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6. COMUNICAÇÃO, OPINIÃO 
PÚBLICA E DEMOCRACIA 
NO BRASIL (OU A VOLTA 
DOS APOCALÍPTICOS E (DES)
INTEGRADOS?)

Fernando Lattman-Weltman1

“A nosso ver, se devemos operar em e para um mundo 
construído na medida humana, essa medida será individua-
da não adaptando o homem a essas condições de fato, mas 
a partir dessas condições de fato. O universo das comu-
nicações de massa é – reconheçamo-lo ou não – o nosso 
universo; e se quisermos falar de valores, as condições obje-
tivas das comunicações são aquelas fornecidas pela existên-
cia dos jornais, do rádio, da televisão, da música reproduzi-
da e reproduzível, das novas formas de comunicação visual 
e auditiva. Ninguém foge a essas condições, nem mesmo 
o virtuoso, que, indignado com a natureza inumana desse 
universo da informação, transmite o próprio protesto atra-
vés dos canais da comunicação de massa, pelas colunas do 
grande diário, ou nas páginas do volume em paperback, im-
presso em linotipo e difundido nos quiosques das estações” 

(Umberto Eco, Apocalípticos e integrados, 1968, p. 11)

1  Professor e pesquisador do Instituto de Ciências Sociais e do Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisas sobre 
mídia e política, teoria democrática, instituições políticas e pensamento social e político. 
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Introdução

Em artigo publicado no ano da graça de 2003, iniciei minha ar-
gumentação com o seguinte veredicto: “A mídia é hoje a instituição 
mais decisiva para a qualidade do exercício da cidadania no Brasil 
redemocratizado. Ela impõe suas coordenadas e linguagens específi-
cas sobre as estratégias para as principais disputas eleitorais; fornece 
os principais elementos simbólicos e cognitivos para a escolha do 
eleitor; forja – conscientemente ou não, deliberadamente ou não – 
consensos sobre a pauta política e institucional; define, de um modo 
ou de outro, a agenda pública, dos seus termos mais gerais a alguns 
dos mais específicos. Defende o consumidor, julga a justiça, denun-
cia a corrupção, expõe a fraude. Civiliza a civilização brasileira – em 
que pese eventualmente amplificando e (re)produzindo a barbárie 
– e nos acultura a todos, mesmo a contragosto. Fornece quadros de 
referência com que denunciamos suas manipulações, desdenhamos 
de sua eventual vulgaridade e afirmamos a nossa vã pretensão de 
completa autonomia intelectual diante de nosso pequeno universo 
cotidiano” (LATTMAN-WELTMAN, 2003). 

Relendo o texto hoje, mais de quinze anos depois, e passadas 
tantas águas debaixo da ponte, faria a ele apenas um único grande 
reparo, ou adendo (ao lado de muitas e prováveis pequenas notas elu-
cidativas de rodapé): acrescente-se ao conceito de “mídias” o com-
plemento das novas mídias digitais, em especial as suas redes sociais. 

E só. Não alteraria uma única outra linha.
É claro, porém, que isso só seria possível, diante de tantas mu-

danças decisivas ocorridas neste país de lá para cá – e em especial 
no universo da comunicação política e nas metamorfoses da opinião 
pública entre nós – por conta da polissemia e ambiguidades ineren-
tes ao texto. De fato, embora assertivo – e eventual, pretensamente 
e pretensiosamente bombástico! –, tal como me soa hoje, há sempre 
muita indefinição presente em termos como “qualidade”, “elemen-
tos simbólicos e cognitivos”, “consensos”, “defesa”, “julgamento”, 
“exposição”, e para não falar em “civilização”, “cultura”, etc. E, no 
entanto, qualquer observação menos que superficial do objeto em 
questão – e mais ainda da vastíssima produção acadêmica devotada 
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ao tema ao longo de todo o período – convencerá facilmente o lei-
tor de que, embora variando enormemente de sentido e valoração, 
todas essas palavras, e atribuições podem (continuar) a ser usadas 
com relação ao papel, ou papéis desempenhados pelos meios de co-
municação em seus impactos e consequências para a performance 
das principais instituições políticas no país (e algures). A rigor, am-
biguidades e polissemias parecem inerentes ao enfrentamento com 
a comunicação política e o estudo da opinião pública.

Só não devemos nos esquecer de acrescentar ao quadro, como 
disse, as novas mídias digitais e suas redes. Mas aí a ambiguidade, 
indefinições e contradições aumentam muito (assim como as possi-
bilidades de leituras conflitantes do meu veredicto solene de 2003).

Com efeito, embora ao longo desses anos todos tenhamos as-
sistido a uma verdadeira revolução, na qual a economia política da 
comunicação foi sacudida de cima a baixo, alterando os recursos 
de veículos e suportes, assim como revertendo papéis e posições 
no contexto institucional mais amplo em que as mídias se inserem 
– de modos que, inclusive o seu próprio poder político conjuntu-
ral variou enormemente, de um jeito ou de outro, de uma mídia a 
outra (COIMBRA, 2007; LATTMAN-WELTMAN, 2018) –, a lista 
de atributos com que afirmei em 2003 a relevância política e institu-
cional dos meios segue hoje tão complexa, abrangente e, por vezes, 
dramática, quanto antes.

Seja como for, tal como sucede com a ciência política brasileira, 
em geral, pode-se dizer que a área de estudos de comunicação políti-
ca e opinião pública também tem como foco, ou questão fundamen-
tal a problemática da caracterização, consolidação e/ou qualidade da 
democracia no Brasil; vista, é claro, da perspectiva dos fenômenos 
políticos midiáticos e comunicacionais, ou dito de outro modo, do 
ponto de vista da influência ou interferência exercida pelos meios e 
veículos de comunicação sobre o desempenho dos processos e insti-
tuições democráticos. Assim, se grande parte do debate na disciplina 
como um todo, tal como praticada no país, segue desde muito – ou 
pelo menos desde a chamada transição democrática das últimas dé-
cadas do século passado – dominada pelo debate em torno da me-
lhor caracterização do regime político em processo entre nós, o que, 
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obviamente, a depender do diagnóstico, implicará na avaliação mais 
ou menos positiva desta ou daquela instituição política, conforme a 
especialização do observador, ou, como se diz, o gosto, ou desgosto 
do freguês (sensação que parece mais frequente, ultimamente), é 
claro que entre essas instituições sempre podem figurar também as 
mais diretamente relacionadas à comunicação política e à formação 
da opinião pública. Mesmo quando à crítica – ou o que é raro, à va-
lorização – de suas agências e atores específicos não se segue a sua 
devida incorporação como variável política explicativa dos fenôme-
nos políticos observados.

Sem entrar propriamente no mérito das razões de tal dificul-
dade de incorporação2, pretendo neste capítulo sintetizar o que me 
parecem ser os problemas teóricos de fundo – senão mesmo de 
caráter filosófico mais básico – que parecem dar sustentação ética e 
cognitiva (senão mesmo estética) à grande parte da riquíssima tradi-
ção contemporânea de estudos de comunicação política e formação 
da opinião pública no Brasil.

Em particular no que respeita ao principal tema de controvérsia 
entre os nossos apocalípticos e integrados de sempre: a saber, a qua-
lidade e os destinos da democracia brasileira.

