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Resumo 

A presente tese tem o propósito de contribuir para o processo de reconstrução do 
modelo de esfera pública das mídias incorporando as fortes conotações normativas da 
comunicação instituídas na democracia deliberativa. Para tanto, é realizada uma ampla 
revisão e análise dos modelos de esfera pública liberal e republicana e deliberativa 
salientando os nexos entre elas, bem como as formas como essas diferentes tradições do 
pensamento político concebem o processo de formação da opinião pública e delimitam 
os espaços e funções da participação popular na vida política democrática. De forma 
mais específica, a pesquisa usa o recurso analítico da síntese teórica para revisar o 
conceito de esfera pública de modo a oferecer uma resposta ao problema teórico de 
como conciliar as demandas comunicativas da democracia deliberativa com a percepção 
de que a mediação dos fluxos da comunicação política é feita de forma cada vez mais 
central na esfera pública constituída pelas mídias. 

A tese divide-se em duas partes complementares. Uma primeira, na qual, a partir 
de uma revisão da literatura dos modelos de democracia liberal, republicano e 
deliberativo e de seus subsequentes modelos de esfera pública, são discutidas as 
condições estruturais da formação democrática da opinião pública e da vontade política 
e, assim, das condições de legitimação democrática dos atos administrativos e 
legislativos do sistema político. E uma segunda, dedicada à reconstrução do modelo de 
esfera pública midiática a partir da noção de redes de esferas públicas múltiplas e 
parciais, dos princípios de acessibilidade e participação efetiva dos cidadãos na esfera 
pública e da diferenciação entre comunicação normativa e comunicação estratégica.  

Por fim, conclui-se que somente um sistema midiático organizado segundo a 
premissa da pluralidade de tipos de mídia, baseada na coexistência entre sistemas de 
mídia comercial, de serviço público, comunitário ou alternativo nos diferentes setores 
de mídia, pode constituir a base para o desenvolvimento de uma esfera pública midiática 
autolimitada e abrangente o suficiente para atender às fortes demandas comunicativas 
de regimes democráticos e, mais particularmente, da democracia deliberativa.  

 

 

Palavras-chave: Esfera pública; Esfera pública das mídias; Modelos de 

democracia; Comunicação Política. 
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Abstract  

The present dissertation proposes to reconstruct the mediatic model of public 
sphere by incorporating the strong communicative normative connotations found in 
deliberative democracy. As such, a comprehensive review and analysis was carried out 
of liberal, republican and deliberative public sphere models, stressing the 
interconnections between them and the ways these different traditions of political 
thought conceive processes that shape public opinion and define the spaces and 
functions of popular participation in democratic political life. More specifically, the 
research uses analytic techniques of theoretical synthesis to revise the concept of public 
sphere in order to provide a theoretical answer to the problem of how to reconcile the 
demands of communicative deliberative democracy with the perception that the 
mediation of communication policy is made ever more central to the public sphere 
constituted by the media. 

The thesis is divided into two complementary parts. The first, grounded on a 
literature review of models of liberal, republican and deliberative democracy and their 
subsequent models of public sphere, it discusses the structural conditions for the 
democratic formation of public opinion and political will, and thus the conditions for the 
democratic legitimacy of administrative and legislative acts of the political system. The 
second part seeks to delineate a more precise description of the abstract mediatic public 
sphere derived from the concepts of networks of multiple and partial public spheres, the 
principles of open access and effective participation of citizens in public life and the 
distinction between normative and strategic communication as established by 
Habermas. 

In conclusion, is argued that media systems organized on the basis of plural 
media types, characterized by the coexistence of commercial media systems, public 
service media, community and alternative media in different sectors, is the basis for 
developing a mediatic public sphere, self limiting and sufficiently comprehensive to 
meet the heavy communicative demands of democratic regimes and, more particularly, 
of deliberative democracy.  

 
Keywords: Public sphere; Mediatic public spheres, Models of Democracy, 
Communication Policy. 
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Introdução  

O conceito de esfera pública tem sido utilizado por uma vasta gama de teóricos e 

pesquisadores para descrever, explicar e analisar os processos sociais, políticos e 

cognitivos de construção da opinião pública e da vontade política nas democracias de 

massa. Mas, a despeito de seu sucesso, a coexistência de variados usos e definições 

tornou o conceito de esfera pública ambíguo. Ambiguidade esta que se estende às 

formas como o conceito é empregado nas formulações intelectuais que tratam do 

problema da comunicação política em sociedades midiáticas e que adquire conotações 

diferenciadas, sobretudo, a depender do modelo de democracia pressuposto e do papel 

atribuído à sociedade civil na vida política moderna.  

Além disso, a partir de uma revisão da literatura (Silverstone, 2008; Thompson, 

1999; Wolton, 2004; Keane, 1998; MacQuail, 2003; Downing, 2002; Price, 1994; 

Gomes, 2004; Maia; 2008, entre outros), constatou-se que, com raras exceções 

(Benhabib, 1999; Esteves, 2003; 2004; Marques, 2008), embora muitos teóricos e 

pesquisadores refiram-se à teoria da ação comunicativa e ao modelo deliberativo de 

democracia habermasiano para tratar de questões e problemas atinentes às relações entre 

meios de comunicação e democracia ou às relações entre meios de comunicação e 

política, o modelo de esfera pública midiático empregado permanece sendo o elaborado 

em “Mudança estrutural da esfera pública”, ele descrito como uma esfera pública 

central e indiferenciada enquanto, em suas mais recentes considerações, Habermas 

(1998b; 1999; 2004a; 2006) a toma como uma esfera multidimensional e complexa. 

Isso ocorre, sobretudo, pela dificuldade inicial imposta pelo próprio Habermas 

(2004a) que, embora tenha estabelecido distinções entre as “esferas públicas 

episódicas”, “esferas públicas de presença organizada” e a “esfera pública abstrata 

produzida pela mídia”, em sua descrição da esfera pública da sociedade civil, não se 

deteve nessa tipologia, não a definindo de forma direta ou precisa. A questão mostra-se 

mais grave no que se refere à esfera pública abstrata das mídias, pois conquanto as duas 

outras modalidades, as episódicas e as de presença organizada, sejam, por definição e 

princípio, esferas públicas, a esfera pública abstrata das mídias não o é.  

Tomando essas questões como ponto de partida, essa tese usa o recurso da 

síntese teórica para revisar o conceito de esfera pública das mídias, incorporando de 

forma conjugada a tese da regeneração da esfera pública com a percepção da 
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centralidade das mídias nos processos de comunicação política e, deste modo, nos 

processos de formação da opinião e da vontade política. Ela trata, pois, oferecer uma 

resposta ao problema teórico de como conciliar as fortes demandas comunicativas da 

democracia deliberativa com a percepção de que a mediação dos fluxos da comunicação 

política é feita de forma cada vez mais central na esfera pública constituídada pelas 

mídias. 

Buscou-se, também, a partir do modelo de esferas públicas múltiplas e parciais e 

dos princípios de abertura do acesso e participação efetiva dos cidadãos na esfera 

pública, que integram o modelo de democracia deliberativa habermasiano, fundamentar 

a tese segundo qual, nas condições fáticas de uma sociedade midiática, em que a 

comunicação geral responsável pelos processos de integração sistêmica e coordenação 

da ação entre sistemas especializados dá-se não apenas através de interações face a face, 

mas, cada vez mais, mediante processos de quase-interação tecnicamente mediada 

(Thompson, 1999; 2001), a realização dos pressupostos comunicativos da democracia 

deliberativa passa a depender não apenas da revitalização da esfera pública da sociedade 

civil, mas também do estabelecimento de condições legais e materiais para o exercício 

dos direitos de expressão, opinião e comunicação e para a efetiva participação popular 

na produção de informações e no debate público na esfera pública abstrata das mídias.  

Para tal, postula-se, como um ponto de partida, o surgimento de novas 

abordagens sobre a problemática da esfera pública das mídias a partir de uma 

perspectiva centrada no cidadão, em oposição às abordagens centradas nas mídias e 

centradas no Estado. Essas novas abordagens baseiam-se não apenas na constatação de 

uma tendência de contestação do modelo hegemônico de democracia liberal-pluralista e 

de seu correlato modelo de esfera pública, como também no paradigma de 

enquadramento da liberdade de comunicação como um direito humano (Habermas, 

2004a; Hamelink, 2005). A partir desse paradigma, considera-se que cada indivíduo 

possui o direito inalienável de comunicar-se, incluindo os direitos de opinião e 

expressão, bem como os de informar-se e disseminar informações (Nordenstreng, 1997: 

1). 

A defesa da tese segundo a qual a operacionalização das conotações normativas 

da comunicação social na democracia deliberativa depende tanto da revitalização da 

esfera pública da sociedade civil quanto da existencia de condições legais e materiais 

propicias a uma participação popular efetiva na produção de informações e no debate 
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público na esfera pública abstrata das mídias será realizado em dois níveis 

complementares que correspondem aos objetivos secundários da pesquisa teórica 

empreendida. No primeiro, serão discutidas as condições estruturais da formação 

democrática da opinião pública e da vontade política e, assim, das condições de 

legitimação democrática dos atos administrativos e legislativos do sistema político. 

Nesse caso, a estratégia básica será a de estabelecer nexos entre as contribuições da 

teoria liberal, republicana e deliberativa habermasiana para compreender as 

especificidades e limites do conceito de esfera pública reformulado por Habermas em 

seus escritos mais recentes, especificamente em sua “Teoria da ação comunicativa” e 

em “Direito e democracia”.  

