003), a democracia representativa trouxe modifi -
cações importantes ao conceito original de democracia, ao implicar 
a escolha de representantes, a formação dos partidos políticos, as 
eleições. Além dessas modifi cações e a partir delas, as campanhas 
eleitorais trouxeram o peso da agenda pública para o processo de es-
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colha dos representantes pelos eleitores, evidenciando a importância 
da informação no processo político, de modo a condicionar a escolha 
eleitoral. Há, portanto, além da representação formal, uma segunda 
dimensão da representação política, representada pelo agendamento 
dos temas e sua hierarquização. Essa dimensão estaria muito infl uen-
ciada pelos meios de comunicação, pelo processo conhecido como 
agenda setting, tornando os demais grupos de interesse da sociedade 
consumidores da informação. Se esses grupos desejarem introdu-
zir questões na agenda pública precisam sensibilizar os meios de 
comunicação. O debate público não se limita, pois, ao parlamento, 
mas envolve toda a sociedade, de modo que a mídia tem uma função 
determinante, agendando os temas do debate e dando a eles determi-
nado enquadramento. Nesse sentido, para Miguel, a representação 
política signifi ca tanto participar das tomadas de decisão em nome 
de outros como participar da produção da agenda pública em nome 
de outros, que é a função da mídia:

Essa segunda dimensão é necessária porque, em sociedades 
populosas, extensas e complexas como as contemporâneas, a par-
ticipação direta de todos no debate público é inviável. Da mesma 
maneira como a impossibilidade de tomada direta de decisões pelo 
povo torna imprescindível a representação parlamentar, a impossi-
bilidade de uma discussão envolvendo a todos gera a necessidade da 
representação das diferentes vozes da sociedade no debate público. 
(2003, p.133)

No entanto, essa representação, como o autor já destacara no texto 
anterior, é enviesada porque sofre a infl uência dos proprietários dos 
meios, dos anunciantes, da posição social dos jornalistas, da pressão 
da competição pelos leitores. Como conclusão, há necessidade de 
uma democratização da comunicação, o que não é tarefa fácil, devido 
à permanente distinção entre produtores e consumidores de infor-
mação, refl exo da diferença entre cidadãos comuns e seus represen-
tantes. Um conjunto de providências na direção da democratização 
implicaria desde a desconcentração da propriedade dos meios até a 
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qualifi cação do público para a interpretação das informações que 
recebe. 

Em outro texto, Miguel afi rma que entre os problemas da imple-
mentação efetiva da democracia nas sociedades contemporâneas 
situa-se, em particular, a questão da qualidade do fl uxo das infor-
mações a que o cidadão tem acesso (2004). Para ele, os meios de 
comunicação seriam “intrusos” no funcionamento da democracia, 
pois os partidos é que deveriam estar em posição de centralidade, 
como intermediários do jogo político. Mas essa ideia parece estar em 
contradição com análises anteriores, nas quais Miguel identifi cou a 
ação da mídia como outra face da representação política, colocação 
bastante pertinente sobre a natureza da luta política contemporânea, 
na qual, como já frisara Rubim (2000), os meios formam o verdadeiro 
ambiente e não simples apêndices ou acessórios.

No contexto da perspectiva crítica, destaca-se a questão da con-
centração e oligopolização dos meios. Investigador dos efeitos dessa 
tendência das comunicações no processo democrático, Lima (1997) 
concentrou grande parte de seus estudos sobre o papel da Rede Globo 
na vida política brasileira. Ele indaga: 

Nesse novo quadro que se confi gura, haverá ainda espaço para 
o desenvolvimento do livre mercado, da competição e da própria 
democracia liberal? Será possível conciliar oligopólio e monopólios 
dos mídia com livre debate de ideias e opinião pública autônoma? O 
pluralismo e a diversidade ainda serão possíveis ou já será tarde de-
mais para se fazer frente à “nova lógica” do mercado? Será inevitável 
a consolidação de uma “democracia oligopolizada” em que o setor 
de comunicações permanecerá também oligopolizado? (p.148-9)

McChesney (1999), na mesma direção, considera que os meios 
se tornaram uma força antidemocrática, devido à sua concentração 
em poucas mãos, afastando-os dos ideais liberais e reforçando a 
tendência para o comercialismo, implodindo a vida pública. Para 
ele, o que acontece nos Estados Unidos nem de longe se aproxima de 
uma sociedade democrática, pois muitas decisões-chave são o campo 
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do setor corporativo e a maior parte das decisões governamentais é 
infl uenciada por interesses de grupos, com pequena participação ou 
divulgação pública. 

