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O JORNALISMO NA CONSTRUÇÃO 
DA ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA

Os textos reunidos neste volume abordaram assuntos diversos, 
mas eles podem ser vistos como momentos de um grande processo 
social de construção das representações. Esse processo parte dos 
acontecimentos, temas e controvérsias que são retoricamente cons-
truídos pela comunicação mediática, em especial pelo jornalismo, 
oferecendo enquadramentos concorrenciais nos debates que cons-
troem a esfera pública, entendida como o território da discussão 
livre entre os cidadãos sobre questões de interesse comum, a arena 
na qual se tomam e se justifi cam as decisões políticas (Maia, 2006). 

Procuramos, nesse percurso, identifi car algumas relações entre 
as representações mediáticas, em particular o papel complexo do 
jornalismo, a política, a democracia e o desenvolvimento dos direitos 
da cidadania. Vamos sumarizar agora algumas observações, procu-
rando fazer um balanço dos resultados que julgamos ter alcançado 
e avançar algumas interpretações gerais. 

Representações, retórica e comunicação

As representações, num sentido geral, podem ser consideradas 
processos de substituição de objetos por diversos tipos de símbolos e 
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discursos, por meio dos quais os seres humanos tomam consciência 
dos objetos do mundo empírico ou imaginário, pensam sobre eles, 
além de utilizá-los para se relacionarem com outros seres humanos. 
Na construção das representações estão envolvidos processos cog-
nitivos individuais (representação mental), as infl uências da cultura 
e da estrutura social, a ação dos meios de comunicação e, por fi m, 
discute-se que as representações teriam um caráter distribuído por 
cada uma dessas instâncias, pessoas e artefatos culturais. 

 A retórica é uma forma de representação estruturada discursi-
vamente, seja pela construção de argumentos – que chamamos de 
persuasão –, seja pela evocação de emoções – que denominamos 
sedução –, a fi m de obter a identifi cação e apoio de outras pessoas 
para uma determinada causa ou projeto. As peças retóricas, por meio 
das quais os fatos são representados, confrontam-se publicamente, 
numa luta simbólica, que infl uencia a direção do pensamento das 
pessoas, integrando, em seguida, os processos pelos quais as socie-
dades debatem problemas, defi nem situações, constroem hierarquias 
de valores e tomam decisões políticas.

Ao longo do século XX, os meios de comunicação ganharam enor-
me importância como produtores e disseminadores de representações 
e definições de realidade para amplas audiências. As sociedades 
humanas tornaram-se largamente dependentes desses meios para 
construírem sua imagem do mundo, para se posicionarem perante 
questões, para se orientarem. Na política, os meios aparecem enqua-
drando situações, representando acontecimentos para a sociedade, 
de modo a situá-los numa constelação de valores, ideologias, inter-
pretações e imaginários que serão utilizados como referências para o 
pensamento e julgamento pelas pessoas. No entanto, alegou-se que 
a disseminação das representações na sociedade contemporânea, 
trazendo novas possibilidades expressionais, teria posto em crise o 
conceito ao viabilizar a construção de simulacros, elidindo as fron-
teiras entre a realidade e sua imagem. 

As crises políticas do primeiro governo do PT, com a dissemi-
nação de interpretações discordantes pela mídia, confundindo as 
audiências em controvérsias, revelações e ocultações de crimes, 
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parecem constituir um momento de exacerbação dos simulacros, a 
partir dos quais a realidade de um delito depende da capacidade de 
exibição de fotos ou gravações que o revelem ou desmintam, bem 
como sua importância varia conforme o tempo e o espaço que os 
meios dedicam a essas narrativas.

