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PAPEL DOS MEIOS INFORMATIVOS 

NAS LUTAS DA CIDADANIA1

Sem as instituições ou o espírito da democracia, 
os jornalistas são reduzidos a propagandistas ou 
a entretenedores. 

James Carey

Introdução

Nosso propósito com este capítulo é discutir o papel do jornalismo 
no processo de conquista e vigilância dos direitos civis, políticos e 
sociais dos cidadãos. Realiza preliminarmente uma retrospectiva 
histórica dos sentidos da cidadania, até os sentidos contemporâneos 
para, em seguida, examinar algumas possibilidades da interven-
ção da comunicação jornalística na sua efetivação. O texto conclui 
formulando algumas refl exões sobre a natureza do jornalismo e a 
complexidade de sua participação nos processos sociais, nos quais 
pode desempenhar um papel de agendamento de temas relevantes 
para os cidadãos.    

 1 Uma versão preliminar deste trabalho foi apresentada na sessão de comunica-
ções “Comunicação e Cidadania” da 9a Jornada Interdisciplinar, realizada na 
Faac-Unesp, no período de 20 a 22 de novembro de 2007.
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Sentidos da cidadania 

Embora a noção de cidadania remonte à Antiguidade, origi-
nalmente dizia respeito aos privilégios de classes, ou estamentos 
superiores, sendo indicativa de uma discriminação das camadas 
sociais subalternas. Nas cidades e cidades-estado da Grécia, ela 
geralmente era um atributo de proprietários, mas não de mulheres, 
escravos ou dos mais pobres membros da comunidade. Entre os ro-
manos, originalmente, a cidadania correspondia a privilégios legais 
importantes da oligarquia, formada pelos patrícios, proprietários 
rurais que detinham o monopólio dos cargos públicos e religiosos, 
sendo os únicos cidadãos de pleno direito. Apesar dessa origem, ao 
longo de muitas lutas, os plebeus progressivamente conquistaram 
grandes avanços em termos de direitos de cidadania (Funari in Pinsky 
& Pinsky, 2003). Quando ressurgiu, no fi nal da Idade Média e na 
Renascença, a cidadania em várias cidades da Itália e Alemanha era 
garantia de imunidade para mercadores e outras pessoas privilegiadas 
contra as pretensões e prerrogativas de senhores feudais. Em suas 
origens, como se vê, tratava-se, portanto, de um conceito regressivo, 
que atuava como instrumento destinado a marcar um exclusivismo 
social.

Contemporaneamente, ao contrário dessas versões “antigas”, 
discriminatórias, a tônica tem sido a luta por uma “cidadania para 
todos” (Singer in Pinsky & Pinsky, 2003), tornando-se um conceito 
cada vez mais inclusivo, a partir do século XVIII originalmente, com 
um sentido libertário, indicando a posse de direitos dos indivíduos 
em face dos poderes de monarcas absolutistas. As monarquias go-
vernaram “súditos”, ou seja, “submetidos”, enquanto a república 
ao instaurar propriamente o campo da política tinha por base os 
cidadãos, pessoas autônomas, em condições de eleger governantes 
e participar do governo. 

Kant diferenciou a cidadania ativa, relativa aos que estão aptos 
a votar, da cidadania passiva, a dos que não têm autonomia para 
se expressar e, portanto, votar. Entre esses incluía as mulheres, as 
crianças e aqueles impedidos de votar pela sua condição social, os 
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quais, apesar disso, deviam ser considerados livres e iguais como 
“homens”, na comunidade política. A crítica feminista a esse conceito 
universal de cidadania adverte, porém, que cidadania igual para to-
dos requer o reconhecimento das desigualdades: a fi cção do cidadão 
universal pode atuar em detrimento dos que estão em desvantagem. 
Por isso, Lanoux (2007) propõe uma concepção alargada de cidadão 
como co-habitante, ou seja, aquele que tem os direitos da cidadania, 
compartilhando o espaço democrático. 

Bottomore (1996) distingue a cidadania formal da substantiva. 
A primeira ecoa a conceituação antiga, na medida em que se refere à 
relação entre um indivíduo e um Estado, ao qual um indivíduo deve 
obediência, recebendo, em contrapartida, proteção. Há diversos 
modos de aquisição da cidadania formal, que corresponde aproxi-
madamente ao sentido de “nacionalidade”, como o nascimento em 
certo território, a descendência de pais cidadãos, casamento com 
um cidadão, naturalização. Apesar do formalismo, é um tema muito 
relevante contemporaneamente, devido à existência hoje de enormes 
contingentes de imigrantes, exilados ou refugiados vivendo em países 
estrangeiros, para quem ela acaba sendo determinante da sua situação 
legal e de suas perspectivas.

A noção de cidadania substantiva, por sua vez, implica que os 
cidadãos têm certos direitos, começando pelos políticos, como o 
de votar e de ser votado, que são negados ou apenas parcialmente 
estendidos a estrangeiros e outros não-cidadãos residentes em um 
país (aos quais não se atribua cidadania formal). Trata-se de uma 
construção histórica, em expansão, ligada hoje a muitos aspectos 
da vida, signifi cando o acesso dos cidadãos à saúde, à educação, à 
previdência, à cultura, à comunicação etc. 