No segundo nível, a pesquisa teórica buscará, a partir do conceito de rede de 

esferas públicas múltiplas e parciais, dos princípios de abertura do acesso e de 

participação efetiva dos cidadãos na esfera pública e da diferenciação entre 

comunicação normativa e comunicação estratégica, estabelecidos por Habermas, 

delinear uma descrição mais precisa da esfera pública abstrata das mídias. Mais uma 

vez, a estratégia básica será a de, mediante a aplicação da arquitetura teórica 

habermasiana, explicar por que a esfera pública abstrata produzida pelas mídias não 

pode ser considerada uma esfera pública para, em seguida, traçar paralelos entre a 

apresentação mais geral do princípio da teoria do discurso de Habermas segundo a qual 

“apenas são válidas aquelas normas nas quais todos os afetados podem consentir como 

participantes em um discurso racional” (Vallespín, 2000, p. 29), com a tese do poder 

comunicativo da sociedade civil para, assim, desenvolver considerações sobre as 

interações entre a esfera pública das mídias, a sociedade civil e o Estado no Brasil. De 

forma mais específica, essas interações serão analisadas a partir de um mapa cruzado 

por dois eixos centrais: (1) o dos novos atributos políticos da sociedade civil, 

teoricamente delineados na concepção deliberativa de democracias; (2) o da influência 

dos meios de comunicação na formação da opinião e da vontade política.  

Além disso, considera-se que os problemas relacionados aos dilemas da 

democracia liberdade versus igualdade, conflito versus consenso, indivíduo versus 

coletividade, bem como aos problemas relativos ao poder e à dominação relacionam-se 

com o problema da participação popular na esfera pública e, assim, com as condições 

estruturais da esfera pública das mídias. Tratar a mídia como um sistema relativamente 

autônomo do sistema social permitirá colocar o problema das estruturas e dinâmicas da 
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esfera de pública das mídias como um problema de integração social, evidenciando, 

nesse ínterim, sua participação na comunicação geral e as implicações de suas múltiplas 

interações com o mercado, com o Estado e com a sociedade, possibilitando, desse 

modo, trabalhar a questão da esfera abstrata das mídias em suas duas dimensões: a 

sistêmica e a normativa. 

O que implica dizer que o problema da colonização da esfera pública pelas 

lógicas do capital e do poder de Estado e, por conseguinte, de sua instrumentalização 

como mecanismo de dominação é mantido em perspectiva. Contudo, a esfera pública 

também será pensada, levando-se em consideração os processos comunicativos que se 

estabelecem e se desenvolvem entre os atores sociais, processos esses inscritos no 

terreno da experiência cotidiana, ligados às formas de vida particularizadas e às 

questões práticas da existência (Maia, 1998), de modo que as conexões estruturais entre 

esfera pública e meios de comunicação serão tratadas tanto nos termos da razão 

instrumental (sistêmica), quanto nos termos da razão comunicativa (normativa). Mas, 

para que isso aconteça, será necessário ampliar o foco analítico das interações das 

mídias com as esferas sistêmicas do mercado e do Estado, para as suas interações com a 

sociedade civil. 

Essa ênfase na dimensão normativa da esfera pública das mídias e no poder 

comunicativo da sociedade civil baseia-se nos pressupostos de que os chamados novos 

movimentos sociais e a sociedade civil organizada desempenham um papel decisivo nos 

processos comunicativos que se estabelecem no âmbito da vida cotidiana e na 

regeneração da esfera pública, porque, em suas lutas por atendimento, legitimação ou, 

mesmo, institucionalização de demandas, eles fazem ressurgir o sujeito do debate 

público. É nesses termos que podemos começar a pensar em uma “desfeudalização” ou 

“descolonização” do pensamento do público e da experiência do mundo vivido (Hansen, 

2007). 

Sobre a questão mais específica do poder comunicativo da sociedade civil, é 

importante salientar que, para Habermas (2003a), a esfera pública política formal 

estruturada no Estado Democrático de Direito diferencia-se internamente em domínios 

do poder comunicativo e do poder administrativo. É essa diferenciação, aliada à 

necessidade de integração social e sistêmica, que permite à esfera política permanecer 

aberta ao mundo da vida e sensível aos aspectos e temas relevantes para a sociedade 

como um todo, incorporando conteúdos das zonas de controvérsia das esferas públicas 
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autônomas da sociedade civil, o que a impele a fazer circular, por toda a sociedade, 

através de uma linguagem comum, seus códigos especializados. Isso ocorre porque, 

segundo ele, a integração de uma sociedade altamente complexa não pode prescindir do 

poder comunicativo dos cidadãos. É no âmbito, pois, da integração social que a cultura 

política (mais especificamente, a cultura política democrática e participativa) assume 

um lugar central na teoria da democratização habermasiana, pois é ela que, ao constituir 

um saber intersubjetivamente compartilhado, permite unir as práticas políticas ao 

aprofundamento da democracia.  

Por sua vez, a compreensão das relações entre comunicação geral (da qual os 

meios técnicos de comunicação fazem parte) e democracia será sustentada pela análise 

da inclusão e/ou exclusão da sociedade civil na esfera pública, ou seja pela análise da 

participação da sociedade civil nas interações comunicativas formais e informais, 

capazes de influenciar a formação da vontade política. Para fins de detalhamento desse 

argumento, define-se, provisoriamente, como interações comunicativas formais as 

estabelecidas nos espaços deliberativos institucionais e como interações comunicativas 

informais aquelas travadas no âmbito das esferas públicas autônomas da sociedade civil 

e da esfera de visibilidade pública das mídias.  

Embora se reconheça que os processos de globalização (ou de 

desterritorialização das atividades produtivas, dos fluxos financeiros, das comunicações, 

da circulação de bens simbólicos etc) e de que o surgimento de novas formas de 

solidariedade e de organização, mobilização e ação política baseadas em conexões e em 

redes de comunicação e de relações internacionais trazem novas e importantes inflexões 

para as teorias da democracia, bem como para os conceitos de esfera pública e de esfera 

pública das mídias (Castells, 1999a; 1999b; Giddens, 1991; Habermas, 2001a; 2003a; 

2004a; Hardt e Negri, 2004; Held, 2006; Vieira, 2001), o foco analítico dessa pesquisa 

direciona-se, prioritariamente, para questões e problemas circunscritos no espaço 

territorial de regimes democráticos nacionais, o que exclui de seu campo problemático 

teorias, conceitos e temas atinentes à formação de uma esfera pública internacional, 

global ou cosmopolita1.  

Baseando-se na suposição segundo a qual o realismo (ou o descricionismo) não 

se mantém em pé sozinho, pois não pode sozinho deitar um plano de ação (Sartori, 
                                                

1 Para diferentes abordagens da problemática da esfera pública internacional ou global ver, entre outros, 
Keane (2001), Castells (2008b), Sampedro Blanco (2008), Splichal (2006), Volkmer (2003), Stichweh 
(2003), Allan (2003), Serra (2000), Silverstone (2008) e Habermas (2004a: 193-236). 
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1994: 68), o estudo que segue detém-se de forma mais detalhada nas dimensões 

normativas das teorias da democracia. Para isso, é empregada a seguinte estratégia 

argumentativa: primeiro, baseando-me em uma revisão da literatura, busco identificar os 

princípios justificativos e as características fundamentais dos modelos de democracia 

liberal, republicana e deliberativa. De forma conjugada, também trato de sistematizar 

seus correspondentes modelos ideais de esfera pública, salientando a forma como eles 

articulam no interior de seus discursos o problema da natureza do processo político de 

formação da vontade com o da participação popular na vida política. Considera-se que 

esses elementos sejam fundamentais para compreender as formas como essas diferentes 

teorias constroem seus modelos de esfera pública.  

Esse processo descritivo será complementado, concomitantemente, por outro de 

natureza analítico-interpretativa. A própria seleção dos modelos de democracia que 

serão abordados já reflete em si escolhas do pesquisador, baseadas, por sua vez, em 

preferências teóricas e em julgamentos acerca de um modelo ideal de democracia. Em 

nenhum momento me esquivo das contingências impostas pelas eleições do pesquisador 

nos processos de construção de seu objeto de pesquisa e de sua análise. Ao contrário, 

baseando-me na metodologia teórico-crítica desenvolvida por Habermas (1982; 2001b)2 

e, sobretudo, em seu método hermenêutico compreensivo, busco explorar a abertura dos 

sentidos da democracia nos discursos liberal e republicano para compreender as 

especificidades de cada um desses discursos, bem como as aproximações e 

distanciamentos entre si e com o modelo de política deliberativa proposta por 

Habermas. Não obstante, esse movimento hermenêutico de “compreender o que já foi 

compreendido” também possibilita tecer considerações posteriores sobre como esse 

conhecimento já existente e disponível é socialmente apropriado, sobretudo nos 

discursos politicamente relevantes e na organização do sistema midiático no Brasil. 

Também é importante assinalar que a seleção das teorias utilizadas na 

sistematização dos modelos de esfera pública, bem como sua análise e interpretação, são 

orientadas por uma posição concreta frente à democracia e ao papel dos sistemas 

técnicos de comunicação na vida política, a saber: a crença de que as ideias e práticas 

democráticas só podem ser protegidas na medida em que elas se enraízam na vida 

política, social e econômica (Held, 2007: 22). Ao fazerem parte da comunicação geral 

inerente aos processos de integração social a partir dos quais a cultura política é 

                                                
2 Ver também MacCarthy (2002) e Demo (2002). 
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socialmente difundida e integrada às práticas cotidianas, os meios técnicos de 

comunicação são parte essencial desse processo de enraizamento e do consequente 

aprofundamento da democracia. O que implica dizer que não é possível pensar em uma 

democratização da sociedade sem incluir nesse processo a democratização do acesso 

aos meios técnicos de comunicação social e a ampliação da participação popular na 

esfera pública das mídias.  