O espaço da comunicação

Se hoje, apesar de tudo, a comunicação política se incorporou 
definitivamente como área específica de ciência política praticada no 
Brasil, ocorre, porém, que o seu desenvolvimento sofreu também 
influências diversas, até mesmo porque a própria disciplina como um 
todo teve consolidação relativamente tardia no país (AVRITZER; 
MILANI; BRAGA, 2016). Assim, matrizes do campo específico da 
comunicação social, mas também da filosofia e de outras ciências 
sociais, como a sociologia e a economia, contribuíram para dar ao 
corpus teórico e normativo da área, problemáticas e perfis muito 
diferenciados, o que também implicou na diversificação de modos 
de conceber a própria democracia como objeto teórico e, portanto, 

2 Ver, por exemplo, Miguel (2000).
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sua trajetória no Brasil. E é óbvio que esse quadro de particularidades 
acadêmicas e intelectuais se insere num cenário histórico mais amplo.

Com efeito, embora comunicação e política andem juntas desde 
sempre, é somente no contexto do pós-Segunda Guerra que duas 
condições fundamentais se articularam, entre nós, para começar a 
mudar a natureza e a importância de tais interações: o avançado 
processo de industrialização e urbanização, com a modernização 
do mercado de comunicação (introdução das técnicas modernas de 
propaganda e do mercado publicitário, e massificação do consumo 
informativo, primeiro via rádio, depois TV) – e por último, mas de 
modo algum menos importante, o advento da primeira experiência 
de democracia de massas no Brasil, no período pós-Estado Novo 
(segunda metade da década de 1940 e anos 1950).

Se o primeiro processo seguiu ininterruptamente seu curso nos 
anos seguintes (décadas de 1960 e 1970), o segundo teve desenvolvi-
mento desigual e contraditório, mas não pouco importante. Pois ao 
mesmo tempo em que se teve de lidar com repressão política, cassa-
ções, intervenções dramáticas no sistema partidário e censura pré-
via (a partir do Ato Institucional No 5 do Regime Militar, em 1968), 
por outro lado, observou-se também, no mesmo período, grande 
investimento em tecnologias de telecomunicação, o que permitiu a 
massificação do acesso à mídia eletrônica e a integração midiática de 
praticamente todo o território nacional, de par com a manutenção 
(mesmo que limitada) do calendário eleitoral, a ampliação constante 
do colégio de eleitores e a introdução de mecanismos como o Horário 
de Propaganda Eleitoral Gratuito, que passou a introduzir a lingua-
gem e a lógica televisiva no jogo eleitoral (GUIMARÃES, 1989).

Retomada da democracia e a liberação do sistema político-par-
tidário pós-ditadura, e mantida a ampliação do sufrágio – tanto em 
termos de postos em disputa, quanto em contingente de eleitores 
– a importância dos meios se tornou cada vez mais clara e sua in-
vestigação impositiva. Independentemente do grau ou natureza da 
interferência atribuída à mídia, ou a processos midiáticos, nas ca-
racterísticas principais e mesmo nos resultados das disputas eleito-
rais, tornou-se impossível negligenciar fatores como a formação da 
agenda de campanha e da imagem pública dos candidatos, os enqua-
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dramentos dos eventos e issues eleitorais, ou o papel das ferramentas 
de marketing político, entre outros. 

Por outro lado, a “descoberta” da mídia como instituição ou va-
riável do jogo político democrático tornou obrigatória a atenção a 
especificidades do sistema brasileiro de comunicação. Passaram a ser 
também então objetos de estudo – se não das correntes, digamos, 
mais ortodoxas da ciência política nacional, ao “menos” de alguns 
“hereges” do campo, assim como de historiadores, comunicólogos e 
sociólogos, em especial – fatores como os da organização do merca-
do midiático, da distribuição e concentração de recursos estratégicos 
de difusão de informações e de configuração das linhas mais ou me-
nos gerais da economia simbólica reproduzida midiaticamente e dos 
enquadramentos predominantes sob a vida política, cultural, social e 
econômica da sociedade, dos níveis de “paralelismo” político entre 
os veículos e as instituições representativas e associativas, dos tráficos 
de interesses, recursos e versões entre as mídias e os setores mais po-
derosos, dos gargalos e interdições à “esfera pública” mediada, etc3.

Todos esses processos estimularam a institucionalização do 
campo de estudos de comunicação política e opinião pública, as-
sim como a sistematização das atividades de pesquisa. O que, por 
sua vez, redundou numa miríade de novas problemáticas teóricas e 
empíricas, assim como de perspectivas de análise e interpretação4.

Assim, é preciso reconhecer, no que diz respeito à oferta de res-
postas à problemática democrática por parte da especialidade que, 
embora nos centros internacionais originários da pesquisa em ciên-
cia política contemporânea a área de comunicação política não seja 
propriamente novidade – como mostram os trabalhos pioneiros de 
investigação sobre o comportamento eleitoral e os efeitos da propa-
ganda política em meios de massa5 – no caso específico do Brasil (e 
talvez em outros contextos nacionais similares, como os de outros 
países da América Latina (WAISBORD, 2000)), ocorreu também 

3  Uma lista consistente de trabalhos relativamente pioneiros – que obviamente não cabe aqui 
–, incluiria, pelo menos títulos como os de Lima (1988), Rubim (1989), Fausto Neto (1990), 
Albuquerque (1999).

4 Uma resenha recente desse processo se encontra em Azevedo e Lattman-Weltman (2018).
5  Trabalhos como os de Lippman (1922), Park (1960), Katz e Lazarsfeld (1995).
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que os primeiros estudos do gênero partiam de outras tradições e, 
por assim dizer, formulavam outras perguntas ao mesmo objeto. 

Buscando simplificar e sintetizar um contexto acadêmico e 
intelectual muito complexo, destacaria três grandes vertentes típi-
co-ideais de interpretação dos processos comunicacionais contem-
porâneos em seus impactos ou consequências para a democracia no 
Brasil, hoje, cada uma delas relativa a determinados pressupostos 
normativos bem diferenciados, sem prejuízo, porém, do fato de que 
todas elas compartilham a noção de que, de um modo ou de outro, 
a qualidade, ou a eficiência informativa ou comunicacional da inte-
ração política e social desempenha papel preponderante – ou no mí-
nimo potencial – nos destinos do regime democrático, sua evolução, 
aprimoramento ou consolidação, e de que o arranjo ou disposição 
ideal dos sistemas de comunicação é, se não um prerrequisito, ao 
menos um fator decisivo para a democracia, talvez até para sua ca-
racterização mais apropriada.

Levando-se então em conta a variedade e a complexidade do 
fenômeno da comunicação política contemporânea, não surpreende 
que essas três grandes vertentes de abordagem tenham, numa ou ou-
tra formulação, desde a segunda metade do século passado e até hoje, 
sobressaído no que diz respeito às formas de se pensar o objeto e de 
circunscrever as suas principais dimensões e propriedades políticas 
no país. Já que embora, no limite, todas digam respeito à formação 
de escolhas políticas fundamentais com base em “informações”, es-
sas três grandes linhas operam em níveis distintos de intervenção mi-
diática, em processos de articulação comunicativa e de formação da 
opinião pública, distinguindo-se não somente em termos de objetos 
empíricos, mas também no que diz respeito ao alcance e significado 
do papel dos meios na vida política contemporânea.