A concepção de cidadania hoje tem como referência frequente 
a obra do sociólogo inglês H. T. Marshall (1967), que distingue 
três momentos na luta pelos direitos. Analisando o caso específi co 
da Inglaterra, ele diz que os direitos civis teriam se consolidado no 
século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais 
no século XX. Os direitos civis são considerados pelo autor os que 
caracterizam a liberdade individual, como o direito de ir e vir, a 
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liberdade de pensamento, de contrato, de propriedade, bem como o 
direito à justiça, necessária à defesa desses direitos. Direitos políticos, 
para Marshall, são os que permitem participar do poder político, 
como votar e ser votado. Os direitos sociais são os que garantem um 
mínimo de bem-estar e segurança. Um comentarista crítico destacou 
a forma estruturada como é apresentado o argumento:

(...) É importante indicar aqui que, para Marshall, essa evolução 
parece irreversível (pelo menos, no caso inglês), e a conquista de cada 
um desses elencos de direitos parece servir como ponto de apoio para 
a conquista do elenco seguinte. Desenha-se assim, no texto de Mar-
shall, um processo de conquista de direitos em escada, o que sugere 
a ideia de uma evolução natural da cidadania. Finalmente, Marshall 
nos propõe uma avaliação sociológica – que se tornou um objeto 
permanente de polêmica na ciência política anglo-saxã – da relação 
entre o desenvolvimento do capitalismo e a evolução da cidadania. 
A instauração dos direitos civis teria sido indispensável à própria 
implantação do capitalismo, já que sem tais direitos os homens não 
poderiam participar livremente do mercado, seja como compradores, 
seja como vendedores da força de trabalho. (Saes, 2000, p.7-8)

Para Marshall (1967), a cidadania traz implícita a noção de igual-
dade, embora seu desenvolvimento coincida com a supremacia do 
capitalismo, baseado na desigualdade entre as classes sociais. Apesar 
disso, ele defende que o princípio da cidadania não confl itaria com 
o de classes sociais, porque eles têm origens distintas: enquanto 
as classes se enraízam na propriedade e na estrutura econômica, a 
cidadania está ligada ao direito, sendo concedida aos membros de 
uma comunidade, que são iguais em direitos e obrigações.2 Na in-
terpretação de Gentilli (2005), os direitos civis defendem a liberdade 

 2 Saes (2000), no entanto, a esse respeito, contra-argumenta, dizendo que a cida-
dania política é inviável no capitalismo, justamente devido à série de distorções 
introduzidas no processo democrático pela desigualdade econômica, sendo 
que a controvérsia a esse respeito abrangeria tanto autores da esquerda como 
conservadores e progressistas.
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dos indivíduos contra a ação do Estado; os direitos políticos – por 
meio do regime democrático – estabelecem as formas de participar 
do poder do Estado; por último, os direitos sociais reclamam a ação 
do Estado no provimento de benefícios, serviços e renda para as 
camadas economicamente mais vulneráveis da sociedade. 

Os direitos sociais podem vir a restringir alguns direitos civis, 
especialmente aqueles que se referem à propriedade privada. Não se 
exclui, portanto, a ideia de uma tensão entre os direitos, reclamando a 
busca de um equilíbrio. Bottomore (1996), por exemplo, observa que 
durante o século XX, os regimes comunistas limitaram direitos civis 
e políticos nos países em que foram estabelecidos, embora pudessem 
proporcionar direitos sociais. Após décadas no poder, esses regimes 
foram extintos por movimentos que reivindicavam a restauração 
das liberdades e direitos políticos, bem como a independência das 
instituições da sociedade civil em relação ao Estado. Direitos civis, 
políticos e sociais devem ser vistos, pois, como autênticas conquistas 
históricas, que precisam ser preservadas, reclamando uma integração 
de uns com os outros, não devendo ser tratados como mutuamente 
exclusivos, sob pena de retrocessos em termos de cidadania.3 

Touraine (1994) diz que a cidadania, na modernidade, é conse-
quência da secularização, que tornou o individuo o centro de referên-
cia, fazendo com que os seres humanos busquem a legitimidade por 
meio de critérios racionais: “O ser humano não é mais uma criatura 
feita por Deus à sua imagem, mas um ator social defi nido por pa-
péis, isto é, pelas condutas ligadas ao status e que devem contribuir 
para organizar e regulamentar as suas relações” (Touraine, 1994, 
p.26 apud Fernandes, 2002, p.3). O cidadão é o sujeito principal da 
secularização e liga-se a outros cidadãos por leis e regras criadas por 
seres humanos, ou seja, sempre arbitradas e, portanto, questionáveis. 
A conquista dos direitos civis, explica Touraine, signifi cou para a 
burguesia o desaparecimento do controle do governo e da religião 

 3 Esse argumento foi formulado por Renato Janine Ribeiro em palestra, na qual 
se referiu às ideias da “boa política” como sendo a democracia, a república, o 
liberalismo e o socialismo.
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sobre a atividade econômica, legitimando o modo de produção 
capitalista. A partir daí, outras categorias sociais passam a lutar 
por direitos à cidadania e por benefícios da nova ordem econômica, 
que deveriam ser promovidos pela ação do Estado: são os direitos 
sociais, como os direitos à saúde, à moradia, educação, trabalho etc. 
(Fernandes, 2002).

Sendo históricos, há nas sociedades democráticas uma permanen-
te busca pela conquista de novos direitos a partir dos já adquiridos, 
de modo que, num movimento social imprevisível, os seres humanos 
vão reinventando a cidadania. Para Bobbio (1992 apud Fernandes, 
2002), a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 deu 
a partida para a luta por uma nova geração de direitos, como os à 
paz, a um ambiente despoluído, à utilização do patrimônio comum 
da humanidade. Outra passagem foi aquela do foco no ser humano 
genérico para o foco em seres humanos específicos, tomados na 
diversidade de seus status sociais (gênero, idade, condições físicas), 
cujas diferenças peculiares não admitem tratamento e proteção iguais 
às dos demais. A crítica feminista a um conceito universal de cida-
dania, por exemplo, adverte que cidadania igual para todos requer 
o reconhecimento das desigualdades: a fi cção do cidadão universal 
atua em detrimento de alguns, como indivíduos com limitações men-
tais, por exemplo, que não têm direito a votar. Por isso, propõe uma 
noção alargada de cidadão como co-habitante, ou seja, aquele que 
tem os direitos da cidadania, compartilhando o espaço democrático 
(Lanoux, 2007).