Essa circunstância, no contexto da fragmentação epistemológica 
que caracteriza o contexto da pós-modernidade, destaca a urgência de 
uma crítica mediática capaz de devolver uma relativa positividade à 
noção de representação. Assim, a análise das representações mediáti-
cas, numa perspectiva de leitura crítica dos meios ou de media literacy, 
aparece como um caminho necessário à busca da racionalidade no 
debate público e uma condição para a deliberação democrática. Ha-
bilidades críticas não são necessárias apenas a especialistas ou profi s-
sionais de Comunicação, mas vem-se insistindo na importância delas 
na educação formal, para o exercício pleno dos direitos da cidadania.

Destacamos dois conceitos correntes na bibliografi a, capazes de 
contribuir para a crítica da comunicação jornalística: o agendamen-
to e o enquadramento. Pelo primeiro deles, podemos identificar 
uma correspondência entre a ordem de importância que os leitores 
atribuem às questões públicas correntes não necessariamente de 
acordo com a sua relevância ou urgência reais, mas sim com a hie-
rarquia da apresentação desses temas nos jornais. Já o conceito de 
enquadramento permite uma análise qualitativa das reportagens 
jornalísticas, em busca de uma “retórica implícita” nos textos, que 
pode ser identifi cada na escolha e repetição de palavras, expressões, 
ênfases e atenuações linguísticas, seleção das fotos, sentidos latentes 
nos elementos visuais que, sutilmente, conferem saliência a um ponto 
de vista sobre o assunto enfocado. 

Democracia, mídia e cidadania

Para a sociedade brasileira, o lento e doloroso processo de su-
peração do regime militar, ao longo de duas décadas de avanços e 
retrocessos, conferiu um signifi cado especial à democracia, como 
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reconquista do Estado de Direito, pela devolução do poder político 
aos civis. O contraste com a experiência vivida dos anos de chumbo 
destacou o valor das eleições diretas para todos os cargos, das garantias 
individuais, das liberdades públicas, de expressão e de imprensa, de 
organização partidária, da independência da justiça e do direito de ir e 
vir, entre outros. Não bastasse essa aversão peculiar à via autoritária, 
em decorrência da experiência vivida pelas sociedades brasileira e de 
outros países vizinhos, o fi m dos regimes comunistas de partido único 
(ocorrido de forma geralmente pacífi ca, como resultado de pressões 
de movimentos populares nacionais) nos anos 1990 foi um golpe pro-
fundo na esperança de que utopias autoritárias possam representar o 
caminho para a felicidade coletiva. Ou seja, sociedades que viveram 
sob ditaduras, de direita ou de esquerda, não têm saudades do passado 
e valorizam mais do que tudo a democracia, seja como um fi m em si 
mesma, seja como meio para poderem avançar em direção a outras 
realizações. Os problemas dos governos democráticos, como inefi -
ciência, corrupção, incapacidade para eliminar as desigualdades e a 
miséria, por um lado, mostram as imperfeições desse regime, mas por 
outro não permitem condená-lo, porque ele constitui, justamente, o 
único regime que admite a correção dos erros, pela crítica e alternância 
no poder por escolha popular, enfi m, a mudança, o aperfeiçoamento. 

A democracia não significa apenas eleições, mas a existência 
de disputa eleitoral é essencial para normatizar o acesso universal 
ao poder político. Esse mesmo princípio procedimental, longe de 
fixar apenas um método administrativo de circulação das elites, 
implica o reconhecimento de uma sociedade dividida (os partidos 
são a expressão dessa divisão), a existência de confl itos de diversas 
naturezas, em suma, concepções diferentes das questões públicas, 
das prioridades e das soluções para os problemas destacados. Ou seja, 
eleições – mais do que o momento para a apresentação das pretensões 
políticas pessoais dos candidatos – expressam o dissenso tácito na 
sociedade e criam os instrumentos, os limites e as formas para sua 
expressão simbólica.