Correndo alguns riscos, inerentes à tarefa e aos limites que me 
foram atribuídos, caracterizaria típico-idealmente essas três verten-
tes do seguinte modo: 

1) primeiro, haveria o nível que diz respeito às grandes cons-
truções narrativas ideológicas e metainstitucionais, em que se esta-
belecem – e se contestam – os sentidos mais amplos e gerais (ou se 
quiser, profundos) da experiência societária e coletiva (para não dizer 
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mesmo civilizacional); ou seja, o nível em que se afirmam e se con-
formam os traços daquilo que muitos caracterizam como confrontos 
ideológicos pela hegemonia da significação e valoração dos traços 
distintivos e unificadores da experiência política e social mais ampla; 
a mídia seria, portanto, uma das instituições decisivas para a definição 
de tais sentidos, na medida em que opera – de maneira mais ou me-
nos sub-reptícia, homogeneizante ou simplificadora – com as lingua-
gens e as formas da cultura e com a matéria-prima do senso comum; 

2) em seguida, se poderia falar do nível em que se dão os inúme-
ros debates sobre a experiência coletiva concreta, sua variada – mas 
não propriamente ilimitada – agenda mais ou menos conjuntural de 
problemas e tentativas de solução, por meio do debate e da delibe-
ração coletiva; em outras palavras, sua “esfera pública” (ou esferas 
públicas): os espaços físicos ou virtuais em que se constroem as 
pautas específicas da vida social e política, e nos quais se busca, 
mais ou menos racionalmente, o encaminhamento das questões e a 
tomada de decisões (ou o exercício de pressões e influências sobre 
os eventuais tomadores de decisão institucionalizados); mais uma 
vez, constituem os meios de comunicação um fator chave em tais 
processos, sua qualidade e seus destinos, principalmente no plano 
socialmente mais abrangente da formação da opinião pública, e na 
medida em que facultam – ou interditam, ou ainda, simulam – a 
aproximação dos debates públicos concretos às chamadas “condi-
ções ideais de discurso”; 

3) finalmente, há aquele nível mais restrito e institucionalizado, 
em que se dá a disputa pelo poder e pela prerrogativa legítima de 
representar e decidir em nome da coletividade política, por meio de 
uma delegação institucionalizada da soberania popular; em suma, 
o espaço da competição eleitoral (ou da decisão parlamentar) em 
democracias representativas modernas, e no qual a mídia também 
desempenha papel informativo decisivo (mesmo que limitado ou 
não independente), em função dos mecanismos de emissão, recep-
ção e absorção da informação relevante, suas qualidades e isenção 
relativas, e o modo como facultam (ou induzem) aos eleitores (ou 
legisladores) a sua “livre e soberana” decisão.
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Sem prejuízo do fato hoje plenamente reconhecido de que os 
meios de comunicação contemporâneos nunca se restringem a ser 
apenas “meios” – e que, portanto, eles não apenas se colocam como 
arenas em que se dão os três níveis mencionados de articulação, dis-
puta e confrontação, mas são eles próprios partícipes relativamente 
privilegiados do imbróglio – se pode (e cremos que se deve) distinguir 
claramente ao menos os três patamares de interferência e significação. 

E menos até por uma questão de precisão e consistência teórica e 
conceitual, do que por acreditar que, em primeiro lugar, os três níveis 
fundamentam, mais ou menos explícita e deliberadamente, três das 
principais abordagens de investigação e tentativa de compreensão dos 
fenômenos da comunicação política e da formação da opinião públi-
ca no meio acadêmico brasileiro. Em segundo lugar, porque os três 
níveis, em seu conjunto, espelham de modo complementar não só o 
papel institucional sui generis da mídia na política (democrática) con-
temporânea, como igualmente alguns dos problemas mais renitentes 
das ciências sociais que procuram dar conta de tal espécie de fenô-
menos. E, por último, porque apesar de suas especificidades e desdo-
bramentos algo surpreendentes, a agregação das novas mídias digitais 
ao quadro geral pode também ser particularmente iluminada pelas 
promessas e tensões constituintes das três linhas aqui destacadas.  

Hegemonia, esfera pública e o fantasma do 
cidadão bem-informado

Em linhas gerais, a vertente da “hegemonia” – ou “contra-hege-
monia” – de recorte e interpretação do fenômeno político-midiático 
contemporâneo pode ser descrita como aquela que opera no nível 
mais abrangente, ou holístico, compreendendo a sociedade como 
uma totalidade dotada de um sentido mais ou menos imanente, o 
que, portanto, leva a uma interpretação do comportamento e da 
produção midiática privilegiadamente em termos de seus signifi-
cados ideológicos mais amplos e decisivos, mas sempre de modo 
apriorístico em referência ao parâmetro teórico definidor da reali-
dade ou seus traços tidos como fundamentais. De acordo com esse 
modo de pensar, o parâmetro definidor dos sentidos mais decisivos 
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da (inter)ação comunicacional é aquele que diz respeito ao modo 
como a produção, as trocas e disputas por significação no ambiente 
informado pelas mídias se coadunam ou se contrapõem à pressu-
posta luta social e política por hegemonia ideológica. Ou seja, ao fim 
e ao cabo, e a despeito de seus muitos e diversos conteúdos, ou das 
diferentes leituras que possa permitir, a produção midiática como 
um todo se vê assim reduzida aos sentidos que, “em última instân-
cia”, se referem às grandes linhas de interpelação ideológica previa-
mente definidas de modo mais ou menos exclusivo e/ou teleológico 
pela teoria holística e sistêmica de preferência do observador.   

Influenciada, inicialmente, pela recepção original, no campo 
da comunicação social, das grandes matrizes da teoria crítica frank-
furtiana e do marxismo gramsciano ou estruturalista6, mas decisi-
vamente informada, também, pelo contexto altamente desigual e 
concentrado da economia política da comunicação de massas no 
Brasil – tal como esse se apresentou a partir do período da chamada 
abertura política e transição democrática (décadas de 1970 e 1980), 
e expresso paradigmaticamente em eventos como a campanha das 
Diretas Já (1983-1984) e as três primeiras eleições presidenciais pós-
-Ditadura (1989, 1994 e 1998)7 –, essa linha de recorte por um lado 
forneceu grandes contribuições substantivas: 

1) ao se debruçar sobre a economia política dos meios, investi-
gando temas como os dos padrões de propriedade dos veícu-
los, formas de (des)regulação da comunicação, características e 
mecanismos responsáveis pela concentração dos veículos mais 
poderosos em poucas mãos, dimensões da penetração socioe-
conômica e recepção dos meios e sua produção, entre outros, 
trazendo ao debate político a necessária informação sobre as 
condições concretas de operação do mercado comunicacional 
(BRITTOS; CABRAL, 2008); 

6  É claro que aqui faço referência a toda uma célebre tradição de exegese marxista e de seu conceito 
central de “ideologia”, e do papel específico da mídia em sua reprodução, cujos teóricos mais 
influentes, entre outros, no contexto acadêmico brasileiro da segunda metade do século passado, 
foram, principalmente, Gramsci (1968) e Althusser (2001).