Fernandes (2002) observa que depois do fracasso nas sociedades 
contemporâneas de concepções teóricas e de estratégias políticas 
incapazes de articular a multiplicidade de pleitos por uma vida 
melhor, a cidadania tornou-se para muitos movimentos sociais um 
tema central, porta de entrada dos sujeitos no espaço público, no qual 
apresentam interesses diversos, convocando a sociedade a examinar 
suas questões, abrindo a discussão em busca do entendimento e da 
legitimidade de suas reivindicações de direitos. 

O apelo à cidadania expressa-se hoje por essa contínua entrada 
em cena de novos atores que procuram constituir-se como autori-
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dades para falar de si mesmos. Cidadania, além de ser sentimento 
de pertencimento a uma nação, a uma comunidade, a um projeto 
da sociedade moderna, vai sendo também relacionada à capacidade 
desses atores articularem demandas e apresentarem soluções. Os 
direitos não estão postos eternamente, mas os grupos e os indivíduos 
refazem-nos, alteram-nos e lutam para inscrevê-los em forma de 
leis. Não há uma certeza, uma norma fi xa. Os cidadãos podem, em 
princípio, apresentar seus problemas, interesses, valores e eventuais 
soluções, a partir de suas próprias visões de mundo. Esse confl ito 
permanente força a linha dos limites dos direitos, tornando-a ex-
pansiva (idem, p.5).

Jornalismo e cidadania: a visão normativa

Faremos agora algumas considerações sobre o tema específi co, 
envolvendo as relações entre o jornalismo e a construção da cidadania. 
Em outras palavras, examinaremos o signifi cado e papel desempe-
nhado pela imprensa na ampliação, consolidação e disseminação dos 
direitos relativos à cidadania. Esta análise examinará dois enfoques 
distintos: o de caráter normativo, na linha de direito, que estabelece 
os princípios de uma imprensa comprometida com a cidadania, e o 
outro, crítico, que se apoia na observação das condições históricas 
em que atua a imprensa, especialmente em países capitalistas. Vamos 
examinar a primeira dessas alternativas. 

O enfoque normativo do tema da cidadania, em vez de observar 
e analisar a forma como ocorrem os fenômenos sociais, pressupõe 
teoricamente certos princípios racionais, expressos como direitos, 
ainda que não estejam sendo aplicados concretamente. No caso do 
jornalismo, por exemplo, a abordagem normativa considera, preli-
minarmente, a informação como um direito civil, que se manifesta 
pela liberdade de expressão, ou seja, pela liberdade de difundir in-
formações sem censura, de criar jornais (Gentilli, 2005). 

Para Gentilli, o direito civil à informação é um pressuposto neces-
sário à realização dos direitos políticos, constituindo um dos direitos 
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relativos à esfera pública, como a liberdade de opinião e de expressão, 
liberdade de imprensa, liberdade de reunião e de associação. Keane 
(1998) revelou como a liberdade de imprensa – enquanto direito 
civil – foi defendida com entusiasmo, na Inglaterra do século XVIII, 
“como um direito de nascença dos ingleses”, sendo que a imprensa 
livre se tornaria, ela própria, o palco para a discussão de outros direi-
tos políticos e sociais, ao longo dos séculos seguintes. “A informação 
jornalística é, simplesmente, indispensável para o estar no mundo nos 
dias de hoje. O que alguns autores chamam de ‘necessidade social 
da informação’ é hoje suprida sobretudo pelo jornalismo” (Gentilli, 
2005, p.125).

Gentilli considera que a “sociedade dos cidadãos” é a “democra-
cia do poder visível”, ou “o governo do poder público”, conforme 
preconiza Bobbio (2000). Ora, a visibilidade da democracia exige 
a publicidade dos fatos relativos à esfera pública. Dessa forma, ele 
deduz que os cidadãos precisam de acesso à informação pública para 
exercerem seus direitos de acesso ao poder político, e ao exercício 
pleno do conjunto dos direitos da cidadania:

É neste contexto, de fornecer as condições para um juízo do 
cidadão, que se deve pensar o conceito de “direito à informação. 
A questão pode ser vista a partir de duas vertentes: (1) O direito 
à informação deve ser pensado na perspectiva de um direito para 
todos. (2) O direito à informação deve ser pensado na perspectiva 
de fornecer informações em quantidade e qualidade para o melhor 
julgamento possível de cada um”. (Gentilli, 2005, p.129-30)

Para o autor, o acesso à informação é um “direito-meio” que dá 
acesso aos demais direitos, entendidos como “direitos-fi m”. É por 
meio da informação que os cidadãos podem fazer escolhas e julga-
mentos de forma autônoma, de modo que ela os auxilia a exercerem 
suas prerrogativas, tornando, por meio de sua difusão, mais acessíveis 
os demais direitos. 

Penso o jornalismo como uma atividade indispensável no mun-
do contemporâneo, como o instrumento que viabiliza o direito à 
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informação, no qual os jornais desempenham a função de media-
dores e os jornalistas, individualmente, de representantes do leitor, 
telespectador e ouvinte, como indivíduos, consumidores e cidadãos 
(idem, p.142).