Por isso, a cada momento da análise, buscar-se-á indagar e desvendar o que é 

sinal de liberdade do que é sinal de novas formas de servidão; o que é legitimo do que é 

ilegítimo; o que é poder do que é dominação. O que conduzirá a uma indagação não 

apenas sobre o conteúdo moral dos modelos de democracia e de esfera pública, mas 

também sobre o papel político dos meios de comunicação nas modernas sociedades 

plurais e democráticas, bem como sobre seu potencial de instrumentalização para fins 

libertários e para fins de dominação.  
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Plano da tese 

A tese está dividida em duas partes complementares. A primeira parte, que 

engloba os capítulos Primeiro, Segundo e Terceiro, tem por objetivo situar o conceito de 

esfera pública no contexto dos modelos de democracia republicana, liberal e 

deliberativa. Nesta primeira fase, busca-se identificar e compreender as formas como 

cada modelo especifica as condições institucionais para a existência e funcionamento 

ideal da esfera pública, as normas de conduta para a deliberação pública, bem como as 

formas como cada um deles justifica a importância da esfera pública. A segunda parte, 

composta pelos capítulos Quarto e Quinto, destina-se ao desenvolvimento de uma 

descrição mais precisa da esfera pública abstrata das mídias a partir do conceito de redes 

de esferas públicas múltiplas e parciais, dos princípios de abertura do acesso e de 

participação efetiva dos cidadãos na esfera pública e da diferenciação entre 

comunicação normativa e comunicação estratégica, estabelecidos por Habermas.  

De forma mais específica, o Capítulo 1 é dedicado ao delineamento do modelo 

de esfera pública republicana através da identificação dos aspectos mais centrais do 

ideário do pensamento político republicano desde a tradição do republicanismo clássico, 

passando por Tocqueville e Hannah Arendt e culminando com as vertentes 

contemporâneas do republicanismo cívico. Argumenta-se que, ao basear-se na 

capacidade de deliberação e ação conjunta dos cidadãos, o pensamento político 

republicano termina por privilegiar um modelo assembleísta de esfera pública em que os 

processos de discussão pública sobre problemas comuns culminam em deliberações que 

deverão resultar em uma decisão consensual e obrigatória para todos os membros. Além 

disso, embora pressuponha o exercício da razão pública entre sujeitos iguais e livres em 

uma esfera pública política discursiva, o modelo republicano de esfera pública privilegia 

aqueles espaços em que os cidadãos usam o poder gerado comunicativamente para agir 

diretamente sobre o Estado.  

O Capítulo 2 trata do modelo de esfera pública liberal com ênfase no modelo de 

esfera pública burguesa e no modelo hegemônico liberal-pluralista. Argumenta-se que, 

em sua trajetória histórica, o pensamento político liberal tem privilegiado um modelo de 

esfera pública fraco em que os temas expostos ao escrutínio da razão pública 

restringem-se àqueles que ganharam repercussão na esfera pública institucionalizada na 

imprensa. Até porque, no âmbito da tradição do pensamento político liberal, essa 

repercussão seria uma função da representatividade social e política desses temas, 
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interpretações e opiniões. Neste modelo, a imprensa não cumpre apenas uma função de 

publicização das opiniões representativas, mas também se transforma em uma estrutura 

de mediação entre a sociedade civil e o Estado, canalizando as correntes de opinião ou 

transformando-se em canal a partir do qual os grupos de interesse buscam exercer 

influência sobre a agenda dos governos. A legitimidade da pressão exercida pela 

imprensa, em nome da sociedade ou da opinião pública sobre os governos, baseia-se 

não apenas em sua categorização histórica como uma instituição da sociedade civil, mas 

também no uso instrumental que faz das pesquisas de opinião. A opinião pública 

agregada é interpretada, neste contexto, como uma expressão da vontade da maioria e, 

assim, como uma expressão da soberania popular. Ela também é utilizada pelos 

governos para “sentir o pulso” da opinião pública, bem como para legitimar suas ações 

e leis.  

O Capítulo 3 destina-se a uma abordagem da revisão do modelo de esfera 

pública feita em seus trabalhos mais recentes e à luz da teoria do discurso e da teoria 

deliberativa da democracia. A estratégia argumentativa utilizada foi a da identificação 

dos nexos e distinções entre o modelo de esfera pública discursivo com o republicano e 

o liberal. Em seus últimos trabalhos, Habermas redefiniu a esfera pública da sociedade 

civil como uma rede de esferas públicas múltiplas e parciais, com graus diferenciados 

de institucionalização, fixação no tempo, organização e capacidade de influência na 

formação da opinião pública e da vontade política. Argumenta-se também que, devido 

às suas características de pluralidade, parcialidade e diversidade estrutural, as esferas 

públicas tanto podem, em um extremo, assumir a forma de esferas deliberativas formais, 

em que o discurso é o meio para a construção consensual de decisões coletivamente 

vinculantes, quanto, em outro extremo, assumir a forma de esferas públicas informais 

e/ou episódicas e não institucionalizadas. Outro elemento conceitual que ganha destaque 

neste capítulo é a noção de discurso virtual a partir do qual serão estabelecidas 

considerações acerca do modelo de esfera pública abstrata formada pelos meios de 

comunicação.  

No Capítulo 4, desenvolvo o argumento da necessidade de se introduzir no 

modelo de esferas públicas alternativas delineado por Habermas a dimensão de uma 

esfera pública abstrata, constituída pelos fluxos de comunicação midiáticos da 

sociedade civil como uma forma de se reverter os problemas criados por sua abordagem 

unilateral dos meios de comunicação centrada na grande mídia, como também uma 
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forma de lidar com o déficit teórico criado pela ausência de uma abordagem mais detida 

na dimensão estratégica da comunicação. Para tanto, é dada especial atenção ao modelo 

habermasiano de redes de esferas públicas múltiplas e parciais, aos princípios de 

abertura do acesso e participação efetiva dos cidadãos na esfera pública e à 

diferenciação entre comunicação normativa e comunicação estratégica estabelecidos por 

Habermas com o fim de delinear um modelo de esfera pública abstrata das mídias mais 

preciso. 

O Capítulo 5 trata dos nexos entre o modelo de redes de esferas públicas com o 

problema da mediação da comunicação política entre Estado e sociedade na esfera 

pública das mídias. Por fim, busca-se fundamentar o argumento segundo o qual a 

ampliação da participação da sociedade civil na esfera pública brasileira depende hoje, 

sobretudo, da construção de um sistema de comunicação público relativamente 

autônomo ao Estado e ao mercado e do estabelecimento de garantias para o 

funcionamento de sistemas alternativos de comunicação, sendo estes capazes de 

propiciar efetiva participação dos cidadãos na esfera pública das mídias, fundamental 

para o exercício do poder de influência na formação da opinião e da vontade política em 

sociedades midiáticas.  

Nas Considerações Finais, busca-se apontar para possíveis desdobramentos 

empíricos desta pesquisa. Argumenta-se que a descrição da esfera pública das mídias 

como uma rede de fluxos de comunicação pode servir de base para futuras pesquisas 

sobre as dinâmicas entre as esferas públicas autônomas da sociedade civil e o sistema 

político formal e, assim, sobre o poder comunicativo da sociedade civil e dos processos 

de formação racional da vontade política formal.  
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PARTE I: AS DISTINTAS RAÍZES DO CONCEITO DE ESFERA PÚBLICA  

 

A democracia, como ideia e como realidade política, é intrinsecamente 

polêmica. Líderes políticos com opções completamente distintas declaram-se 

democratas. Diversos regimes políticos em todo o mundo descrevem a si mesmos como 

democracias. Se, por um lado, a democracia parece ter se convertido em uma forma de 

legitimar a vida política, por outro, os conteúdos da democracia mostram a existência de 

sentidos e concepções divergentes (Held, 2007, p. 15-19). Ademais, a democracia é um 

projeto em aberto (Habermas, 2002) e, como tal, suscetível a interpretações 

concorrentes que lutam para se impor como hegemônicas, adquirindo, assim, a 

capacidade para influenciar a trajetória do desenvolvimento histórico das ideias e dos 

regimes democráticos.  

De forma geral, as teorias da democracia possuem duas dimensões: uma 

descritiva, ou realista, com programas ou planos de ação aplicáveis à realidade, e outra 

normativa, ou prescritiva, com princípios, valores, ideias e ideais, ou seja, com 

orientações sobre o que a democracia pode ou deve ser.  

Em uma teoria da democracia, a dimensão descritiva diz respeito às práticas 

políticas e aos procedimentos identificados com as instituições da sociedade política que 

a gerou. Os diferentes contextos históricos refletem diferentes trajetórias de 

desenvolvimento institucional que produzem diferentes repostas, ou melhor, diferentes 

planos de ação para a resolução de problemas empíricos, tais como o controle e a 

legitimação do exercício do poder político e a produção de decisões eficazes. Daí, por 

exemplo, as diferenças entre as formas como o liberalismo democrático manifesta-se 

nos Estados Unidos, na França e no Brasil:  

Contudo, as diferenças prescritivas ou valorativas nas teorias da democracia 

retratam discrepâncias mais profundas, sobretudo no plano das significações 

(polissemia), pois envolvem divergências no terreno da ética e da utopia democrática 

(Krischke, 1993, p 146). Diferentes juízos de valor sobre a democracia levam a 

diferentes reações frente a uma mesma realidade e a diferentes percepções de problemas 

empíricos. Assim, enquanto a dimensão descritiva nos diz “como a democracia é” – 

indicando o que fazer para que ela funcione no nível de suas instituições formais e 

informais, bem como o objetivo final (telos) dessa ação – a dimensão prescritiva nos 

oferece “representações de um estado de coisas desejável ou desejado que nunca 
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coincide – por definição – com um estado de coisas existentes” (Sartori, 1994: 99). Essa 

dimensão normativa nos diz, portanto, o que poderia ser, oferecendo, nesse ínterim, 

parâmetros, medidas ideais, para avaliar e controlar as conquistas democráticas no 

mundo real.  