Depois dessa discussão sobre as dimensões do conceito de demo-
cracia, o foco da segunda parte do livro recaiu no papel desempenha-
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do pela comunicação na sua implementação, tema de controvérsia 
histórica entre as vertentes liberal e crítica. A primeira considera que 
os meios são elementos essenciais à existência e funcionamento do 
regime democrático, argumentando que os meios de comunicação 
jornalísticos têm um papel específi co e insubstituível, enquanto a 
tradição crítica defende que os meios estão corrompendo as bases 
desse regime político. A avaliação negativa da tradição crítica enfa-
tiza o caráter oligárquico da propriedade dos meios, que os levaria a 
agendar prioritariamente temas de interesse dos grupos econômicos 
estabelecidos, enquadrando de forma negativa as ações contrárias a 
esses interesses, ou seja, usando o espaço de representação próprio 
dos meios para destacar os temas de forma interessada. 

Sugerimos uma forma de superação dessa antinomia por meio 
do conceito de hegemonia, a partir da qual podem se dar condições 
para um equilíbrio dinâmico entre pressões contrárias, criando no 
âmbito mediático um espaço de dissenso e tensão nas sociedades 
democráticas, que impediria a visão monolítica de uma classe. Assim, 
a democracia implicaria o reconhecimento da existência de confl itos 
reais (políticos e econômicos), que se expressam por meios simbóli-
cos, retóricos e discursivos, processo do qual fariam parte os meios 
de comunicação. Imaginamos, por conseguinte, que os meios de 
comunicação, num contexto hegemônico capitalista, possam, a partir 
das pressões de classes ou de segmentos diferentes da sociedade, 
constituir o próprio espaço público mediatizado, capaz de viabilizar 
a interlocução, o debate, no âmbito da sociedade civil. No entanto, 
esse espaço é sempre objeto de um questionamento e não um lugar 
estático, de modo que o valor da tradição crítica está exatamente em 
salientar os estreitamentos, os oligopólios e manipulações, e reivin-
dicar novas confi gurações, de modo a ampliar o número e o volume 
das vozes discordantes das maiorias.

De forma semelhante, a questão da cidadania foi examinada a 
partir de seus pressupostos normativos – do dever ser – e em termos 
críticos – da situação histórica concreta. Se a primeira é passível de 
uma crítica por estar marcada por declarações formais, essencialistas, 
derivadas de certos postulados apriorísticos, no entanto, ela serve de 
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referência para os objetivos valorizados, ou seja, de critério para a 
avaliação das conjunturas históricas. A visão crítica, por outro lado, 
realiza a correção de uma conceituação otimista, mostrando que, es-
pecialmente no caso dos direitos sociais, os meios de comunicação não 
apresentam sempre uma abordagem neutra, mas tendem a enfatizar a 
perspectiva dos jornalistas (ou seja, da classe média) ou dos proprietá-
rios (ou seja, capitalistas). Apesar disso, é possível observar a presença 
crescente de reportagens sobre direitos de cidadania no noticiário, o 
que mostra que os meios de comunicação, também nesse caso, são um 
campo de tensões e de pressões cruzadas e que podem desempenhar 
um papel relevante na ampliação e universalização dos direitos da 
cidadania, dependendo para isso de processos sociais que vão além das 
redações, envolvendo a opinião pública, o processo político, os movi-
mentos sociais, as transformações econômicas. Em última análise, o 
jornalismo é visto como parte de um processo histórico englobante, 
sobre o qual pode exercer alguma infl uência, sendo ao mesmo tempo 
infl uenciado por outros atores e instituições, num jogo complexo que 
se desenrola por meio de ações e reações e não pela força de um único 
princípio. Os meios noticiosos não podem, portanto, ser considerados 
determinantes do processo democrático em uma sociedade, pois eles 
próprios dependem das instituições democráticas para atuarem com 
liberdade, situação em que passam a ter um papel nos desenvolvimen-
tos políticos. Essa é uma conclusão semelhante àquela de Schudson 
(2003 e 2003 a), para quem notícias e suas instituições existem mesmo 
onde não há democracia, argumentando que as notícias “têm pouco a 
ver com a democracia política, a menos que o Estado inclua ou tolere 
um grau de autogoverno e crítica do poder do Estado” (2003 a, p.197).