Nessa abordagem, os jornais, num modelo típico-ideal, for-
mariam uma instituição social, mesmo sendo empresas privadas, 
porque “desempenham a função pública de atender aos direitos à 
informação” (idem, p.147). Há uma responsabilidade dos meios 
para com a sociedade, independente de se esses meios são públicos 
ou privados, pois embora sejam instituições livres, prestam contas 
à Justiça e aos cidadãos. No entanto, embora o jornalismo seja uma 
importante forma do direito à informação, não é a única: quando os 
cidadãos não têm uma determinada informação necessária, o Estado 
deve oferecê-la da mesma maneira como deve fornecer outros servi-
ços de natureza social (idem). 

A cidadania concerne, portanto, ao próprio direito à informa-
ção, traduzido em questões como acesso aos meios, comunicação 
pública, inclusão digital. Como observou Martins (2006), devem-
se distinguir: a) o direito de saber; b) a necessidade de saber e c) o 
desejo de saber. Os dois primeiros dizem respeito especifi camente ao 
interesse público, enquanto o último se refere ao chamado “interesse 
do público”.

O direito de saber corresponde, por um lado, ao princípio da 
publicidade dos atos do governo, da visibilidade, da transparência 
que caracterizam o regime republicano, envolvendo a divulgação das 
ações do governo, a produção de dados estatísticos, que são cobertos 
pelo jornalismo de assuntos públicos e da administração. Por outro 
lado, a nosso ver, inclui ações de governo e do jornalismo na defesa 
dos direitos da cidadania, como a divulgação dos direitos pelos ór-
gãos públicos e a denúncia das violações e cobrança de reparações, 
a divulgação das lutas pela consolidação e ampliação dos direitos 
das maiorias. Incluímos no direito de saber a temática específi ca da 
comunicação em saúde, advertindo sobre riscos à saúde coletiva, 
comunicando a oferta de serviços públicos como consultas, vacina-
ção e distribuição de produtos; difundindo cuidados de prevenção 
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e promovendo estilos de vida saudáveis. A comunicação em saúde 
é responsável pela divulgação das informações tão vitais à saúde 
coletiva que será preciso passar a vê-las no Brasil como obrigação 
do Estado.

Já a necessidade de saber refere-se às informações de utilidade 
pública produzidas – seja pelo governo, seja pela sociedade civil – 
que visam orientar os cidadãos, como dados do mercado, meteorolo-
gia etc. 

Por último, o desejo de saber compreende as informações sobre 
temas-espetáculo, que visam mais ao entretenimento da audiência 
por apelos estéticos, sensuais e catárticos, preenchendo a vida real 
de imaginário. É objeto de muitas críticas, especialmente por ser 
um tipo de conteúdo majoritário, em especial nos meios eletrônicos, 
banalizando, frequentemente, temas de interesse público por meio 
de versões espetaculares.

Jornalismo e cidadania: a abordagem crítica

A grande imprensa continua invocando os ideais liberais do século 
XVIII, especialmente para combater a regulamentação das comu-
nicações, mas hoje o contexto é totalmente diferente. Para Keane 
(1998), já não se trata mais de cidadãos a lutar contra o absolutismo, 
censura estatal, pela escolha individual, pela desregulamentação 
das proibições monárquicas, pela competição do mercado, mas de 
corporações poderosas que fi zeram desaparecer a competição, num 
contexto em que as liberdades em relação ao poder político já estão 
estabelecidas e no qual o grande poder está no mercado.

O liberalismo de mercado interpreta a ‘liberdade de imprensa’ 
como o resultado de uma luta longa e heroica de empreendedores 
privados para se libertarem das obrigações e restrições que o go-
verno ou ‘o público’ podiam tentar impor. [...] O problema é que o 
liberalismo de mercado não mostra que os mercados são estruturas 
complexas dentro das quais os tomadores de decisão corporativa 
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agem como censores. A competição de mercado produz a censura 
de mercado. (idem, p.90).4

A publicidade encoraja a mudança da diversidade da informação 
em direção ao entretenimento, age a favor dos anunciantes e contra os 
cidadãos, privilegia a fala corporativa. O “mercado de comunicação 
restringe a liberdade de comunicação, gerando barreiras à entrada, 
monopólio e restrições à escolha”. O consumidor venceu o cidadão: 
os indivíduos são tratados como consumidores liderados pelo mer-
cado e não como cidadãos ativos com direitos e obrigações (idem). 
Além disso, as desigualdades sociais afetam o direito à informação: 
cidadãos empregados e com boa renda podem pagar por acesso aos 
meios noticiosos analíticos, enquanto os mais pobres só têm acesso 
à TV aberta e ao rádio. 

Outra maneira de enfocar a atuação dos meios noticiosos, no caso 
da cidadania, é observar a distância entre o que se poderia chamar 
de “âmbito social dos meios” e o âmbito social das reivindicações de 
direitos sociais, distância que se traduzirá na limitada preocupação 
dos meios com relação às reivindicações sociais. O “âmbito” dos 
meios é o circuito constituído por editores, jornalistas e pelos leitores 
(que provêm, em geral, da classe média), enquanto os direitos sociais 
são, via de regra, reivindicados pelas maiorias, que são os pobres. 

É possível supor, portanto, que, em parte, os temas sociais não 
frequentem as preocupações de diretores de jornais, jornalistas e mes-
mo leitores por uma questão de pertencimento social. Para ilustrar 
esse ponto, gostaríamos de citar a edição da Folha de S. Paulo de 11 
de novembro de 2007, em matéria intitulada “Leitor da Folha está 

 4 O argumento também é usado por Marcondes Filho, em “O capital da notícia” 
(1997): “Quando os proprietários de jornais clamam por liberdade de impren-
sa, não estão batalhando pela supressão geral da censura, mas pela supressão 
desta como esfera de monopólio do Estado. O monopólio elas pleiteiam para si 
próprios. Liberdade de imprensa não signifi ca liberdade para informar o que é 
necessário à sociedade, mas sim liberdade para que a censura dependa somente 
dos donos de jornal” (Marcondes Filho, 1989, p.100).
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no topo da pirâmide social brasileira”. Diz o texto que reproduz uma 
pesquisa do Datafolha, agência de pesquisas de mercado do jornal:

O leitor da Folha está no topo da pirâmide da população brasi-
leira: 68% têm nível superior (no país, só 11% passaram pela uni-
versidade) e 90% pertencem às classes A e B (contra 18% dos brasi-
leiros). A maioria é branca, católica, casada, tem fi lhos e um bicho 
de estimação.