Além dessa divisão entre as dimensões descritiva e normativa, é preciso notar 

uma outra questão relevante: a de que a tradição do pensamento democrático não é 

unívoca e tampouco contínua. O desenvolvimento teórico e prático da democracia no 

Ocidente configurou-se no passado, e permanece a se configurar no presente, mediante 

um conjunto vasto de considerações, debates e conflitos políticos sobre o que a 

democracia significa: basicamente, se “algum tipo de poder popular (uma forma de 

vida na qual os cidadãos participam do auto-governo e da auto-regulação) ou uma 

contribuição à tomada de decisões (um meio para legitimar as decisões dos eleitos em 

votações periódicas – os representantes – para exercer o poder)” (Held, 2007: 22).  

Os diferentes significados atribuídos à democracia contribuíram para o 

desenvolvimento de diferentes teorias da democracia com características específicas e 

princípios justificativos, muitas vezes, conflitantes com impactos, inclusive, sobre as 

formas como a participação popular na vida política e a legitimação do poder político 

são articuladas no interior dos discursos democráticos. Várias são as obras que 

propõem sistematizações do pensamento democrático e de suas diferentes correntes, 

dentre as quais destaca-se “Poliarquia” de Robert Dahl, “Modelos de democracia” de 

David Held e “A democracia liberal e sua época” de C. B. Macpherson. A pesquisa 

que segue busca dialogar com essas obras, mas, quando for verificada a existência de 

nomenclaturas diferentes para designar a mesma corrente, buscar-se-á privilegiar 

aquelas que alcançaram maior aceitação no debate político brasileiro. 

Para fins de sistematização, essa abordagem será restringida a apenas três 

modelos de democracia, considerados os mais relevantes para a discussão dos modelos 

concorrentes de esfera pública na atualidade. São eles: o modelo liberal, o republicano 

e o deliberacionista (Habermas, 2002; Benhabib, 1999). Sempre que necessário, 

abordarei algumas de suas principais vertentes ou variantes com o fim último de tornar 

mais claros como determinadas ideias evoluíram ou como foram re-apropriadas no 

contexto político mais recente. De forma geral, farei uso de tipificações ideais como 

um recurso para identificar os elementos-chave das teorias liberal, republicana e 

deliberativa da democracia. Se, por um lado, esse recurso implica uma inevitável 
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simplificação, por outro, ele tem a vantagem de, ao ancorar-se em redes complexas de 

conceitos e generalizações acerca de aspectos políticos, tornar mais claras as formas 

como as diferentes teorias percebem, abordam e dão respostas aos mesmos problemas 

empíricos. 

O pressuposto central aqui referido é o de que os distintos modos de justificar a 

democracia e as diferentes definições dadas a conceitos democráticos fundamentais 

como os de poder político, participação política e legitimidade em uma comunidade 

democrática refletem diferentes posturas frente à esfera pública e, desse modo, ao papel 

da sociedade civil e dos meios técnicos de comunicação na vida política. 

Os capítulos 1, 2 e 3 que constituem a primeira parte desta tese têm por objetivo 

geral situar o conceito de esfera pública, respectivamente, no contexto dos modelos de 

democracia republicana, liberal e deliberativa. De modo mais específico, busca-se 

identificar as formas como cada um desses modelos de democracia especifica as 

condições institucionais ou estruturais para o funcionamento ideal da esfera pública, as 

normas de conduta para a deliberação pública, as formas como eles justificam a 

existência de uma esfera pública e as formas como cada um desses modelos trata a 

questão dos meios de comunicação social ou de suas funções em regimes democráticos.  
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1 A esfera pública na tradição do pensamento político 
republicano: da ágora grega ao fórum 

A tradição republicana possui duas grandes vertentes: uma aristocrática de 

herança clássica e aristotélica, e outra cívica, que pode ser remontada à Rousseau e à 

Maquiavel. 

A democracia ateniense desenvolveu-se em comunidades social e 

geograficamente isoladas, com uma população de uns poucos milhares de habitantes 

que conviviam em estreita relação, em um centro urbano (polis) ou em seus arredores. 

Nessas comunidades, a comunicação era relativamente fácil e majoritariamente oral. As 

notícias circulavam com rapidez e o impacto de qualquer medida econômica e social era 

praticamente imediato. As questões de culpabilidade e responsabilidade política eram, 

nesse contexto, praticamente iniludíveis (Held, 2007: 33).  

O tamanho restrito da população, a baixa complexidade social e a relativa 

homogeneidade política possibilitavam a extensão da isegoria, ou seja, do direito de 

falar na assembléia de todos os cidadãos onde as questões referentes aos assuntos 

públicos eram resolvidas mediante deliberação. Contudo, a participação direta nas 

discussões e decisões coletivas era limitada por dois fatores principais: pelo caráter 

excludente da cidadania ateniense e, segundo, pelo número limitado de cidadãos que 

participavam das assembleias.  

Nas democracias gregas, apenas os indivíduos do gênero masculino, livres, 

adultos maiores de 20 anos, residentes e autóctones tinham o título de cidadão; as 

mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos não tinham direito de participar do 

processo decisório político (Bovero, 2002). As mulheres casadas, livres e nascidas em 

Atenas eram consideradas “cidadãs”, mas apenas para efeitos genealógicos.  

A cultura política grega era uma cultura masculina e adulta, entretanto o caráter 

fortemente excludente da cidadania grega torna-se ainda mais nítido quando iluminado 

pelos dados referentes à população de escravos e ao número de cidadãos que 

participavam das deliberações públicas na assembléia (ecclesia): consta na constituição 

de Clístenes (560 – 508 a.C) que o quorum mínimo de cidadãos considerado necessário 

para que as decisões coletivas fossem consideradas politicamente válidas era de seis mil 

cidadãos. Entretanto, estima-se que, na Atenas de Péricles (que aplicou a constituição 

elaborada por Clístenes), a população de escravos era da ordem de 80.000 a 100.000, de 
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modo que a proporção de escravos era de três para cada cidadão livre (Held, 2007: 39-

41). 

Um aspecto relevante das atitudes concernentes à cidadania grega é que, para os 

gregos, os cidadãos que não participavam na vida política da comunidade não eram 

considerados inativos, mas inúteis. A democracia ateniense caracterizava-se por um 

compromisso generalizado com o princípio da virtude cívica, ou seja, pela dedicação do 

indivíduo à cidade-estado republicana e pela subordinação da vida privada aos assuntos 

públicos e ao bem geral. Os democratas atenienses tendiam a pensar que a virtude do 

indivíduo era a mesma virtude do cidadão, o que contribuía para um entrelaçamento 

entre as esferas da vida pública e da vida privada (Held, 2007).  

Não havia, pois, uma separação entre governantes e governados e, dado que o 

processo de governo das repúblicas gregas estava baseado na participação ativa dos 

cidadãos nos processos que culminavam com a decisão coletiva, a própria noção de 

cidadania imbricava-se com o processo de autogoverno: os cidadãos reuniam-se para 

debater e decidir sobre assuntos públicos, e era esse princípio da participação direta que 

tornava as decisões e leis coletivamente válidas. Disso também se depreende que as 

decisões e leis baseavam-se, pelo menos em princípio, nas convicções elaboradas a 

partir do debate e confronto de ideias, ou seja, na força do melhor argumento e não no 

hábito ou na força bruta. Daí o nexo entre legitimidade das decisões e leis e deliberação 

pública: as decisões e leis formuladas adequadamente nos marcos da vida comum e da 

deliberação pública entre cidadãos iguais impõem uma obediência legítima. Assim, a 

democraticidade das decisões e leis assumidas como vontade geral dependia de sua 

forma e não de seu conteúdo, ou seja, dependia da observância das regras para decidir e, 

nesse contexto, as regras fundamentais eram a igualdade de direitos políticos de todos 

os cidadãos (isonomia), o reconhecimento legal do princípio de uma cabeça um voto e o 

direito de falar na assembléia de todos os cidadãos (isegoria) (Bovero, 2002).  

Apesar do florescimento experimentando pelas cidades-estado gregas e de sua 

influência no mundo antigo, a democracia clássica e seus ideais foram eclipsados pelo 

surgimento de impérios, estados poderosos e potências militares. A existência de graves 

problemas internos provocados, entre outros fatores, pela ausência de um centro 

burocrático que pudesse assumir a coordenação das atividades econômicas e militares 

ao longo de seu extenso sistema comercial e territorial também contribuiu para o ocaso 

das cidades-estado gregas (Held, 2007). 
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Embora compartilhassem pontos em comum (como a comunicação 

predominantemente face a face, a cultura oral, a existência de elementos de participação 

popular de governo e pouco controle burocrático centralizado), quando comparada com 

a república ateniense, a república romana não era democrática, mas essencialmente 

oligárquica. Apesar da influência das ideias helênicas de Estado em obras de 

importantes pensadores romanos, a exemplo de Cícero (106 – 43 a.C.), e da inclusão na 

comunidade política dos camponeses nascidos cidadãos e dos escravos emancipados, a 

política romana era dominada pelas elites. De forma geral, Roma manteve, ao longo de 

sua história republicana clássica, uma participação popular real muito limitada e, 

embora tenha exercido importante papel na difusão das ideias associadas a um regime 

de autogoverno, considera-se que o legado da democracia ateniense seja um dos mais 

importantes para a compreensão da história do pensamento e prática democráticos 

(Held, 2007). 