7  Mas que possivelmente recebeu novo impulso com o desenrolar da atual crise política nacional, 
cujo início podemos, com alguma dificuldade e risco, datar de 2012, 2013, ou 2014...
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2) ao dar estímulo a toda uma tradição cada vez mais aparelha-
da e metodologicamente sofisticada de análises discursivas e de 
conteúdo dessa mesma produção midiática, desvendando seus 
sentidos, suas variações, reiterações e comprometimentos parti-
dários e ideológicos (LIMA, 1996; LIMA 2007); 
3) ao incorporar também, como um de seus desdobramentos, 
a pesquisa e o desvelamento das culturas redacionais predomi-
nantes nos principais veículos, assim como das rotinas da pro-
dução da informação (TRAVANCAS, 1993) (assim como do 
conteúdo ficcional midiático, igualmente relevante política e 
simbolicamente (PORTO, 2002; KORNIS, 2003)).

Por outro lado, como não poderia deixar de ser, essa vertente 
também demonstrou suas vicissitudes típicas,8 no modo como: 

1) frequentemente incorreu em reducionismos na interpretação 
dos conteúdos narrativos estudados, e na extrapolação preci-
pitada de seus supostos efeitos de persuasão programática ou 
ideológica; 
2) estimulou a idealização de discursos tidos especularmente 
como contra-hegemônicos, o que não raro deu margem à proli-
feração de ressentimentos pela eventual frustração com relação 
à eficácia política de tais discursos; 
3) comprometeu-se com diagnósticos e prescrições normativas 
ou institucionais para o sistema de mídia que, além de proble-
máticos, hoje podem se mostrar obsoletos diante das grandes 
mudanças no mundo da comunicação social;
4) mostrou-se eventualmente incapaz de lidar com as media-
ções e contradições políticas (partidárias) e ideológicas do dis-
curso midiático “hegemônico”;

8  Embora não seja este o espaço de uma resenha crítica da vasta produção nesta tradição, nem se 
poderia atribuir igualmente a todos os trabalhos adscritos a ela as mesmas vicissitudes, tal como 
enumeradas em seguida, creio que alguns exemplos das mesmas podem ser facilmente localizados 
em trabalhos como os de Lima (1996), Moraes et al. (2013), Almeida (2011), Fonseca (2003), sem 
prejuízo de outras qualidades e méritos dessa produção. 



250

5) restringiu o potencial contra-hegemônico da produção e di-
fusão midiática aos pressupostos (e apostas) de suas próprias 
teorias normativas, sem dar conta (ou se dar conta) de outras 
variedades distintas de discurso “contra-hegemônico” que lite-
ralmente haveriam de inverter a denúncia ideológica contra seus 
proponentes originais9.

Assim, se por um lado se pode dizer que essa tradição de estudos 
de comunicação política e opinião pública rendeu – e pode seguir ren-
dendo – frutos em matéria de pesquisa substantiva, métodos e técnicas, 
por outro lado, não parece capaz de superar suas tautologias inerentes, 
expressas numa concepção reducionista de totalidade hegemônica.

Ora, se a vertente (contra)hegemônica parece, no limite, deposi-
tar suas fichas numa aposta mais ou menos teleológica na inevitável 
superação de um estado de inconsciência com relação a reais e ob-
jetivas alternativas de emancipação humana, superação essa que um 
sistema de comunicação e informação mais plural e ideologicamente 
equilibrado supostamente acabaria por permitir – com o devido e 
importante espaço para a manifestação e publicização de tais visões 
de mundo alternativas – a tradição que aqui reduzimos e nomeamos 
como a que se constrói em torno da noção ideal de “esfera públi-
ca” (HABERMAS, 1984), mas que também poderíamos chamar de 
“deliberacionista” (CHAMBERS; COSTAIN, 2000), concentraria 
suas esperanças de emancipação, ou, ao menos, de encaminhamento 
e resolução mais racionais e legítimos de conflitos e controvérsias, 
mais ou menos localizados, no próprio potencial de aprimoramento 
e adaptação mútua de argumentos num debate público, presencial ou 
virtual – ou seja, também através dos meios e redes de comunicação. 

9  Não deixa de ser irônico que é a própria matriz conceitual principal da noção de hegemonia, ou 
seja, a obra de Antonio Gramsci, que passou a ser preferencialmente acusada de “ideológica” e de 
servir à consagração de outra forma de (contra)hegemonia.  Em que pese o exagero, a distorção e a 
superficialidade com que muitas vezes se erigiu tal espécie de discurso “contra-hegemônico” contra 
Gramsci e o pensamento de esquerda, não me parece adequado que se omita o risco inerente a toda 
forma de denúncia ideológica: o de poder ser ela própria reduzida, desconstruída e deslegitimada 
enquanto exemplo invertido daquilo mesmo que denuncia (a literatura sobre o conceito de 
ideologia e suas contradições é, obviamente, vastíssima; uma excelente exploração dos clássicos no 
assunto é a de Ricoeur (1985)). Uma cuidadosa investigação do conceito de contra-hegemonia, seus 
desdobramentos e suas metamorfoses recentes, se encontra no capítulo seguinte deste livro.    
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Desde que garantidas, ou ao menos estimuladas, em todo caso, 
certas precondições de interação discursiva10.

Assim, as teorias deliberacionistas permitiriam uma interpre-
tação crítica dos processos comunicacionais concretos, e não por 
acaso frutificaram numa tradição de pesquisas extremamente sofis-
ticada de variadas formas de “esferas públicas”. Não somente as que 
se estabelecem através da prática e consumo das mídias tradicionais 
e das redes sociais digitais, mas também de meios, canais e espaços 
de interação e socialização diversos, em abordagens que poderíamos 
caracterizar como meso ou micropolíticas, qualquer espaço em que 
se possa ou se pretenda deliberar e decidir sobre práticas coletivas e 
matéria de interesse de grupos e indivíduos. Isso permitiu também 
a associação das pesquisas assim fundamentadas aos campos de in-
vestigação de formas e processos de mobilização social e participa-
ção política (GOMES; MAIA; MARQUES, 2011).

Sem prejuízo das limitações de muitas “esferas públicas” efeti-
vas – assim como a espinhosa questão dos prerrequisitos e compe-
tências necessárias à plena participação no debate (YOUNG, 2001) 
– o fato é que, na pior das hipóteses, as perspectivas de matriz deli-
beracionista permitem uma aproximação crítica valiosa aos muitos e 
vários processos empíricos de deliberação.