A maior parcela dos leitores tem entre 23 e 49 anos, é usuária de 
internet, faz exercícios e frequenta restaurantes, shoppings, cinema 
e livrarias. [...]

O leitor é superequipado – tem DVD, celular, computador e 
câmara digital – e faz uso intenso da internet: a maioria usa buscado-
res, compara preços, faz pesquisas de trabalho, usa MSN (programa 
para conversa na rede), faz download de programas e ouve músicas.

São consumidores vorazes de mídia: 92% assistem a telejornais, 
69% leem revistas, 58% ouvem notícias no rádio e 57% seguem noti-
ciário on-line. O meio impresso, porém, é o preferido dos entrevista-
dos: se tivessem que optar por um, 53% fi cariam apenas com o jornal.

O interesse do jornal em conhecer seu “público” nada tem de 
excepcional, do ponto de vista das estratégias mercadológicas. No 
entanto, ao visualizar leitores situados numa faixa de renda elevada, 
com grau de instrução superior, exercendo profi ssões de status alto, 
com um estilo de vida marcado pelo consumo sofi sticado, usuário de 
tecnologia avançada, ou seja, com uma inserção social diferenciada 
do conjunto da sociedade brasileira, a publicação parece sinalizar que 
a probabilidade de serem agendados certos temas de interesse desse 
segmento é maior do que outros.

Enquanto os meios parecem representar razoavelmente as ques-
tões que envolvem interesses do mercado e até da classe média, o 
mesmo não ocorre com igual intensidade no caso das maiorias, espe-
cialmente os marginalizados. Haveria um “limiar” limitado de preo-
cupação dos meios com esses temas, um intervalo no qual os meios 
poderiam incluir demandas sociais da cidadania social ampliada. No 
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entanto, a perspectiva recorrente dos meios parece tender à cobertura 
preferencial do status quo econômico, dando espaço maior a temas 
de política econômica, como “equilíbrio fi scal” ou “fundamentos 
econômicos”, sem a sua contrapartida social. 

Há também, por um lado, uma preferência por temas políticos 
institucionais, relacionados aos poderes Executivo e Legislativo, às 
candidaturas à presidência, dedicando-se, por outro lado, um espaço 
reduzido à permanente crise social brasileira e à situação calamitosa das 
camadas subalternas. As demandas sociais (ou mesmo que não tenham 
chegado a se constituir em demandas, os “temas sociais”), apesar de 
desesperadoras, não formam um conjunto de assuntos destacado no 
conjunto do noticiário. O jornalismo só tangenciaria as questões so-
ciais, em especial nos eventos pontuais agudos (acidentes, calamidades, 
ocupações), de modo que os direitos sociais ligados à terceira geração 
da cidadania não formam um assunto privilegiado pela imprensa. 

É mais fácil o lançamento de uma coleção de roupas da moda 
do verão obter uma página no jornal diário do que uma reportagem 
sobre sub-habitações urbanas conseguir esse destaque. Enquanto 
a sub-habitação é o cenário secular da sociedade brasileira, ou seja, 
algo com menor valor-notícia, porque não tem o fator novidade, os 
novos modelos de um estilista se apoiam exatamente nesse fator. 
Aparentemente, só em circunstâncias especiais um assunto da esfera 
da cidadania social assoma o campo do noticiário da grande imprensa. 
Como hipótese, poderíamos dizer que os meios noticiosos represen-
tam bem as questões do mercado e da classe média (consumidora, 
compradora e leitora dos jornais e revistas) e de forma limitada os 
temas que afl igem as maiorias de forma crônica.

O problema da sub-representação das questões da cidadania social 
decorreria também da natureza do jornalismo praticado num contexto 
de mercado, focalizado em critérios de noticiabilidade que privilegiam 
os acontecimentos pontuais, as pessoas importantes, o número, o 
impacto imediato e não os processos de longa duração. Nesse caso, 
as camadas mais pobres da sociedade só alcançariam visibilidade no 
noticiário em ocorrências pontuais extremas: acidentes, chacinas, con-
frontações, calamidades, ocupações. Essas situações adquirem valor-
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notícia ou se inserem nos critérios acadêmicos de noticiabilidade pelo 
número de pessoas envolvidas, pela negatividade ou pelo tom emo-
cional das histórias pessoais e não como indicativos de injustiças, as-
simetrias sociais, desigualdade de oportunidades e de renda, exclusão 
histórica, condição de moradia etc. No entanto, cessadas as circuns-
tâncias imediatas do acontecimento, o assunto tende a desaparecer do 
noticiário ou a restringir-se a pequenas notas nas páginas policiais.