As ideias democráticas clássicas e os ideais de participação direta e ativa dos 

cidadãos nos negócios públicos somente foram recuperados na história política do 

Ocidente com o início do Renascimento e com o declínio dos regimes absolutistas. Esse 

retorno aos ideais de autodeterminação, de uma cidadania ativa e da soberania popular 

teve início no final do século XI quando uma série de comunidades localizadas no norte 

da Itália passou a estabelecer seus próprios cônsules ou administradores para dirigir seus 

assuntos judiciais, desafiando, assim, os direitos papais e imperiais de controle legal. 

Até o final do século XII, o sistema consular foi substituído por uma forma de governo 

que incluía conselhos de governo dirigidos por funcionários conhecidos como podestà, 

com poder supremo em matérias executivas e judiciais (HELD, 2007, p. 61). Esses 

conselhos deram origem às cidades-estado ou cidades-república italianas, a exemplo de 

Florença, Pádua, Pisa, Milão e Sena, que introduziram importantes contribuições para a 

teoria e prática da democracia.  

Embora o caráter democrático das cidades-república italianas seja bastante 

contestável, os argumentos centrais do republicanismo renascentista, desenvolvidos nas 

obras de Nicolau Maquiavel e Rousseau, a partir dessa experiência, influenciaram o 

desenvolvimento das ideias democráticas, sobretudo de suas vertentes republicanas. 

Dentre os elementos centrais da argumentação republicana renascentista, Held (2007, p. 

64) destaca a defesa da tese de que a liberdade dos cidadãos consiste na plena realização 

dos fins que eles mesmos elegeram e de que o mais alto ideal político é a liberdade 
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cívica de um povo autogovernado e independente. Esses argumentos estão no cerne de 

duas das principais correntes do republicanismo contemporâneo denominadas 

“republicanismo humanista cívico” e “republicanismo clássico” ou “cívico” ou, ainda, 

como prefere Held (2007), a partir de uma apropriação da nomenclatura desenvolvida 

por Macpherson (2003), “republicanismo desenvolvimentista” e “republicanismo 

protetor”.  

Segundo Held, a aplicação desses adjetivos tem como vantagem demarcar as 

diferentes maneiras como a liberdade e a participação política são articuladas no interior 

dos discursos republicanos, facilitando nesse processo a identificação de suas principais 

características e autores mais influentes. Em sentido mais amplo, os teóricos 

desenvolvimentistas destacam o valor intrínseco da participação política para o 

desenvolvimento dos cidadãos como seres humanos, enquanto os teóricos do 

republicanismo protetor acentuam sua importância instrumental para a proteção dos 

objetivos dos cidadãos como, por exemplo, sua liberdade pessoal. Enquanto o 

republicanismo desenvolvimentista é associado com as obras de Rousseau, Marx e 

Engels, o republicanismo protetor tem como principais expoentes as obras de 

Maquiavel, Montesquieu e Madison (2007, p. 66). 

Maquiavel (1469 – 1527) foi o primeiro teórico a vincular a defesa de um 

governo eletivo e uma política participativa à perspectiva de bem estar cívico. Contudo, 

durante muito tempo, os aspectos republicanos de sua obra foram obscurecidos pela 

ênfase dada ao Príncipe e por leituras distorcidas de suas considerações. Mais 

recentemente, teóricos como Pocock (2003) e Skinner (1999) têm ressaltado suas 

contribuições para a busca do equilíbrio adequado entre os poderes do Estado e do 

cidadão, presentes de forma mais elaborada em seus Discursos. Ancorando-se, ao 

mesmo tempo, na teoria política do mundo antigo e em uma pertinente observação da 

nova ordem política que emergia na Europa, Maquiavel foi capaz de oferecer uma 

versão do “republicanismo protetor” que situava as condições de independência, 

autogoverno e da busca da glória na participação cívica (Held, 2007).  

Em linhas gerais, nos discursos dos republicanos protetores, a participação 

política era uma condição necessária da liberdade. Isso porque, para eles, o autogoverno 

da república requeria a participação no processo político. Além disso, a liberdade estava 

marcada pela capacidade para participar na esfera do público, pela subordinação dos 
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interesses egoístas ao bem público e pelas conseguintes oportunidades para a expansão 

do bem estar individual e coletivo. Mas a que tipo de liberdade está-se referindo aqui? 

No vocabulário republicano clássico, legado por Maquiavel, a liberdade é 

tomada em seu sentido positivo como participação na vida pública. Segundo essa 

tradição do pensamento político, a natureza do homo, do animale politicum, só se 

realiza de forma plena na vita activa, praticada em um vivere civile, de modo que a 

liberdade (libertas3) era concebida sob a forma de ausência de restrições contra a prática 

de tal vida. Consequentemente, para ser livre, ou para governar e ser governado, o 

cidadão também deveria ter participação no imperium, ou na autoridade, para decretar e 

impor leis (Pocock, 2003: 86-87). Por isso, pode-se dizer que, no republicanismo 

clássico, a formação da liberdade pública estava limitada à esfera da sociedade política. 

Outra palavra fundamental do vocabulário republicano clássico é a “virtude” 

(virtù). Como esclarece Pocock (2003: 88), essa palavra possui uma longa história e 

enorme diversidade de significados, podendo ser usada como sinônimo de “natureza”, 

“essência” ou “característica fundamental”. Ela também pode reter o sentido romano-

maquiaveliano de uma “capacidade de agir no confronto com a fortuna” ou, ainda, 

significar pouco mais que uma propensão fixa para a prática de qualquer um dentre os 

vários códigos éticos. Mas, tal como foi desenvolvida no vocabulário republicano, a 

palavra assumiu vários sentidos adicionais, podendo significar tanto uma “devoção ao 

bem público” quanto a prática, ou as precondições para a prática, de relações de 

igualdade entre cidadãos envolvidos em governar e ser governados. Tendo em vista que 

a cidadania era, acima de tudo, um modo de ação e de prática da vida ativa (vita activa), 

a virtude também poderia significar aquela qualidade de comando ativo – praticada nas 

repúblicas por cidadãos iguais entre si e dedicados ao bem público – que enfrentava a 

fortuna e que, como defendido por Maquiavel, implicava a prática de um código de 

valores não necessariamente idêntico às virtudes cristãs. Por fim, a virtude também é 

empregada no sentido de uma devoção à igualdade perante as leis de uma república.  

Dos sentidos acima eem umerados, o mais relevante para os interesses imediatos 

desta tese é o que toma a virtude como “devoção ao bem público”. Todo cidadão deve 

participar da vida política da cidade. Por isso, a virtude, assim como a justiça, precisa 

ser distribuída entre os cidadãos, pois, se os cidadãos têm de praticar um bem comum 

                                                
3 Libertas ou “liberdade de cidade”, o sentido original do francês bourgeoisie, era a liberdade do cidadão 
para cuidar de seus próprios assuntos, protegido pelos direitos e pelas imunidades conferidas pela lei 
(Pocock, 2003: 86). 
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para serem virtuosos, eles também devem distribuir os componentes dessa prática entre 

si, e devem distribuir até mesmo os vários modos de participação nessa distribuição 

(Pocock, 2003: 89). 

Contudo, na tradição clássica (cívica) republicana, a noção de governar e ser 

governado implicava uma noção de igualdade para a qual a noção de distribuição não 

era completamente adequada. A participação dos indivíduos era distribuída de acordo 

ou de forma apropriada à sua personalidade social4. Assim, o conceito de governar e ser 

governado requeria que cada um dos dois reconhecesse que, mesmo desiguais na forma 

de participação, havia um critério de igualdade (no governar e ser governado) pelo qual 

cada um continuava sendo o igual do outro e ambos partilhavam da posse de uma 

personalidade comum e pública. A distribuição da autoridade pública não era uma 

questão de direito privado. A igualdade também não era uma forma de assegurar o 

direito de cada um à autoridade, mas um imperativo moral. Embora a igualdade também 

desempenhasse essa função, ela era, acima de tudo, o único meio de assegurar a res 

pública, ou seja, de assegurar que o imperium (o poder de decretar e impor leis) fosse 

realmente público e não privado, disfarçado de público. 

A república ou politeia resolvia o problema da autoridade e da liberdade, 

fazendo com que cada cidadão participasse da autoridade pela qual era governado. 

Mesmo partindo da premissa de que faz parte da natureza ou essência do indivíduo 

participar da cidadania republicana, suas relações de igualdade impunham severas 

exigências para o indivíduo. Contudo, defendia-se que, embora essa natureza pudesse 

ser desenvolvida, ela não poderia ser distribuída: não é possível distribuir um telos, mas 

somente os meios para atingi-lo (Pocock, 2003, p. 88-90). A virtude também não podia 

ser reduzida a uma questão de direito, pois ela é também um dos fundamentos do poder 

que nasce da própria natureza humana. Como sublinhado por Maquiavel, o poder funda-

se na força (poder físico), mas é necessário virtù para se manter o poder (Sadek, 2004: 

22-23).  