Hegemonia e democracia

Nosso intuito, nesta parte, é tentar situar a questão da demo-
cracia num quadro de correlação de forças sociais, procurando uma 
concepção que não se deixe capturar pelas antinomias examinadas. 
Parece-nos que tanto as perspectivas liberais como as abordagens 
críticas podem conduzir a concepções reducionistas da inserção 
social, do papel e do caráter da ação política dos meios. As duas 
perspectivas apresentam-se como absolutos que se confrontam, pre-
parando ciladas que aprisionam e imobilizam a análise do problema. 
A perspectiva liberal adota uma visão idealizada e não-contraditória 
da sociedade, que não corresponde aos fatos observados, consagrando 
o existente como promotor de uma harmonia perfeita, de modo que 
não critica as práticas vigentes nem vê necessidade de seu aprimo-
ramento. Em sentido contrário, a perspectiva crítica, ao não atribuir 
qualquer valor democrático à comunicação na economia de mercado, 
também não alimenta qualquer esperança de aprimoramento dos 
meios no âmbito do capitalismo. Na ausência de uma alternati-
va revolucionária, restaria denunciar eternamente o quadro atual. 
Nem a ingenuidade nem a descrença parecem favorecer o processo 
democrático. 

No entanto, a nosso ver, cada uma das perspectivas possui ele-
mentos de verdade ou, pelo menos, observáveis, mas que precisam 
ser reavaliados, com vistas à construção de um modelo mais apto a 
representar a relação da comunicação com a democracia no mundo 
empírico. 

Primeiramente, considerando os pressupostos liberais, parece 
defensável teoricamente que meios de comunicação independentes 
tenham um papel importante na crítica da condução e administração 
da coisa pública, na informação dos cidadãos sobre os temas relevan-
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tes da vida coletiva, sendo um elemento importante na promoção da 
democracia. A limitação dessa perspectiva é que a dinâmica social é 
mais complexa que a doutrina liberal, que identifi ca diretamente os 
meios com o interesse público, não reconhecendo que a propriedade 
privada pode introduzir uma perspectiva de classe às suas pautas, o 
que, obviamente, conspira contra o ideal democrático de um debate 
público equilibrado. Novelli (2004) notou essa ambiguidade da 
imprensa dizendo que enquanto empresa privada ela não precisa 
submeter-se às regras que presidem os órgãos públicos, mas ao mes-
mo tempo participa do debate político, sendo vista como um serviço 
público e reivindicando o prestígio de uma instituição pública.

Em direção contrária, a abordagem crítica, ao abordar os meios 
no contexto das relações sociais, em situações concretas, permite 
aproximações mais realistas e está apoiada por um sem número de 
estudos empíricos e analíticos, que trouxeram evidências às suas 
posições. Porém, a tendência dessa abordagem a restringir a ação 
dos meios à perspectiva dos proprietários não lhe permite consi-
derar a possibilidade de uma representatividade ampliada da ação 
dos meios, promovida por pressões internas ou externas a eles. A 
noção de hegemonia, a nosso ver, forneceria à perspectiva crítica 
um modo mais matizado de interpretação do signifi cado e do papel 
complexo das comunicações na sociedade contemporânea, tendo 
sido usada nesse sentido tanto pelo próprio formulador, como por 
autores contemporâneos. 

Coutinho (s. d.) ressalta a atualidade desse conceito na elabora-
ção de uma teoria da democracia, lembrando que Gramsci foi, no 
contexto do pensamento marxista, o autor que mais desenvolveu 
uma refl exão criativa e original sobre a hegemonia, capaz de “for-
necer preciosas pistas para superar muitos dos impasses em que se 
tem debatido até hoje a teoria democrática”. Ele argumenta que se 
tem em Gramsci “uma nova visão de democracia, nova não só em 
relação à tradição marxista, mas também – e sobretudo – em relação 
à tradição liberal”.

É certo que os meios de comunicação são instrumentos de constru-
ção da hegemonia, mas, como se sabe, na formulação de Gramsci esse 
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conceito vai além da dominação pura e simples, implicando reformas 
ou concessões, graças às quais uma classe logra a liderança intelectual 
e moral sobre as demais. Observamos que a referência a concessões 
pressupõe, necessariamente, a existência de pressões e demandas pro-
venientes de outras classes sociais, de modo que o conceito não deve 
ser lido como expressão de uma magnanimidade da classe hegemôni-
ca, mas sua resposta estratégica, num contexto agônico. De qualquer 
maneira, a classe hegemônica vai além de seus interesses econômicos 
imediatos, a fi m de lograr o consentimento social, unindo categorias 
e classes de uma sociedade num bloco histórico, no qual vigeria 
um princípio de organização das instituições e das práticas sociais. 

Transportando essa concepção da vida política para o campo da 
comunicação, podemos supor que, além de atenderem aos objetivos 
imediatos dos grupos proprietários e aos interesses das classes hege-
mônicas, os meios noticiosos precisariam ultrapassá-los e represen-
tar algumas demandas das demais classes sociais, até mesmo para 
atender o restrito objetivo mercadológico, pois os interesses da classe 
empresarial não são necessariamente os das suas audiências e estas, 
embora se possa admitir que sejam infl uenciáveis por suas visões de 
mundo, apresentam demandas específi cas. Os meios precisariam, 
portanto, alargar o âmbito de suas pautas, falar a linguagem e abor-
dar os temas de contingentes maiores, contemplando, pelo menos, 
os interesses da classe média. No limite, porém, há uma consciência 
geral nas sociedades contemporâneas de que os extremos de desi-
gualdades econômicas e sociais, por exemplo, não são defensáveis 
sob nenhum ponto de vista, nem mesmo os mais utilitaristas e que, 
portanto, os problemas e demandas das camadas subalternas e dos 
setores excluídos também precisam estar representados nos meios 
(embora o sejam de forma precária e eventual). Ou seja, talvez haja 
consensos mínimos nas sociedades contemporâneas que envolvam 
também os conteúdos dos meios de comunicação.