O jornalismo cívico 

Questões colocadas em torno dos compromissos do jornalismo 
com a cidadania também vêm instigando jornalistas norte-america-
nos em busca de alternativas, levando muitos jornais a desenvolve-
rem, desde a década de 1990, projetos denominados public journalism 
ou civic journalism (Lambeth, 1998; Traquina, 2001; Fernandes, 
2002). Trata-se de uma modalidade de ação jornalística que visa 
ajudar as pessoas a superarem “a sensação de impotência e alienação, 
desafi ando-as a envolver-se e a tomar para si a responsabilidade sobre 
problemas comunitários” (Schaffer, 2001 apud Fernandes, 2002, 
p.96). Com o apoio de fundações, esses experimentos foram imple-
mentados em cerca de duzentas organizações noticiosas que procu-
raram se conectar com os leitores não apenas de forma convencional, 
mas enquanto cidadãos, procurando estimular a participação mais 
informada nos assuntos públicos e elevar a qualidade da deliberação 
pública, buscando responder a algumas das questões consideradas 
mais prementes das comunidades dos leitores, tais como o crime 
juvenil, a desagregação familiar, relacionamento racial e estagnação 
das economias locais (Lambeth, 1998). 

Os jornais cujos projetos mais se destacaram, situados em cidades 
pequenas e médias do interior dos Estados Unidos,5 enviaram seus 
repórteres para ouvirem as pessoas, fazendo coberturas com popu-

 5 Wichita eagle, de Wichita, Kansas; Charlotte observer, de Charlotte, Carolina 
do Norte e Norfolk Virginian pilot, Norfolk.
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lares; encomendaram sondagens de opinião; afastaram-se das co-
berturas eleitorais estilo “corrida de cavalos”; procuraram, por meio 
de pesquisas, conhecer as preocupações dos eleitores e estimularam 
os candidatos a uma exposição mais explícita dos seus argumentos. 
Um dos jornais, o Eagle, motivou os cidadãos a pensarem sobre os 
grandes assuntos e cobriu histórias de sucesso, oferecendo dicas de 
formas pelas quais os cidadãos podiam se envolver na busca de so-
luções, e convidou-os para discussões por escrito ou pessoalmente. 
Um projeto em parceria, adotando os princípios e os temas do civic 
journalism, denominado Nós, o povo,6 envolveu jornais e um canal 
de televisão, que aumentou o interesse em temas públicos mais do 
que a ação isolada de um único veículo (idem).

Um dos jornalistas mais envolvidos com o projeto de jornalismo 
cívico, Davis Merrit, diretor do Wichita eagle, defende que o jor-
nalismo deve ir além de dar as notícias, visando a uma missão mais 
ampla, de contribuir para melhorar a vida pública, deixando de lado 
a noção de observador desprendido, substituindo-a pelo papel de 
participante justo. Para ele, é necessário conceber os leitores não como 
consumidores, mas como atores da vida democrática, ou seja, como 
cidadãos (Traquina, 2001). O jornalismo cívico norte-americano quer 
colocar o cidadão atuante, participando da solução dos problemas, 
especialmente porque os problemas focalizados nos experimentos 
estão ao alcance das comunidades e não envolvem políticas nacionais. 

Alguns princípios do jornalismo cívico podem, eventualmente, 
ser observados na prática jornalística tanto de jornais como de te-
lejornais brasileiros e, provavelmente, não por coincidência, o que 
signifi ca que, malgrado as limitações do jornalismo brasileiro, apri-
moramentos são introduzidos a partir de exemplos, especialmente 
quando merecem atenção e discussão. No caso dos grandes jornais 
brasileiros, em vez de buscar a participação direta dos cidadãos na 
resolução dos problemas, há uma tendência a remeter a solução para 
as políticas públicas do Estado, o que parece adequado, no que se 
refere a questões estruturais. Percebe-se, hoje, uma sensibilidade 

 6 O projeto foi desenvolvido em Madison, Wisconsin, Estados Unidos.
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maior em relação aos direitos individuais (situação dos detentos, 
tortura policial, execuções sumárias), cujas violações são acompa-
nhadas pela imprensa insistentemente, até que providências sejam 
anunciadas. Uma entidade como a Agência Nacional dos Direitos da 
Infância (Andi) vem há anos pesquisando, divulgando e estimulando 
o noticiário sobre temas envolvendo a infância e adolescência, e esse 
acompanhamento pode influenciar a conduta das editorias, pois 
casos de violação de direitos e agressões envolvendo adolescentes 
têm ganhado espaço e tempo crescentes nos meios, indicando uma 
atenção redobrada para essa temática. 

A nosso ver, há, porém, certo descuido com relação aos temas re-
lativos aos direitos sociais. Problemas como a concentração de renda 
e desigualdade, habitação precária, concentração fundiária, questões 
urbanas como transporte coletivo, saneamento básico, educação, 
saúde, lazer e acesso à cultura não costumam ser tratados de forma 
constante pelos meios. Silva cita uma pesquisa do MEC mostrando 
que 84% das matérias sobre educação surgidas na imprensa brasileira 
basearam-se em fontes governamentais, o que, segundo ele, mostra-
ria que os meios não têm tido iniciativa de cobrir um tema de grande 
interesse da cidadania. Para o autor, “no Brasil, os direitos humanos 
e os direitos sociais ainda não encontraram na imprensa, e na mídia 
em geral, espaços tão dedicados como os que são concedidos aos 
direitos do consumidor” (Silva in Motta, 2002, p.65). 

A nosso ver, na ausência de dados, para responder à pergunta 
sobre como o jornalismo brasileiro incorpora os temas da cidadania, 
é possível, impressionisticamente, anotar sinais contraditórios: em 
alguns momentos o jornalismo tem estado atento, mas não sempre, 
nem de forma sistemática. O que o caso do jornalismo cívico parece 
mostrar é que, apesar das diferenças entre os Estados Unidos e o 
Brasil, em grande parte, as mudanças dependem de decisões para 
acontecer, de um projeto, de um ímpeto numa determinada direção, 
ou seja, de um critério normativo. Não há uma essência imutável 
do jornalismo: feito por seres humanos, capazes de deliberação, 
ele pode mudar por vontade de seus praticantes. Mas, sobretudo, 
é importante que ele assuma um compromisso de tipo normativo 
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com a sociedade, mesmo considerando a natureza empresarial dos 
meios de comunicação.