A ideia de que os indivíduos são desiguais quanto à sua identidade social e de 

que cada um participa no bem comum de acordo com suas propensões naturais é 

                                                
4 Essa noção de participação na vida política de acordo com a personalidade social dos indivíduos será 
retomada por Hannah Arendt em suas considerações sobre a vita activa (2008) e por John Stuart Mill 
(1981) em suas considerações sobre o governo representativo. Resguardadas as diferenças que separam 
esses dois autores, bem como os diferentes contextos em que a idéia é aplicada – posto que enquanto a 
primeira a utiliza para criticar e indicar as mazelas das democracias de massas, o segundo a emprega para 
justificar o sistema de governo representativo – ambas as abordagens resvalam para o mesmo problema: 
seu viés aristocrático. 
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utilizada até os dias correntes para justificar e naturalizar relações de dominação e a 

distribuição desigual do poder político, sendo, por isso, incompatível com os ideais de 

igualdade política e com a ideia da importância da participação política para o 

desenvolvimento dos cidadãos presentes em outras correntes do pensamento 

republicano, a exemplo da corrente desenvolvimentista que tem em Rousseau um dos 

seus principais expoentes, bem como em algumas correntes do pensamento 

democrático, a exemplo da corrente deliberacionista. 

O valor intrínseco da participação política para o desenvolvimento dos cidadãos 

como seres humanos foi reafirmado por Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). Como 

muitos de seus predecessores republicanos renascentistas, Rousseau manteve-se a meio 

caminho entre o pensamento antigo e o moderno em relação à democracia, mas, ao 

escrever no contexto do século XIII, procurou rearticular essa posição, levando em 

consideração tanto as demandas absolutistas dos reis quanto os ataques impetrados 

pelos liberais. 

Rousseau referia-se a seu sistema preferido de governo como uma república, 

acentuando o caráter central das obrigações e deveres para com o âmbito público. Seu 

relato sobre o modelo adequado de república está em débito com seus antepassados 

republicanos. Entretanto, assim como Maquiavel, Rousseau tinha uma posição crítica 

frente à noção de democracia, que associava com a Atenas clássica. Em sua opinião, 

Atenas não podia manter-se como um ideal político porque não conseguiu incorporar 

uma clara divisão entre as funções legislativa e executiva e, em consequência, 

converteu-se em um regime suscetível à instabilidade, a lutas intestinas e à indecisão em 

momentos de crise (Held, 2007: 72-78). 

Para Rousseau, a questão fundamental era de como encontrar uma forma de 

associação que pudesse defender a pessoa e os bens de cada membro com a força 

coercitiva de todos, e sob a qual cada indivíduo, apesar de unir-se aos demais, 

permanecesse tão livre quanto antes. Ele via os indivíduos como seres idealmente 

implicados com a criação direta de leis que regulavam suas vidas e defendia a ideia de 

uma cidadania ativa e participativa: todos os cidadãos deviam reunir-se para decidir o 

que é melhor para a comunidade e promulgar as leis apropriadas. Os governados 

deveriam ser governantes.  

No relato de Rousseau, a ideia de autogoverno projeta-se como um fim em si 

mesmo. Para ele, uma ordem política capaz de oferecer oportunidades para a 
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participação nos assuntos públicos não deve ser simplesmente um Estado, ela implica a 

formação de uma sociedade na qual os assuntos de Estado estejam integrados nos 

assuntos dos cidadãos comuns (Held, 2007: 79). 

Ele se declarava firmemente contra as distinções pós-maquiavélicas entre o 

Estado e a sociedade civil, o governo e o povo. A soberania procedia do povo e nele 

devia permanecer. O cidadão deveria tanto criar quanto ser limitado pela direção 

suprema da vontade geral, a concepção publicamente gerada do bem comum. Ele 

reconhecia que as opiniões sobre o bem público podiam diferir e aceitava a ideia de que 

“o voto do maior número obriga sempre os demais” como uma disposição para o 

governo da maioria. Mas ressaltava que o povo só é soberano quando participa 

ativamente na articulação da vontade geral. Os cidadãos apenas estão obrigados a um 

sistema de leis e regulações originadas de acordos publicamente alcançados, posto que 

tão-somente podem ser obrigados legitimamente a uma lei que eles mesmos, com o bem 

comum em mente, tenham prescrito (Held, 2007: 80). As ideias de Rousseau são 

importantes não apenas pelo papel que desempenharam na Revolução Francesa e na 

tradição do pensamento marxista, mas também por sua influência nos modelos 

deliberativos de democracia, sobretudo no habermasiano, questão que será retomada no 

Capítulo 3. 

Um dos principais legados do pensamento republicano renascentista é sua ênfase 

em uma liberdade alcançada e reafirmada na medida em que os cidadãos participam 

ativamente na esfera do público. Por isso, a opção pelo bem público não pode nunca ser 

feita ao custo da liberdade dos cidadãos, simplesmente porque não há bem público onde 

não existam cidadãos livres, capazes de se manifestar livremente nas praças públicas. 

Como salienta Cardoso (2002, p. 65), o que podemos herdar do pensamento republicano 

renascentista é “uma concepção ativa da liberdade, que não conduz necessariamente 

nem ao despotismo das massas, nem à ilusão das grandes rupturas”, bem como uma 

concepção do melhor regime como aquele que concede um maior espaço aos seus 

cidadãos para agir.  

Embora o pensamento político do republicanismo clássico tenha nos legado uma 

compreensão da liberdade como capacidade de agir na esfera pública, cujo resgate pode, 

inclusive, funcionar como um antídoto para a apatia política, ele não nos legou uma 

concepção ou modelo de esfera pública. E conquanto pressuponha a existência de uma 

cultura política ativa e indivíduos politicamente ativos e fortemente orientados para o 
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bem comum, seus constructos teóricos não avançaram na direção de uma melhor 

compreensão das bases sociais e culturais, capazes de legitimar e proporcionar o 

desenvolvimento de tal cultura política e de uma cidadania ativa e participativa. Esses 

são alguns temas que foram alvo das considerações de Alexis de Tocqueville, cuja 

abordagem será tratada no que segue.  

1.1 Alexis de Tocqueville: o interesse bem compreendido  

Embora Allexis de Tocqueville (1805-1859)5 seja considerado um dos mais 

importantes pensadores políticos, e uma de suas principais obras, “A democracia na 

América”, figure como um dos principais textos de referência sobre a sociedade 

democrática, ele nunca chegou a definir a noção de sociedade democrática com rigor. 

Para ele, a essência da democracia consistia na igualização de condições. A sociedade 

democrática caracterizar-se-ia pela ausência de distinções de ordens e de classes e pela 

existência de uma igualdade social entre todos os indivíduos que compunham a 

coletividade, o que não implicaria, segundo Tocqueville, nem uma igualdade intelectual, 

o que seria um absurdo, nem uma igualdade econômica, o que seria impossível. A 

igualdade social significava, pois, a inexistência de diferenças hereditárias de condições, 

ou seja, que todas as ocupações, profissões, dignidades e honrarias seriam acessíveis a 

todos (Aron, 2002: 319-321). 

Para ele, a própria ideia de democracia traria em si a noção de igualdade social e 

a tendência para a uniformidade dos modos e níveis de vida. Assim, dado que nas 

democracias não haveria uma diferença essencial de condições entre os membros da 

coletividade, a soberania pertenceria ao conjunto dos cidadãos. Tocqueville retoma, 

desse modo, a definição de democracia de Monteaquieu e de outros autores clássicos 

segundo a qual o “conjunto do corpo social é soberano, porque a participação de todos 

na escolha dos governantes e no exercício da autoridade é a expressão lógica de uma 

sociedade democrática, isto é, de uma sociedade igualitária” (Aron, 2002: 321).  

O tema das tensões entre liberdade e igualdade e liberdade também se faz 

presente de forma marcante no pensamento de Toqueville, constituindo o núcleo central 

                                                
5 Não é algo dado classificar o pensamento de Allexis de Tocqueville no interior das correntes de 
pensamento político liberal ou republicano. Decerto, pode-se encontrar fortes argumentos para colocá-lo 
tanto de um lado quanto de outro. Contudo, neste trabalho optou-se por inserir o pensamento político de 
Tocqueville na tradição republicana. Para tanto, baseio-me nas interpretações feitas por Aron (2002) e 
Jasmin (2005) e, sobretudo, na influência exercida pela noções de “interesse bem compreendido” e 
autogoverno, bem como de seu elogio às virtudes cívicas no ideário republicano. Para uma abordagem 
dos elementos liberais do pensamento de Tocqueville, ver Leffort (1991). 
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de sua tese de que, como a liberdade não pode fundamentar-se na desigualdade, ela deve 

assentar-se sobre a realidade democrática da igualdade de condições, salvaguardada por 

instituições cujo modelo considerava existir na América. Embora Tocqueville também 

não tenha deixado uma definição do que entendia por liberdade, Aron (2002, p. 323-

324) considera ser possível precisar sua concepção a partir da conjunção de três noções 

ou condições principais, a saber: (1) a ausência de arbitrariedade, dada pelo exercício do 

poder em conformidade com as leis; (2) o controle do poder através da existência de 

uma pluralidade de centros de decisão, de órgãos políticos e administrativos que 

estabeleçam entre si uma situação de equilíbrio e (3) o autogoverno sob as condições em 

que aqueles que exercem o poder são representantes ou delegados dos governados.  

Mas sua perspectiva da liberdade era essencialmente pessimista. Para 

Tocqueville, a difusão do individualismo moderno, promovida pelo economicismo e 

pelo consumismo das grandes massas, conduziria ao isolamento social dos homens e a 

atitudes alheias à virtude cívica e ao engajamento público (Frey, 2000, p. 84).  