As análises dos noticiários identifi cam agendas e enquadramentos 
noticiosos que majoritariamente se poderiam considerar sintonizados 
com os interesses e preocupações dos grupos proprietários, das elites 
empresariais em geral. Mas esses resultados não defi nem automatica-
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mente os conteúdos dos meios para sempre. Embora se possam traçar 
certas características gerais balizadoras das pautas da comunicação 
de massa numa sociedade capitalista, sua posição a respeito de um 
determinado tema ou sua ação específi ca no processo democrático 
numa dada conjuntura são fatos de natureza histórica, ou seja, sua 
conduta depende da correlação de forças num dado momento, da 
ação de pessoas, de categorias sociais, entidades, movimentos sociais, 
não podendo ser totalmente determinadas de antemão. Isso implica, 
além da variabilidade das situações, que a comunicação pode também 
ser vista como um espaço de luta pela democracia, num processo 
permanente. Ou seja, não se trata de acomodar-se, mas de buscar a 
ampliação do âmbito de preocupações e interesses dos meios.

Um dos autores brasileiros que trabalharam na construção de uma 
formulação teórica relacionando a mídia à política por meio do con-
ceito de hegemonia é Lima (2001), que desenvolveu o já mencionado 
conceito de cenário de representação da política (CR-P) para indicar 
o lugar e objeto da articulação da hegemonia, no qual se expressam, 
se refl etem e se constroem os signifi cados da política. O conceito de 
CR-P inspiraria diversos trabalhos realizados ao longo da década, 
oferecendo um modelo bem fundamentado e testado, que serviria 
de referência para o estudo dos pleitos à Presidência da República 
ocorridos nos anos 1990.

Mas a luta pela democratização da sociedade e da política não se 
trava unicamente no âmbito dos meios: se é verdade que a comunica-
ção é importante para a democracia, em sentido contrário a existência 
ou não da democracia é uma condicionante decisiva da natureza da 
comunicação que se pratica. A linha de determinação entre os dois 
termos tem um vetor mais forte que vai da garantia de condições 
gerais da convivência democrática (vigência do Estado de Direito, 
liberdades públicas, garantias individuais, império da lei etc.) em 
direção à comunicação. 

A história das transformações radicais das orientações do jornal 
Folha da tarde, durante e após o regime militar, escrita por Beatriz 
Kushnir (2004), constitui um relato precioso dessa engrenagem 
que articula a questão da vigência ou não da democracia política às 
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práticas mediáticas concretas de redação e edição jornalísticas. Mas 
é possível ir além das garantias básicas, dos direitos fundamentais de 
liberdade de expressão, de modo a incluir políticas que promovam e 
incentivem formas públicas de comunicação democrática, atuando 
paralelamente aos meios comerciais. Uma discussão sobre alterna-
tivas de organizações mediáticas não poderia ser desenvolvida aqui, 
mas o tema tem sido objeto de trabalhos de Miguel (2004b), Fonseca 
(2004) e Curran (apud Baker, 2001). 

Por último, é preciso estabelecer distinções nas análises do papel 
de cada um dos diferentes meios de comunicação na democracia. Há 
uma enorme diferença entre a imprensa e a televisão, por exemplo, fa-
cilmente observável por diversos critérios, tanto de linguagem como 
de profundidade e cunho analítico, interpretativo. Além do mais, 
não existe semelhança alguma entre a infl uência política de um meio 
de comunicação local ou regional e uma rede de televisão nacional 
oligopólica. Dada a deformação que pode exercer no processo demo-
crático pela simples densidade de sua massa, pela desigualdade de 
sua infl uência social em comparação com qualquer outro meio, mas 
principalmente por não enfrentar qualquer contraditório, na ausência 
de concorrência, a rede oligopólica constitui sempre uma ameaça 
potencial para a democracia. Nesse sentido, a questão principal na 
análise do binômio comunicação-democracia continua sendo, sem 
dúvida, a concentração da propriedade, que induz à concentração 
das audiências e, portanto, ao gigantismo das infl uências.

A comunicação na sociedade contemporânea realiza-se, portanto, 
num contexto de classes com interesses divergentes e confl itos, mas 
há consensos mínimos compartilhados. Nesse quadro complexo, em 
permanente tensão, o papel da atividade jornalística na realização 
da democracia é marcado pela luta por espaços e enquadramentos. 
Rejeitando defi nições categóricas ou visões essencialistas, em prol de 
uma visão histórica da ação do jornalismo, entendemos que, em vez 
de uma atuação uniforme e previsível, seu papel resulta da infl uên-
cia de diversas forças, num quadro de valores profi ssionais, sociais 
e políticos, no qual jornalistas e demais cidadãos são confrontados 
em situações concretas.
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