Jornais e sociedade

Quando se discute o papel da imprensa nos temas da cidadania, 
pensa-se que a imprensa tenha algum tipo de poder capaz de infl uir 
nos processos sociais. No entanto, a rigor, o chamado “poder da 
imprensa” é um poder simbólico. Poder social efetivo é a capaci-
dade de fazer as coisas acontecerem, como as instâncias do Estado, 
que podem ou produzir leis, ou criar programas de ação, ou fazer 
investimentos em áreas que consideram importante, atuando de 
maneira direta sobre as realidades. O poder da imprensa está na sua 
capacidade de agendar os temas, enquadrá-los, colocando-os publi-
camente. Estudando o papel da cobertura do Congresso Nacional 
por quatro jornais, Rodrigues (2002) conclui que ocorre um efeito 
de agendamento da ação dos parlamentares, infl uindo no trabalho 
de comissões, nos discursos, nas discussões, enfi m na ação dos par-
lamentares, colocando temas latentes. Mas apesar de a autora sugerir 
uma infl uência direta, ela também pode exercer infl uência sobre os 
cidadãos, de modo a, eventualmente, formar uma corrente de opinião 
capaz de pressionar as autoridades (do Executivo, do Ministério 
Público, do Legislativo etc.) a tomarem uma atitude a respeito, 
por estarem sendo observadas pelos cidadãos-eleitores. Essa ação 
triangular é, inclusive, reconhecida por Rodrigues, que apresenta 
um esquema circular do processo de agendamento. Ela escreve que 
“a imprensa agenda o Congresso porque agenda a opinião pública, 
que agenda a imprensa, que agenda o Congresso, que agenda a im-
prensa, que agenda a opinião pública” (in Motta, 2002, p.121). O 
modelo tem o mérito de não isolar os meios informativos do conjunto 
da sociedade, como se fossem agentes externos a ela. Pelo contrário, 
coloca os meios – numa democracia – como instâncias da sociedade 
civil produtoras de signifi cados, que interagem com as instituições 
e com as audiências num único processo. 
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  Opinião pública

      

 Congresso  Imprensa

 

Figura 3. Representação do processo de agendamento

Fonte: Rodrigues in Motta, 2002

O nível de efetividade da ação da imprensa depende do grau de 
mobilização social alcançado. Se a sociedade civil estiver apática, 
é possível, mas mais difícil levar a consequências das denúncias e 
pressões. Dar publicidade aos acontecimentos constitui a essência do 
trabalho da imprensa, mas pressupõe implicitamente a existência dos 
leitores (cidadãos). Ou seja, a força da publicidade dada aos aconte-
cimentos advém da coletividade, que toma conhecimento dos fatos 
publicados e espera providências. Schudson (2003) considera que a 
ação de distribuir informação tem consequências porque ao fazê-lo 
os jornais amplifi cam os acontecimentos, estimulam a interação social 
numa outra escala, conferem uma certifi cação de importância e dão 
saliência ao signifi cado moral dos fatos reportados. 

No entanto, há bastante tempo, críticos apontam as limitações 
dos cidadãos contemporâneos diante dos fatos de uma socieda-
de altamente complexa, que lhes são apresentados pela imprensa. 
Num texto clássico, Merton & Lazarsfeld (in Costa Lima, 1978) 
referiam-se à condição dos indivíduos bem informados, conscientes 
dos grandes problemas nacionais, que vão dormir certos de terem 
cumprido seu dever como cidadãos: o de se informarem adequada-
mente sobre as questões, mesmo sem nada terem feito a propósito. 
Chamaram a isso “disfunção narcotizante”, porque entenderam que 
os meios informativos atuavam como autênticos narcóticos sociais 
que dopariam as pessoas, limitando sua ação efetiva.  Dominique 
Wolton (2004) ecoa hoje essa crítica, ao dizer que a boa informa-
ção é condição necessária ao exercício da cidadania, na sociedade 
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contemporânea, mas que apesar de bem informado, o cidadão hoje 
tem pouca capacidade de ação e de decisão. Em termos práticos, o 
poder dos cidadãos dá-se de forma indireta, por meio das correntes 
de opinião que podem (ou não) infl uenciar a deliberação e a ação dos 
detentores de mandatos populares. 

Uma forma de poder, alternativo ao do Estado, só surgiria, por-
tanto, como resultado da interação efetiva entre a ação dos meios 
noticiosos e a mobilização efetiva dos leitores, por exemplo, por meio 
de movimentos sociais, manifestações públicas, passeatas, panelaços, 
apitaços, abaixo-assinados, atos públicos etc. Ou seja, não é razoá-
vel supor que o jornalismo possa substituir os cidadãos, que são os 
detentores do poder, mas ele pode contribuir com sua atuação espe-
cífi ca: agendar temas para o debate público racional. A esse respeito, 
Schudson também argumenta que a notícia não é autônoma, que é 
preciso ver os meios noticiosos no contexto de outras forças sociais e 
políticas, como parte do que ele denomina ecologia da comunicação 
pública. Para ele, “não se trata de decidir o impacto das notícias na 
democracia (ou da democracia sobre as notícias), mas [de perceber] 
o caráter mutuamente constitutivo de ambas” (2003, p.31).