A preocupação com um suposto declínio da liberdade em consequência do 

aumento do igualitarismo interliga-se com suas considerações sobre o “despotismo 

democrático”. Para ele, a atividade pública, ou a participação nos assuntos públicos, era 

essencial para romper o círculo vicioso de ligação entre individualismo, privatismo e 

despotismo identificado nas sociedades igualitárias de massas. Seu temor era o de que, 

com o deslocamento do poder político das elites aristocráticas para o conjunto dos 

indivíduos iguais e com a igual distribuição da liberdade política, o poder de todos fosse 

confundido com o poder de ninguém e que a dádiva da participação igualitária fosse 

transmudada em alienação cívica (Jasmin, 2002, p. 75-76).  

A delegação da soberania a um poder estatal que tutela seus súditos para que não 

se preocupem com o bem comum transforma-os em menores, seres incapazes do 

exercício pleno das faculdades humanas, particularmente daquelas vinculadas à política. 

Essa é a visão tocquevilliana do “despotismo democrático” que mantém as aparências 

da liberdade, preservando suas formas exteriores, ao tempo que degrada a faculdade do 

entendimento público que alimenta a prática política. O outro lado do despotismo é a 

barbárie que se impõe aos modernos indivíduos cristãos tornados servos impotentes de 

uma máquina todo-poderosa que, em nome de representá-los, oprime-os, amesquinha-os 

e os aniquila em seus atributos mais nobres que emergem na prática de pensar e de viver 

coletivamente a experiência do bem comum (Idem). 
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Para Tocqueville (2005: 298-300), a liberdade de discussão notada na América 

não se fazia acompanhar por uma equivalente liberdade de espírito, que era coibida pela 

maioria. Para ele, a maioria traçava um círculo em torno do pensamento. O escritor era 

livre apenas dentro desses limites e ai dele se tentasse sair. As sociedades de massas 

reconheceriam o direito de pensar de forma diferente da maioria, mas, ao fazer isso, o 

indivíduo deveria arcar com toda a sorte de sanções sociais e políticas. As ideias 

divergentes e aqueles que as professam eram condenados ao ostracismo de uma 

sociedade que somente reconhece e se compraz em somente reconhecer as ideias 

compartilhadas pela maioria ou compatíveis com seus gostos e instintos naturais. A 

maioria vivia em um estado de “perpétua adoração de si mesma”, de modo que 

somente os estrangeiros ou a experiência poderiam fazer certas verdades chegarem ao 

ouvido dos americanos.  

Suas considerações ganham a forma de uma incisiva advertência contra os riscos 

inerentes ao “império moral da maioria”, uma espécie de tirania intelectual e espiritual 

fundada na teoria da igualdade aplicada às inteligências, a qual exigiria dos indivíduos a 

submissão não apenas às decisões majoritárias, mas também às ideias e aos preconceitos 

do maior número. Apesar da inexistência de uma censura institucional ao pensamento e 

à palavra, a opinião pública nas sociedades igualitárias tendia, segundo seus estudos 

feitos nos Estados Unidos, a ser tão homogênea que juízos divergentes não encontravam 

eco e desapareciam. A censura invisível da maioria esmagava as individualidades e 

impedia a independência intelectual, consolidando a mediocridade cultural da 

democracia e a impotência do indivíduo frente às massas. A perda da independência da 

inteligência e a impotência individual frente aos padrões hegemônicos tornavam o 

indivíduo escravo da opinião comum e da média social, processo que aniquilaria seu 

livre arbítrio e, por conseguinte, sua liberdade (Jasmin, 2005, p. 61-62).  

Com efeito, seu diagnóstico das sociedades modernas afirma que o 

individualismo próprio ao estado social democrático e o consequente confinamento dos 

homens nas esferas da privacidade produzem uma crescente indiferença cívica que 

constitui o caldo de cultura do qual surge um novo tipo de despotismo. A reversão do 

declínio da liberdade, uma tendência imanente à democracia, exigiria, desse modo, a 

revitalização de instâncias de participação capazes de fortalecer o espírito de cidadania 

frente à tutela administrativa do Estado centralizado e moderno. Ou seja, para 
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Tocqueville, a liberdade democrática depende da ação permanente do corpo de cidadãos 

na esfera pública (Jasmim, 2005: 37). 

Segundo Tocqueville, os americanos teriam estabelecido um governo civil no 

seio das associações. Nelas, a independência individual teria encontrado seu lugar. Do 

mesmo modo que na sociedade, nas associações, os homens caminham ao mesmo 

tempo para o mesmo objetivo, mas cada um não seria obrigado a marchar pelos mesmos 

caminhos. Não haveria ou não seria exigido o sacrifício de sua vontade e de sua razão, 

mas a aplicação de sua vontade e de sua razão para o êxito de uma empresa comum 

(2005: 227).  

Nesse contexto, a participação nas eleições representativas era interpretada como 

uma oportunidade muito importante para o cidadão exercer seu livre arbítrio, mas, 

conquanto fosse uma prática curta e, na época, rara, era tomada por Tocqueville como 

insuficiente para impedir que os cidadãos perdessem, pouco a pouco, a faculdade de 

pensar, de sentir e de agir por si mesmos, decaindo, desse modo, em sua própria 

humanidade (Frey: 2000). Além disso, não reconhecia no sistema representativo 

qualquer traço de liberdade política. O comparecimento sazonal às urnas, regra 

elementar da sociedade democrática, era para ele insuficiente e enganador quando 

ocorria em um contexto em que a seleção dos que governam não era informada, de fato, 

pela experiência política (Jasmin, 2005: 71). 

Ele via no “patriotismo municipal” e na “liberdade política local” que 

animavam as comunas da Nova Inglaterra (EUA) o conteúdo indispensável à realização 

da vida política moderna. Ao exercerem sua soberania na comunidade local, tomando 

para si a resolução conjunta de seus problemas comuns e participando na gestão direta 

da coisa pública, os indivíduos pensam comandar a si e aos seus destinos e, por isso, 

zelam por seu livre-arbítrio, o que os fortalece frente à natural expansividade do Estado 

burocrático moderno. Era essa atividade prática que dava substância a um sistema 

representativo que, deixado a si, não seria capaz de mobilizar os indivíduos para o trato 

dos assuntos comuns (Jasmin, 2002: 77). 

A ação conjunta na esfera pública era para Tocqueville uma condição para o 

aprendizado do gosto do bem comum. Prática essa que não se restringia aos 

procedimentos eleitorais, mas os obrigava a abandonarem seu isolamento para 

exercerem diretamente, na comunidade local, sua soberania, de modo que o espírito de 

cidadania ativa estava na base de sua concepção de liberdade política, que lhe parecia 
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depender de uma práxis e de um conjunto de valores cujos pressupostos tendem a ser 

destruídos pelo desenvolvimento das disposições inerentes à democracia (Jasmin, 2002: 

78-79). 

Em seu estudo da sociedade americana, ele identificou um conjunto central de 

quatro circunstâncias que atuaram como salvaguardadas para a liberdade (Aron, 2002: 

332-333; Tocqueville, 2005): 

1) O espírito legalista do povo americano, que contribui para assegurar e proteger as 
liberdades;  

2) A liberdade de associação;  
3) O uso que se fez dessa liberdade, que proporcionando a multiplicação de 

organizações voluntárias;   
4) A liberdade de imprensa.  

Nos Estados Unidos, espírito legalista e o respeito às formas jurídicas atuaram 

como salvaguardas das liberdades. Tocqueville também via na Constituição federativa 

americana uma forma de garantir a livre circulação de bens, pessoas e capitais, dando-

lhes garantias e servindo como um mecanismo legal de segurança contra a formação de 

barreiras alfandegárias internas que pudessem ameaçar a unidade econômica constituída 

pelo território americano. E, ao dividir o legislativo em duas assembléias e ao instituir 

uma presidência relativamente independente das pressões diretas do corpo eleitoral ou 

do corpo legislativo, a Constituição tornou-se um remédio contra dois dos principais 

perigos que ameaçam a existência das democracias: a subordinação completa do poder 

legislativo à vontade do corpo eleitoral e a concentração no poder legislativo de todos os 

outros poderes do governo (Aron, 2002: 331-332).  

Constava ainda que a presença de uma pluralidade dos partidos que 

representavam a organização dos interesses contribuía para uma estrutura política que 

inclinava os partidos para a discussão pragmática dos problemas enfrentados pela 

sociedade. Mas, embora reconhecesse a presença de uma diversidade de interesses na 

sociedade, articulada, inclusive, pelos partidos, ele não aceitava as soluções 

contratualistas que em sua interpretação sacrificavam a liberdade individual em nome 

da pacificação dos conflitos de interesses por meio de um Estado sobreposto à 

sociedade (Aron, 2002; Frey, 2000).  

Para Tocqueville, a chave para a arbitragem de conflitos de interesses não 

deveria ser buscada no Estado. Para ele, uma força externa, mas dentro da própria 
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sociedade. Para alcançar a liberdade, as sociedades deveriam fomentar a virtude, o que 

na sociedade mercantil-burguesa só seria possível se os cidadãos passassem a identificar 

o exercício da liberdade política na esfera pública com seus próprios interesses 

privados. Sua preocupação estava direcionada para o estabelecimento de uma ordem 

que fosse firmemente ancorada no pensar, no agir e nos costumes dos cidadãos. Desse 

modo, assumiu que o único bem que teria um potencial de unir os indivíduos e 

determinar o pensar, o agir e o comportamento dos cidadãos seria a liberdade. A 

liberdade manifestada na prática do exercício da cidadania era, portanto, a única 

maneira possível de garantir a superação do predomínio do auto-interesse, no sentido 

mais estreito, e sua substituição pelo interesse bem compreendido, capaz de abrir 

possibilidades para uma prática de perseguição do bem-estar público na sociedade 

(Frey, 2000: 87). 