Já na melhor hipótese, porém, tendem igualmente a reiterar críticas 
idealistas e destinadas à frustração e ao ressentimento, na medida em 
que as “esferas públicas” reais se afastam “naturalmente” dos modelos 
(LATTMAN-WELTMAN, 1996). No limite, pode-se assim deixar de 
reconhecer a importância ou o potencial de experiências deliberativas 
com repercussões institucionais, políticas e sociais efetivas, porque, de 
algum modo – e provavelmente – elas se situam aquém das expectati-
vas e dos mesmos modelos ideais. Não por acaso é possível que grande 

10  “Para o modelo da democracia discursiva – ou para empregarmos aquela que vem se tornando 
a formulação padrão: “democracia deliberativa” – o centro de atenção democrática deve ser a 
existência de uma arena discursiva que funciona como esfera intermediária entre o Estado e a 
sociedade. Essa arena há de existir, porque é a concretização do pressuposto que está no coração do 
deliberacionismo, a saber, de que os cidadãos devem ter a capacidade e a oportunidade de deliberar 
racional e publicamente sobre as decisões coletivas que os afetam e importam. Em lugar da 
acomodação entre interesses divergentes, mediante negociação e compromisso, os deliberacionistas 
acreditam que o meio fundamental para a produção de decisões políticas legítimas é o debate 
razoável. Em lugar de uma produção exclusivamente privada de decisões, como nas democracias 
eleitorais, a práxis coletiva da troca de argumentos” (GOMES; MAIA, 2008). 
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parte das expectativas – infundadas? – com relação ao potencial demo-
crático das novas redes digitais tenham sido especialmente estimuladas 
por essa corrente de pensamento (BRAGATTO, 2011).

Com efeito, nada parece mais promissor para uma tradição tão 
comprometida com ideais de elevação através de práticas deliberati-
vas e dialógicas do que o advento de tecnologias capazes de conectar 
milhões de indivíduos em qualquer parte do globo, em tempo real, 
permitindo-lhes acessar uma infinidade de informações, nas mais 
diferentes plataformas e suportes multimídia, minimizando barrei-
ras culturais e idiomáticas, potencializando o acesso a informações 
de interesse público e dando margem a todo tipo de experimento 
expressivo, afirmação de identidades e manifestação de demandas. 
Quase que da noite para o dia, parecem superadas, ou em vias de su-
peração, a unidimensionalidade e o poder unilateral da comunicação 
mediada tradicionalmente, via imprensa escrita e broadcasting eletrôni-
co, em prol de novas formas pulverizadas de interatividade e troca de 
informação. Não estariam, pois, as “esferas públicas” digitais muito 
melhor aparelhadas para cumprir as promessas do modelo original?

E algo de similar talvez se pudesse dizer também dos recursos 
da internet e das novas tecnologias para os cultores da tradição ho-
lística da (contra)hegemonia. Mesmo levando-se em conta os víncu-
los e cumplicidades transnacionais da Rede com os “tentáculos” do 
capitalismo globalizado, e os efeitos da revolução tecnológica sobre 
a circulação cada vez mais veloz, incontrolável e desestabilizadora 
do capital, em suas várias formas, também é possível, não obstante, 
se nutrir expectativas positivas com relação às possibilidades que as 
novas mídias proporcionariam para a mobilização de forças contra a 
“nova ordem mundial”.11 Sem entrar no mérito dos já mencionados 
problemas possivelmente inerentes a esse tipo de imaginação, ao 
menos um novo campo de lutas se abre aos batalhadores da arena 
ideológica. Talvez até com a promessa de solução para velhos dile-
mas da mobilização contra-hegemônica...12

11  De fato, basta pensar em fenômenos como as “ocupações”, a Primavera Árabe ou os movimentos 
de “indignados” no mundo todo (e no Brasil também) (Ver, por exemplo, Filiu (2011) e Napolitano, 
Vicente e Soares (2017)).

12  Como, por exemplo, a velha e boa “lei de ferro das oligarquias” de Robert Michels. 
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Já no que diz respeito à vertente das análises da mídia em inte-
ração com o sistema representativo e o impacto trazido pelas novas 
mídias, também é possível contabilizar-se saldos positivos, ou tidos 
como potencialmente positivos. A Rede pode, por exemplo, também 
conter apostas no sentido de combate a males presumidos do sistema, 
como a apatia e o baixo comparecimento eleitoral, ou a distância entre 
partidos e candidatos, de um lado, e seus eleitores, de outro, talvez até 
facilitando uma maior participação popular na formação de chapas e 
plataformas e na oxigenação da vida partidária. E por que não em fa-
vor, inclusive, de novos ou melhores mecanismos de accountability ver-
tical, estreitando a comunicação entre representados e representantes.

Assim, finalmente, chegamos ao terceiro tipo, aquele que parece 
o menos “contaminado” por expectativas algo utópicas ou talvez 
irreais: o nível aparentemente descritivo das análises sobre a oferta e 
os modos de operação de subsídios informacionais para as escolhas 
políticas individuais (em particular, a eleitoral). Refiro-me às análises 
de conteúdo, de discurso, de enquadramentos, de valências, de re-
cepção, e de formação da agenda política mais ou menos conjuntu-
ral, que procuram dar conta da sistematicidade, sentidos e limitações 
do estoque mais conspícuo de informação política acessível – e po-
tencialmente influente – para os tomadores de decisão. Com efeito, 
estamos aqui diante de um universo por vezes extremamente sofisti-
cado e especializado de pesquisas empíricas sistemáticas que, muitas 
vezes, e de fato, são capazes de nos brindar com imagens detalhadas 
e esclarecedoras de processos conjunturais e achados importantes 
sobre o comportamento político informado midiaticamente13.

Ocorre, contudo, que sua aparente (auto)limitação descritiva 
pode ser uma das maiores desvantagens dessa abordagem (também 
a mais ortodoxa em matéria de ciência política). Pois enquanto as 
duas primeiras vertentes mencionadas acima deixam claros os seus 
pressupostos e comprometimentos normativos – favorecendo, por-
tanto, que, uma vez controlados os mesmos, a pesquisa possa seguir 
adiante, e, às vezes, de modo relativamente profícuo – aqui o pior 

13  Uma boa e recente amostra dessa vasta produção nacional – herdeira das tradições pioneiras da 
pesquisa sobre mídia e comportamento eleitoral mencionadas acima – se encontra em Aldè e Borba 
(2017). Outros títulos dessa vertente no Brasil: Aldè (2005), Figueiredo (2007).
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que pode acontecer é justamente o contrabando mais ou menos 
ingênuo de pressupostos não devidamente controlados criticamen-
te pelo investigador, enviesando totalmente a pesquisa, já que nada 
parece menos sujeito a compromissos idealizados do que uma boa 
e rigorosa pesquisa de evidências e dados controlados, sobre, por 
exemplo, como determinados grupos de eleitores se valeram de in-
formações obtidas via mídias para subsidiar suas escolhas. 

A coisa se complica, portanto, quando a partir de tais dados e 
resultados o pesquisador pretende se alçar um pouco acima do plano 
mais instrumental da descrição comportamental e se aproxima de 
questões mais complexas (e, acredito, mais relevantes): por exemplo, 
do tipo que questiona se é possível concluir, e até que ponto, ou em 
que aspectos, se o acesso a tal ou qual fonte de informação permite 
ao cidadão uma escolha mais condizente com seu interesse, ou da 
comunidade da qual faz parte. Afinal, para além de um conhecimen-
to teórico e prático sobre como funcionam processos de absorção 
de informações políticas, trata-se ou não de saber que diferença isso 
faz para os rumos da democracia e desempenho de suas instituições.