Representações jornalísticas do processo 
democrático brasileiro

A ação da política pode ser considerada em duas modalidades 
distintas: a propaganda política (mais especificamente, a propa-
ganda eleitoral) e o jornalismo político, embora haja manifestações 
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confundidas de ambas. A propaganda política como retórica propria-
mente dita, ou seja, representações da realidade elaboradas, tem por 
fi nalidade imediatamente reconhecível conquistar apoios políticos e 
eleitorais, seja com base em argumentos, constituindo a persuasão, 
seja por identifi cações emocionais, a que chamamos sedução.

No entanto, o jornalismo político forma um conjunto peculiar de 
representações da realidade, devido à cobrança de um compromisso 
ético-normativo com a referencialidade neutra em relação ao mundo 
social, que levou Cook (2005) a considerá-lo como uma autêntica 
instituição política. As reportagens jornalísticas suscitam credibili-
dade, dados os pressupostos protocolos profi ssionais que presidiriam 
as tarefas de apuração, reportagem e redação. Essa é a percepção da 
audiência ou dos leitores, embora, como referimos anteriormente, o 
trabalho jornalístico caracteriza-se pelo agendamento e enquadra-
mento dos acontecimentos e não por ser um mero refl exo da reali-
dade. O jornalismo, de forma semelhante à retórica, tem um papel 
importante na construção de cenários de representação da política, 
especialmente pelas redes de televisão, sendo, eventualmente, capaz 
de infl uir nos processos eleitorais, momento em que os candidatos 
mais identifi cados com os cenários hegemônicos têm mais chances 
eleitorais do que os demais (Lima, 2001). 

Ainda assim, para ser aplicado às diferentes circunstâncias das 
eleições brasileiras de 1989 a 2006, o conceito de cenário de repre-
sentação da política solicita percursos interpretativos próprios em 
diferentes momentos. Se nas eleições de Collor e de Cardoso a análise 
do agendamento e dos enquadramentos jornalísticos da Rede Globo 
pode indicar que a rede construiu cenários favoráveis aos eleitos, a 
indefi nição sobre o candidato predileto, em 2002, levou à construção 
de um cenário de incerteza, que não benefi ciava nenhum candidato 
em particular, sendo, antes, favorável à competitividade da disputa 
eleitoral. Já em 2006, os meios atuaram intensamente na divulgação 
dos problemas de corrupção envolvendo personagens do governo 
Lula, sem criar um obstáculo à sua releição.

A série de reportagens sobre os problemas do governo, no pe-
ríodo que antecedeu as eleições, gerou controvérsias entre diversos 
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observadores e analistas sobre o papel dos meios noticiosos. De um 
lado, há um entendimento de que os meios adotaram uma abordagem 
preconceituosa em relação ao governo Lula, acentuando os proble-
mas, antecipando condenações, ao mesmo tempo em que davam 
pouco destaque à importância das realizações. De outro lado, há as 
condenações e críticas ao governo, feitas pelos próprios autores dos 
textos jornalísticos, geralmente colunistas dos meios de comunicação, 
editorialistas e autores das reportagens. Nas publicações impressas 
também apareceu essa controvérsia, caracterizando um confronto 
entre legitimidade e legalidade: enquanto alguns veículos defendiam 
o governo e as ações de Lula, com base em seu grande apoio popular, 
outros cobravam uma conduta republicana dos integrantes do seu 
governo. 

Identifi camos diversas formas pelas quais os meios de comunica-
ção atuaram na fi scalização do governo Lula. Apesar das alegações 
de que a cobertura dos meios foi uma forma de ação política contra 
o governo do PT, é importante lembrar que, na maioria das vezes, a 
divulgação dos fatos depreciativos ao governo geralmente secundou 
denúncias surgidas entre aliados ou de atuações de instâncias do 
próprio Estado, como de um parlamentar da base aliada, do Judi-
ciário, do Ministério Público, da Polícia Federal. Essas instituições, 
aliás, têm poder de fato nessas situações, enquanto a imprensa tem 
exclusivamente o poder simbólico de comunicar-se diretamente com 
a opinião pública, constituindo, por essa via tão somente uma força 
de pressão indireta sobre o governo. 