Algumas vezes, no entanto, mesmo com a publicidade dada aos 
acontecimentos, com uma tendência da opinião pública, com uma 
mobilização, os representantes ou o Executivo acabam deliberando 
de forma corporativa, ignorando as inclinações manifestadas pela 
sociedade. A política brasileira recente oferece inúmeros exemplos de 
situações em que a imprensa revelou problemas, fez críticas, parte da 
sociedade secundou essas críticas e o governo (Executivo ou Legis-
lativo) passou ao largo dessas vontades, adotando os procedimentos 
que considerou adequados. 

Essas considerações contraditórias sugerem, portanto, que os 
caminhos que levam as ações dos meios e as pressões dos cidadãos 
a resultados concretos são tortuosos e que as relações entre o jorna-
lismo e o exercício da cidadania não são sempre consequentes, mas 
dependem de uma série de circunstâncias peculiares, ou seja, são 
contingentes. As observações não visam a desacreditar o papel da 
imprensa e o debate público racional, na concretização dos direitos 
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políticos e sociais da cidadania, mas visam relativizar esse papel, ou 
seja, considerá-lo como um elemento (importante) numa constelação 
de fatores que atuam de forma complexa no processo histórico total. 

Considerações fi nais do capítulo

Entre as qualidades geralmente esperadas do jornalismo costuma-
se colocar a imparcialidade, mas o jornalismo cívico indicou que essa 
não é a visão mais adequada à perspectiva de uma atuação em favor 
da cidadania. Para esta última, é mais importante considerar que 
o jornalismo tem compromissos, desde o início, com a defesa dos 
direitos, o que implica, por exemplo, ser a favor das liberdades, da 
justiça, dos direitos políticos e sociais. Defende-se o equilíbrio do 
jornalismo, mas este não quer dizer apatia: um jornalismo indife-
rente às questões da cidadania seria, a rigor, uma monstruosidade, 
pois signifi caria tratar como equivalentes alternativas com valores 
radicalmente opostos. Diante de um caso de desrespeito aos direi-
tos humanos, como uma execução sumária, ou de trabalho escravo, 
signifi caria tratar esses assuntos de forma ambígua, relativizando 
sua avaliação, e não como algo intrinsecamente mau. Na verdade, 
espera-se do jornal a defesa dos direitos individuais e coletivos mais 
avançados e a denúncia dos retrocessos. A adoção dessa linha de 
base não se dá em prejuízo da correção da reportagem, que deve ser 
baseada na apuração acurada dos fatos, nos protocolos profi ssionais, 
na narrativa independente. Porém, na perspectiva normativa que 
defendemos, o jornalismo é uma atividade que se legitima por atuar 
em favor da cidadania e existe para defendê-la, contra cujo ideal 
conspira, por exemplo, o jornalismo sensacionalista, nos contextos 
de exaltação ou de justifi cação da violência.

Nessa direção, percebe-se que na sociedade brasileira, profun-
damente marcada pela desigualdade e pela exclusão das maiorias de 
serviços essenciais, existe um espaço muito importante de atuação do 
jornalismo pelos direitos sociais da cidadania. Jornais, revistas e te-
lejornais nem sempre agendam os problemas sociais, ou não o fazem 
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numa frequência compatível com a magnitude desses problemas na 
realidade, nem dão a eles um espaço ou tempo correspondentes a essa 
dimensão. No entanto, esses temas, pela gravidade das consequências 
humanas e pela amplitude dos contingentes populacionais que eles 
envolvem, são problemas de toda a sociedade, sobre a qual acabam 
por ter um impacto. Por conseguinte, o jornalismo, considerado 
como instrumento da esfera pública, por meio do qual os cidadãos 
tomam consciência de sua realidade e a discutem, deveria – numa 
visão normativa – representar de forma adequada essa realidade, 
privilegiando as questões mais relevantes e que alcançam as maiorias, 
mesmo que essas questões não envolvam diretamente os jornalistas, 
proprietários de meios de comunicação ou suas audiências.

A correção jornalística também implica, paradoxalmente, não 
tratar como consensuais questões controvertidas. A sociedade con-
temporânea, em decorrência das mudanças e transformações muito 
rápidas, está repleta de temas polêmicos e de incertezas, sobre cujo 
signifi cado não existe uma opinião unânime ou sobre as quais dife-
rentes instituições ou pessoas têm pontos de vista confl itantes. Nesse 
caso, o papel da imprensa deve ser exatamente expor a controvér-
sia, reportando as ideias de todos os lados envolvidos, de forma a 
constituir-se em veículo e lugar da discussão pública pelos cidadãos.

No estudo do papel da imprensa no fortalecimento da cidadania 
entrevimos a tensão entre o normativo (o tipo ideal) e o empírico (a 
realidade imperfeita e complexa). Os valores normativos representam 
a imprensa como um instrumento de defesa da cidadania, enquanto 
a abordagem empírica critica as deformações que o poder político 
e econômico pode impor a essa atividade. Mas as imperfeições da 
realidade não constituem uma condenação dos princípios, que devem 
continuar sendo a meta buscada. A resultante da interação entre 
princípios e realidade da imprensa como empresa capitalista, numa 
democracia, não é uma posição rígida, sendo mais bem representada 
pela imagem de um móbile. Caracterizado pelo equilíbrio instável 
entre suas partes móveis, resultado da ação de pesos e contra-pesos, 
quando o móbile é tocado, os elementos fazem o conjunto oscilar 
num intervalo variável, devido à ação das suas peças, mas um bom 
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móbile não vai pender unicamente para um lado. Num modelo 
da sociedade democrática, em que os direitos estão em vigor e as 
instituições funcionam, a imprensa como uma dessas instituições 
sofre pressões antagônicas, como a dos critérios normativos de seus 
compromissos e a das forças do mercado, e deve traduzi-las na forma 
de um equilíbrio dinâmico.
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