Observe-se, por exemplo, os problemas relacionados ao que po-
deríamos chamar de síndrome da busca pelo “cidadão bem infor-
mado” ou cognitivamente “sofisticado”: a tentativa de se presumir 
um estoque padrão, mais ou menos mínimo, de conhecimento sobre 
as regras do jogo, os papéis das instituições, a oferta de candidatos 
e suas filiações partidárias e/ou programáticas, a agenda principal 
de issues de campanha, etc., que permitiriam uma escolha minima-
mente racional e fundamentada. Mesmo contornando-se as dificul-
dades com a discutível tentativa de aferição dos graus de sofisticação 
cognitiva do eleitor com base em indicadores socioculturais proble-
máticos (FREIRE; MASSON; TURGEON, 2018), a questão-chave 
segue sendo a mesma: o que fazer de tais competências e capacida-
des sociologicamente distribuídas (ou concentradas), de tais estoques 
genéricos de informação? Nada disso permite deduzir uma escolha 
condizente com o também pressuposto interesse real do cidadão.

A princípio, numa perspectiva exclusivamente instrumental e 
descritiva, não seria necessariamente nada de tão trágico se não pu-
déssemos fazê-lo (afinal, trata-se apenas de entender como as coisas 
funcionam, certo?). 
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Mas como pretender então avaliar criticamente a intervenção 
midiática efetiva e as características do sistema de comunicação, 
com base em tais pressupostos? Que diferença faz, portanto, se de-
terminadas intervenções simbólicas e narrativas sobre a realidade 
política, ou alguns de seus aspectos, feitas por este ou aquele ator 
ou agência do universo midiático, detêm maior ou menor poder de 
persuasão e influência?

Sem dúvida que podemos interpretar sem maiores dificulda-
des – somente correndo “alguns” riscos de reducionismo – quais 
os sentidos ou conteúdos predominantes da intervenção política e 
ideológica midiática, ou seu caráter (proto)partidário, ou ainda seu 
nível de paralelismo político. Também podemos observar e até certo 
ponto controlar como são recebidos e reprocessados os seus con-
teúdos em determinados ambientes. E podemos supor seus efeitos 
mais ou menos fortes e mais ou menos genéricos de influência geral 
sobre a agenda e a temperatura dos embates políticos. 

Mas não podemos prever que usos se farão de tais recursos e 
conteúdos, ou seja, que consequências políticas o consumo dessas 
informações ou as interações comunicacionais terão em determina-
das conjunturas e contextos. Mesmo que possamos experimentar 
tais processos com grupos pequenos e em ambientes controlados, 
não podemos extrapolar ou generalizar os resultados, nem prever 
como os mesmos recursos e conteúdos atuariam em outros con-
textos diferentes. Ainda mais quando acreditamos que a História 
só se repete (se é que o faz) em termos genéricos e aproximados, e 
que cada processo – uma eleição, por exemplo – é sempre único e, 
no limite, irredutível. Na verdade, a própria noção de que se possa 
tratar de um mesmo conteúdo informativo parece ignorar o fato de 
que mesmo que pudéssemos reduzir a polissemia da emissão e das 
múltiplas formas de recepção possíveis, não poderia mesmo existir 
tal fixidez e univocidade de conteúdos supostamente iguais a si mes-
mos, uma vez alterado o seu contexto de emissão e recepção.

Assim, os conteúdos denotativo e conotativo das emissões po-
dem nos parecer claros e óbvios, mas é justamente aí que mora o 
grande risco. O de que o observador se veja tentado a impor sua 
hermenêutica, mais ou menos autoconsciente e teoricamente con-
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trolada, ao que supõe seja o mesmo estoque informacional de aces-
so ao seu “nativo” ou objeto de interpretação: o cidadão decisor. 

Seja como for, não cabe aqui propriamente fazer o inventário 
minucioso dos méritos, vicissitudes, resultados e dividendos meto-
dológicos e substantivos de cada uma dessas abordagens que, sem 
dúvida alguma, são grandes e estimulantes. 

Mas sim apontar os problemas teóricos de fundo que as infor-
mam e que parecem desafiar a todas num contexto como o atual.

Em poucas linhas, diria que o problema fundamental se encon-
tra no fato de que todas as três pressupõem compromissos com a 
expectativa de que, de um modo ou de outro, processos comunica-
cionais favoreçam a racionalização – e pour cause, efeitos positivos 
– da interação política e social. Quer dizer, partem explícita ou im-
plicitamente, de modo mais ou menos autoconsciente, do pressu-
posto normativo de que seja qual for o entendimento que façam do 
conceito de “democracia” – liberal, socialista, “forte”, “fraca”, mi-
nimalista ou maximalista, etc. – este regime dependeria, obviamente, 
entre outros fatores possíveis, de formas abrangentes, diversificadas 
e confiáveis de comunicação e acessibilidade massiva a informações 
de qualidade. Mas que, fundamentalmente, se os sistemas comuni-
cacionais vigentes, se o aparato midiático existente, não atenderem 
a tais expectativas, isso se deve a desvios da norma: seja por ma-
nipulação ideológica mais ou menos hegemônica, desvirtuamentos 
da esfera pública, ou desinformação do eleitor (à qual podem ser 
associadas também eventuais disfuncionalidades institucionais). São 
todas essas vertentes oriundas (ou variantes), de um modo ou de 
outro, de tradições liberais e (pós)iluministas, que apostam não so-
mente no potencial construtivo da racionalidade individual como 
também na sua capacidade de elevação ou articulação não contradi-
tória em planos sociais e coletivos mais amplos14.

14 Também não podemos por ora explorar as (boas) razões históricas que nos legaram todas essas 
ricas e basilares tradições de compreensão da comunicação política e da formação da opinião 
pública democráticas (preferia dizer, mitologias democráticas), e porque é tão difícil pensar fora 
de tais enquadramentos (para usar um termo popular entre os comunicólogos políticos). Tive a 
oportunidade de explorar um pouco esse território em Lattman-Weltman (2017).
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Limito-me aqui apenas a enfatizar o quanto tais desvios pare-
cem constituir cada vez mais a norma. Ou seja, as abordagens aqui 
descritas certamente têm permitido e estimulado todo um campo 
de pesquisas sólidas e relevantes, assim como uma “profilática” ação 
crítica. Mas afora o seu poder de descrição verossímil, denúncia e 
confrontação ideal diante da realidade, não parecem capazes de dar 
conta do contexto atual não apenas do campo da comunicação polí-
tica e da formação da opinião pública, mas também da própria crise 
maior das instituições políticas democráticas contemporâneas, e de 
seus papéis nesta última. 

Comunicação e crise

Quando falamos de contexto atual me refiro inequivocamente 
ao desafio colocado especificamente pela revolução tecnológica em 
curso e pelas novas condições de acesso ao que se pode entender 
como disputas de sentido – hegemônicos ou não –, às novas “esferas 
públicas” digitais e à cada vez mais problemática (ou desacreditada) 
racionalidade das urnas. Das contradições flagrantes entre um indu-
bitável contexto de democratização da capacidade de consumir e (re)
processar informações, em inéditas escala e oferta de recursos – com 
o suporte da Internet e dos dispositivos digitais móveis –, e o que 
podem ser déficits crescentes de comunicação, se ainda entendemos 
este último termo como sinônimo de intercâmbio simbólico efetivo, 
de troca de perspectivas e experiências, mas acima de tudo de refle-
xividade, atenção à voz e ao olhar do outro, capacidade de escuta, 
aprendizado e refinamento da própria expressão e argumentação.