Apesar da quantidade de notícias desfavoráveis ao governo di-
vulgadas pelos meios noticiosos, especialmente em decorrência 
dos casos do “mensalão”, em 2005, e do “dossiê” contra José Serra 
(candidato ao governo de S. Paulo), em 2006, Lula, na nossa inter-
pretação, teve condições de atuar na construção do CR-P em 2006 
por diversos motivos: a) por ser o candidato com maior visibilidade 
mediática dada sua condição de presidente em exercício, b) o que 
também lhe conferia status político mais alto, além de ele ser c) o 
único candidato com experiência administrativa de presidente, d) 
por causa dos sucessos na economia e e) pela implantação políticas 
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sociais de grande cobertura populacional. A ação simbólica das 
políticas de caráter popular implantadas pelo governo federal foi 
decisiva para a construção do cenário, não pela infl uência difusa da 
comunicação mediática convencional (imprensa, radiodifusão), mas 
por meios que interpelam os interesses dos eleitores diretamente, por 
intermédio de políticas sociais que são, simultaneamente, materiais 
(concretas) e simbólicas, capilarizadas na sociedade por meio das 
famílias benefi ciadas. 

A conjuntura peculiar da reeleição de Lula negou, portanto, a 
crença na força da infl uência irresistível dos meios de comunicação 
convencionais sobre a sociedade, mostrando como medidas de natu-
reza econômica e social, além de sua materialidade tangível, consti-
tuem símbolos poderosos que participam da construção do cenário 
de representação política, atenuando o poder dos meios tecnológicos. 

Perspectivas de trabalhos futuros

Ao concluirmos este livro, procuramos aplicar as contribuições 
teóricas na identifi cação de problemas e realização de análises, mas 
também acreditamos vislumbrar um horizonte de estudos futuros 
das relações entre os meios e as dinâmicas sociais e políticas. 

Especifi camente, é preciso aumentar nosso conhecimento sobre o 
poder e infl uência do jornalismo no processo democrático brasileiro 
por meio de estudos que combinem análises das conjunturas políti-
cas às análises de enquadramento dos fatos pelos meios noticiosos, 
acompanhando os desdobramentos efetivos que possam ter sido 
provocados pelo jornalismo. 

De forma similar, é importante examinar o papel dos meios na 
defesa dos direitos da cidadania e na conquista de novos direitos. 
Destacamos neste enfoque a relevância de estudar o agendamento 
e os enquadramentos construídos sobre os movimentos sociais e 
sobre os problemas sócio-econômicos, políticos e jurídicos, tais 
como a distribuição de renda, moradia, acesso à educação, à saúde, 
segurança e igualdade racial e de gênero, os direitos das criança e do 
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adolescente. A análise dos enquadramentos do jornalismo sugere 
que a atenção a esses temas não é incompatível com a organização 
empresarial dos meios, voltados para o mercado, e que se trata mais 
de uma questão de pautá-los sistematicamente, mantendo o foco no 
papel social e político do jornalismo.

Esses temas para investigação dão uma ideia do imenso campo de 
estudos das relações entre comunicação, democracia e cidadania que 
vimos estudando em nosso grupo de pesquisa a partir de 2007. Trata-
se de temas que abordam as questões sociais de forma transversal, 
articulando as abordagens da Comunicação à Sociologia, à Ciência 
Política e ao Direito, num empreendimento multidisciplinar, que 
visa pôr em evidência o papel da Comunicação (em particular, do 
jornalismo) nos processos sociais ampliados e no aprimoramento da 
esfera pública democrática brasileira. 
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