Com efeito, é como se através do que pode ser e já foi subentendi-
do como mais comunicação – enquanto sinônimo de mais pluralismo, 
maior transparência, mais ampla acessibilidade – a inédita democra-
tização da participação comunicativa nas novas redes e esferas pro-
duzisse arremedos de contra-hegemonias sim, mas decididamente 
antidemocráticas, cada vez menos racionalidade e mais interdição ao 
diálogo, além de menos credibilidade à informação política relevante.
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De fato, a questão agora parece ser a de compreender como: 

1) tudo nos leva a crer que, sem prejuízo de eventuais efeitos 
virtuosos localizados (MARTUCCELLI, 2015; PETTINGILL, 
2007),15 os efeitos mais conspícuos do acesso massificado não só à 
informação, mas também à reprodução customizada – com todos 
os recursos interativos e multimídia das novas redes – reduzem, pa-
radoxalmente, por saturação, a credibilidade da informação a pouco 
mais do que nada, assim como a legitimidade das eleições e demais 
instituições democráticas parecem descer pelo ralo da desconfiança 
generalizada, com efeitos panópticos cada vez mais perversos e com 
a possível neutralização de qualquer função virtuosa para a accounta-
bility (LATTMAN-WELTMAN, 2017); 

2) as novas formas de “esferas públicas plebeias”, ou “plebis-
citário-aclamativas” (HABERMAS, 1984) estimuladas tanto pelas 
mídias tradicionais quanto pelas novas redes sociais, parecem elimi-
nar senão a possibilidade, ao menos qualquer relevância de esferas 
públicas mais racionais (para nem falar de ‘emancipação’); 

3) a exploração econômica e a desigualdade social parecem se 
ampliar, assim como os mecanismos que facultariam ao poder eco-
nômico (transnacional) a captura das instituições do Estado – que 
poderiam contrabalançar o jogo, como no passado recente, antes da 
crise do welfare state social-democrata – e tudo isso de modo talvez 
até independente de disputas ideológicas ou ressignificativas no alto 
plano das hegemonias e contra-hegemonias.

Em primeiro lugar, há que se atentar para o fato de que quan-
do falamos de visões de mundo e experiências comunicacionais, a 
soma das mesmas partes não necessariamente resulta no mesmo 
todo. Absolutamente. Os modos de interpretação dos conteúdos 
concretos da experiência social recortados, reproduzidos e reper-
cutidos pela mídia não conduzem – nem necessariamente pressu-
põem – de modo algum uma mesma configuração holística, se é que 
conduzem ou precisam conduzir a qualquer síntese, tese ou antítese, 

15 E sem menosprezar outras variáveis políticas importantes (SCHMITTER, 2019).
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de maior magnitude ou sentido imanente (ou transcendental). Pelo 
contrário. Diante da proliferação virótica de perspectivas e modos 
de construção e desconstrução de fatos e versões – favorecidos pela 
massificação das novas tecnologias de comunicação e seu impacto 
sobre as mais antigas –, quanto mais sofisticadas ou dependentes 
de teorização complementar, menos poder persuasório e valor de 
uso parecem ter as narrativas (contra)hegemônicas holísticas. Nesse 
mundo de likes e “memes”, somente “totalidades” muito simples 
(ou simplórias) e maniqueístas parecem ter vez.

Na verdade, suspeita-se cada vez mais que a dominação e a ex-
ploração prescindam crescentemente de algo como “hegemonia” 
ideológica. Seus mecanismos parecem se valer da crise geral de legiti-
mação das instituições democráticas para atuar desembaraçadamen-
te em prol de “seus” interesses, sem maiores concessões. E nesse 
sentido, prescindiriam da própria “opinião pública”, ou de novas 
formas de legitimação. O que por outro lado também as liberariam 
de depender consideravelmente das próprias mídias, tradicionais ou 
não, as quais agora poderiam “comprar” e manipular a céu aberto.

A rigor, o mote da “hegemonia”, ou “contra-hegemonia”, só 
parece ainda caber nos anseios de resistência e construção de algu-
ma frente que pudesse talvez resgatar os outrora menosprezados 
ou desprezados valores liberais-democráticos do velho Estado de 
Direito burguês. Aqui talvez ainda fosse possível encontrar algum 
respaldo nos antigos cânones (e interesses conservadores mais pere-
nes) da velha grande mídia e de seu ventríloquo principal: o chama-
do establishment. Mas o que estes parecem ainda capazes de fomentar 
com uma das mãos eles mesmos tiram com a outra: a chamada le-
gitimidade (das instituições) e a credibilidade (da informação). Quer 
dizer: estes reis estão completamente nus e nem parecem mais fazer 
questão de cobrir-se com qualquer manto, andrajo ou disfarce.  

E assim como a (contra)hegemonia parece ferida de morte, 
também o grande ideal de uma “esfera pública burguesa de pessoas 
racionais”, soa condenado. Ele certamente ainda pode sobreviver e 
inspirar num plano micro ou meso, mas o que realmente temos hoje 
se assemelha muito mais a ‘n’ “esferas públicas plebeias”, e “plebis-
citário-aclamativas”: espaços de reciclagem acrítica de estereótipos e 
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preconceitos, de um lado, e afirmação e reafirmação solipsista de cla-
ques, tribos, ou “igrejinhas”16, e seus slogans. Na verdade, as novas re-
des e suas bolhas autocentradas, seja por efeito de algoritmos, seja por 
exacerbação de políticas de identidade e reconhecimento, favorecem 
muito mais a fragmentação e o fechamento das esferas e a inviabiliza-
ção de qualquer simulacro de algo maior. Mesmo a grande mídia tra-
dicional – que outrora foi um dos espaços de atualização ao menos do 
ideal da esfera pública – hoje se afunda em sua crise de credibilidade 
(que segue dialeticamente a sua crise econômica). E nem os esforços, 
aqui e acolá, em matéria de resgate de um jornalismo comprometido 
com a deontologia clássica do métier – ou, por exemplo, em iniciativas 
de fact-checking – parecem capazes de resistir à tsunami de saturação e 
perda de legitimidade e de valor de uso da notícia.

Por isso mesmo, os efeitos sobre a (de)formação da agenda pú-
blica via mídia, não perdem seu valor e importância como objeto de 
pesquisa e análise. Até como campo de diagnóstico e acompanha-
mento de todos os processos – relativamente entrópicos, ou distó-
picos – mencionados. 

Mas como já expusemos acima, a coisa se complica na medida em 
que se extrapolem tais achados sobre a oferta midiática, pressupondo 
conexões causais mais ou menos imediatas entre as emissões e sua re-
cepção, ou dando margem a conclusões normativamente comprome-
tidas (e não propriamente controladas) acerca do comportamento do 
cidadão assim informado – ou desinformado – e suas consequências 
para o funcionamento ou “qualidade” da democracia. Em especial, 
em torno de ficções como as do “cidadão bem-informado”, ou mais 
“sofisticado”, que vota “melhor” do que outros. O risco aqui, além do 
elitismo e da potencial demofobia, é apostar na racionalidade coletiva 
como consequente, e de modo não contraditório, à racionalidade in-
dividual, e atribuir ao processo político como um todo – por exemplo, 
uma eleição, ou deliberação – uma coerência e consistência que ele 
muito provavelmente pode não possuir.

De certo modo, uma eleição também se constitui num caso ex-
tremamente problemático de ação coletiva, já que da agregação dos 

16  Como diria o velho e maltratado Gramsci (1968).
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milhares ou milhões de votos individuais depende a escolha dos su-
postamente melhores candidatos e/ou plataformas. Ocorre, porém, 
que o paradoxo da carona se apresenta aqui de modo particularmen-
te dramático, pois de que vale se engajar, se informar e ponderar 
conscienciosamente as alternativas e votar se a resultante vai depen-
der de uma infinidade de outras opções individuais sobre as quais di-
ficilmente teremos qualquer possibilidade de exercer maior controle 
ou decisiva influência (os militantes, os jornalistas e “formadores” de 
opinião, e até os agenciadores de robôs da Rede que o digam)?

Com efeito, não surpreende que se possa considerar uma eleição 
hoje, em democracias como a nossa, uma verdadeira loteria. Mais ou 
menos como uma disputa de pênaltis em jogo decisivo: afinal, de que 
adianta um jogador consciencioso se preparar toda a semana antes 
da decisão, treinar com afinco e até estudar os hábitos do goleiro 
adversário, se basta que companheiros seus, por displicência ou azar, 
errem as suas cobranças para por tudo a perder? Sem dúvida que um 
ou mais batedores bem treinados são melhores do que nenhum; mas 
compare-se o número de jogadores de um time de futebol com um 
eleitorado regular de qualquer uma de nossas eleições e pergunte-se: 
vale a pena o esforço para ser um cidadão bem informado ou sofisti-
cado? Faz algum sentido apostar nossas fichas democráticas e nosso 
futuro enquanto coletividade na dependência de um prerrequisito 
como esse? E não é um pouco demais esperar que meios de comuni-
cação éticos ou ideologicamente adequados, ou ainda esferas públi-
cas “autênticas” deem conta da “tarefa” de preparar os “artilheiros”? 
(certamente é muito mais simples e possivelmente recompensador – 
senão mesmo mais “racional” – aderir sem maiores riscos às corridas 
de cavalos eleitorais; ou à legião de eleitores do tipo “flamenguistas 
genéricos”, que escolhem seu “time” par défaut).

A essa altura, então, é inevitável perguntar: qual o sentido de se 
ater rigorosamente ao ideal ou ao telos da informação precisa ou ade-
quada como subsídio sine qua nom do “voto consciente” e da eleição 
efetivamente representativa? 

Na verdade, todas as três vertentes espelham, cada uma a seu 
modo, ou em seu nível, a mesma atribuição normativa de racionalida-
de ao real, o que pode até ser, no limite, plausível (e sedutor) – ou seja, 
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no plano filosófico ideal de alguma “astúcia da Razão”. Mas isso, além 
de arriscado e potencialmente frustrante, nunca deve ser confundido 
com a falível e enganosa razão individual. Seja a do cidadão/eleitor/
decisor público, seja a do observador e cientista, que não raro se pro-
jeta no seu objeto, com base na sua própria informação e perspectiva.

Em outras palavras, é justamente a reiteração da promessa de 
sentido entre o que sabemos do mundo através do acesso à infor-
mação e o que supomos seja a ação consequente a partir de tal “co-
nhecimento” – mas também levando em conta o que projetamos 
como sendo o interesse primordial do outro, sociológica, cultural 
e politicamente condicionado – que se encontra, ao mesmo tempo, 
a grande promessa da análise política da comunicação e da opinião 
pública, e sua negação ou armadilha.

Não creio, portanto, que possamos a rigor abrir mão de tal pres-
suposto de sentido – na prática, de racionalidade. Mas também não 
vamos muito longe se não reconhecermos o seu limite e risco.

De qualquer modo, talvez o maior benefício que o estudo dos 
meios e processos de comunicação possa trazer à ciência política 
contemporânea seja o de mostrar de modo cada vez mais evidente 
algo que muitos dos antigos pensadores políticos do passado sempre 
tinham em mente – e que a institucionalização da disciplina con-
temporaneamente à relativa hegemonia normativa da democracia 
moderna parece ter nos conduzido a esquecer: é que não parecer 
haver nada, nenhuma engenharia institucional, nenhuma cultura 
política mais adequada, nenhum apelo imanente ou transcendente 
à “Razão”, ou à “vontade geral”, que seja capaz de por si só, ou em 
simples associação, exorcizar os processos entrópicos, ou distópicos, 
que não somente o funcionamento das instituições, mas em particu-
lar a revolução dos modos de comunicação e de mobilização políti-
ca podem eventualmente produzir, a despeito de todo o inegável e 
vastíssimo conhecimento que já se pode acumular na disciplina e de 
tantas forças e recursos que ainda se possa mobilizar a respeito17.

17  Na verdade, como já enfatizamos anteriormente, apesar de suas características históricas e 
tecnológicas específicas, o atual processo de revolução tecnológica compartilha com outros que  o 
precederam no passado – como a revolução gutenberguiana – poderes semelhantes de desequilíbrio 
cognitivo, ideológico e político abrangentes (BARBIER, 2018). 
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Quer dizer: o compromisso científico, histórica e academicamen-
te institucionalizado, com a produção de um conhecimento destina-
do ao aprimoramento e à melhoria da experiência política concreta 
– e que hoje se desenvolve e esbate-se em torno da democracia con-
temporânea, suas propriedades e seus destinos – parece cada vez me-
nos capaz de disfarçar sua perplexidade diante do contexto atual, e 
dar conta de uma realidade cada vez mais distante e desafiadora de 
qualquer otimismo consequente em relação ao desempenho de tais 
regimes e sua capacidade de resolução de problemas (e sem esquecer, 
é claro, da carência ainda mais grave de alternativas a ela que possam, 
razoavelmente, ser levadas a sério, ou com o mínimo de crédito utó-
pico; tal como no passado não tão distante).

Assim, mesmo que todas as grandes matrizes de interpretação 
da comunicação política e dos processos de formação da opinião 
pública exponham a céu aberto os seus limites e aporias, algo me diz 
que isso ainda é melhor – ou menos enganador – do que um possí-
vel triunfalismo, ou ao menos, certa impassividade, diante dos acon-
tecimentos dos últimos dez ou cinco anos, no Brasil e no mundo. 

Ou seja, reconhecendo a dialética inerente à dicotomia sugerida 
por Eco, aqui também parece que o momento não estimula qualquer 
despolarização entre “apocalípticos” e “integrados”. E mesmo que a 
primeira posição siga podendo ser acusada de elitismo e de nutrir nos-
talgias infundadas, a segunda parece igualmente difícil de convencer.

Afinal, se o rei e o próprio reino estão mesmo constrangedora-
mente nus, talvez fique mais fácil de se ver (e se admitir) através das 
telas, telinhas ou redes de comunicação onipresentes do momento.
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