Para Tocqueville, assim como para John Stuart Mill, a participação em 

associações voluntárias democráticas e igualitárias e em outros tipos de corpos 

deliberativos da sociedade civil (como os jurados de tribunais populares) proporcionava 

aos cidadãos a experiência da liberdade. Nesse modelo, a primeira associação na qual os 

cidadãos poderiam adquirir experiência e capacitação para o exercício da liberdade era 

em uma forma igualitária, não patriarcal e não burguesa de família. Contudo, e este é 

um aspecto fundamental, ele não pressupunha que os indivíduos abandonassem seus 

interesses particulares dentro das associações a que pertenciam: para ele, os indivíduos 

adotam os interesses (relativamente) mais gerais das associações sem, no entanto, 

perder seus próprios interesses e objetivos particulares (Cohen e Arato, 2000: 295).  

O direito de associação através do qual os indivíduos conjugam seus esforços 

direcionando-os para uma ação em comum seria, por sua natureza, quase tão inalienável 

quanto a liberdade individual de agir só. Por isso, um legislador não poderia destruí-lo 

sem atacar a própria sociedade. Mas, ressaltava Tocqueville (2005: 224), naquelas 

sociedades que compreendem a liberdade, o direito de associação conduz à 

prosperidade, enquanto que naquelas em que esse direito é pautado pelo excesso, ele se 

desnatura e leva à destruição. A compreensão da liberdade estava ligada, pois, à correta 

apreensão da forma como os indivíduos agem na sociedade e em suas associações 

políticas, questões que Tocqueville explicava mediante o recurso à sua concepção do 

interesse bem compreendido e de sua percepção das leis como um constructo social de 

proteção da liberdade. Até porque o interesse bem compreendido, que supõe a 
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deliberação e a agregação de vontade, também traduz-se na intenção de criar o direito 

como obra continuada de todos (Vianna e Carvalho, 2002: 153). 

As instituições políticas locais também desempenhavam um importante papel 

nas sociedades democráticas, pois recaíam sobre elas as funções de ensinar ao cidadão o 

uso responsável da liberdade, de fazê-los perceber a vantagem da liberdade (no sentido 

da teoria do interesse bem compreendido) e de compreender a importância de sua 

contribuição para a promoção e o fortalecimento do frágil amor pela liberdade. 

Tocqueville defendia que somente aquele que experimentou a liberdade prática poderia 

desenvolver o gosto pela discussão e pela ação política e perceber a liberdade de ação 

como um valor almejável. Ele partia do pressuposto de que as opiniões, o 

comportamento, as convicções e os hábitos são sujeitos a mudanças e que, por isso, eles 

tanto podiam ser cultivados quanto pouco a pouco definhar. Assim, as tão almejadas 

virtudes políticas só poderiam desenvolver-se na prática do agir político, sendo, por 

conseguinte, ilusório acreditar que o amor pela humanidade poderia impulsionar o 

engajamento cívico. Somente o auto-interesse na solução de problemas pessoalmente 

vivenciados poderia fomentar a prática de um agir responsável capaz, por sua vez, de 

transformar homens em cidadãos livres, dotados de consciência de responsabilidade 

(Frey, 2000: 93). 

Não obstante, partia do princípio de que os cidadãos precisam ser educados e 

capacitados para tornarem-se aptos a determinar sua própria sorte, a conduzir a política, 

a fazer uso de sua razão e a controlar e dominar suas paixões. Não negligenciando a 

importância do sistema educacional e escolar e seus ensinamentos, Tocqueville adverte 

que só a experiência e o hábito podem fomentar um agir sensato, consciente e 

responsável. Somente a experiência da deliberação e da agregação da vontade 

providenciada pelas instituições comunais seria capaz de colocar a liberdade ao alcance 

do povo, fazendo-o gozar do seu uso pacífico e habituando-o a servir-se dela. Por isso, 

vaticinava que sem instituições comunais uma nação poderia dar-se um governo livre, 

mas não poderia construir um espírito da liberdade. Para ele, informações “teóricas” não 

seriam suficientes para fazer de um habitante de uma comunidade política um cidadão, 

ciente de seus direitos, deveres, liberdades e possibilidades de ação. Apenas a 

experimentação da liberdade política na prática, a participação e o envolvimento ativo 

nos assuntos públicos e no exercício da cidadania poderiam transformar-se em 

elementos constitutivos dos hábitos e do modo de viver do cidadão (Frey, 2000: 94). 
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Nos Estados Unidos, as associações locais foram coordenadas em torno de 

jornais locais que, ao fazerem parte da organização social, contribuíram para a 

agregação dos colonos até então dispersos, fazendo com que, na sociedade norte-

americana, o direito de se associar quase se confundisse com a liberdade de escrever. 

Mas, para Tocqueville, a associação ainda possuía uma força maior que a da imprensa. 

Isso porque, segundo ele, uma ideia é obrigada a tomar uma forma mais nítida e mais 

precisa quando é representada por uma associação. Em uma associação, uma ideia conta 

com partidários que se conhecem uns aos outros e que se comprometem com sua causa. 

A associação reúne em feixe os esforços de espíritos divergentes, impelindo-os em 

direção a um só objetivo claramente indicado por ela, de modo que, nela, as ideias e 

opiniões conduzem a uma ação organizada (2005: 220).  

Na argumentação tocquevilleana sobre a liberdade, a presença de uma imprensa 

livre e independente do Estado é tomada, ao lado dos corpos intermediários de 

associações voluntárias e das liberdades individuais, como um importante mecanismo 

nos processos de contenção da expansão do poder do Estado administrativo moderno 

que resistia aos processos e procedimentos públicos. Daí sua afirmação de que um povo 

que queira permanecer livre tem o direito de exigir que a independência da imprensa 

seja respeitada a qualquer preço (2005: 221-222).  

A liberdade de imprensa era tomada como um elemento constitutivo da 

liberdade, mas apenas do ponto de vista de seus efeitos frente à crescente burocratização 

do Estado. A avaliação de Tocqueville (2005: 207) do papel da imprensa em uma 

sociedade democrática é ambígua. Para ele, imprensa era um “mal inevitável, mas 

necessário”. Isso porque seu poder não incidiria apenas sobre as opiniões políticas, mas 

também sobre todas as opiniões dos homens. Ela não modificava apenas as leis, mas 

também os costumes. Por isso, a liberdade de imprensa era apreciada por ele “mais 

pelos males que impedia que pelos bens que propiciava”.  

Mesmo assim, a imprensa exercia um imenso poder na América. Em suas 

palavras: 

[É a imprensa que] faz circular a vida política em todas as porções 
desse vasto território. É ela cujo olho sempre aberto põe 
incessantemente a nu os mecanismos secretos da política e força os 
homens públicos a comparecer sucessivamente diante do tribunal da 
opinião. É ela que agrupa os interesses em torno de certas doutrinas e 
formula o símbolo dos partidos; é por ela que estes se falam sem se 
ver, se ouvem sem ser postos em contato. Quando um grande número 
de órgãos da imprensa consegue caminhar no mesmo sentido, sua 
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influência se torna, com o tempo, quase irresistível, e a opinião 
pública, atingida sempre no mesmo lado, acaba cedendo aos golpes 
(Tocqueville, 2005: 214). 

É possível notar neste trecho alguns dos elementos típicos da doutrina liberal da 

imprensa (Picard, 1985; Bulik, 1989). Isso atribui à imprensa a função de vigiar as 

ações do Estado, de ofertar informações que serão utilizadas pela opinião pública para 

julgar as ações de seus governantes e de proporcionar um espaço para a difusão pública 

dos discursos políticos. Mas também é notável o fato de que Tocqueville já chama a 

atenção para o problema do poder exercido pelos veículos de imprensa sobre a opinião 

pública. Mais uma vez, o remédio prescrito é a pluralidade e a descentralização, posto 

que o único meio de neutralizar os efeitos dos jornais é multiplicar seu número 

(Tocqueville, 2005, p. 213).  

Para Tocqueville, assim como para Stuart Mill, o processo de crescente 

democratização levava a uma inexorável uniformização da opinião pública e à 

deterioração da esfera pública. Isso porque, ao penetrar em um número cada vez maior 

de esferas da sociedade, a esfera pública perde sua função política de submeter os fatos 

publicados ao controle de um público crítico (Habermas, 1984). Assim, a opinião 

pública determinada pelas paixões das massas, requereria uma limpeza por meio do 

juízo abalizado de cidadãos materialmente independentes e cognitivamente mais 

capacitados. 

Parte dessa ambivalência no tratamento da imprensa é devedora da associação 

feita por Tocqueville entre opinião pública e a “tirania da maioria”, ponto que foi 

criticado por Habermas (1984). Como argumenta Jasmim (2005: 78), o problema do 

despotismo democrático estava menos na forma do governo que no espírito de 

menoridade do homem democrático. A servidão moderna torna-se inevitável ou natural 

quando se mantém o cenário da obediência servil das massas e da ausência de ação 

política eficaz para reverter os instintos bárbaros da democracia. Por sua vez, a 

alternativa da liberdade não teria a seu favor nada além da vontade esclarecida e a ação 

obstinada dos homens para dirigir a democracia, elementos frágeis no contexto da 

privatização das relações e da indiferença cívica.  

Mantendo como pano de fundo essa luta desigual entre uma natureza perversa e 

uma arte política regeneradora, Tocqueville busca argumentar e convencer seus leitores 

“da necessidade imperiosa da participação cidadã na esfera pública como exigência 

para a reversão das disposições bárbaras da democracia e condição para toda 
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liberdade”. Embora seu diagnóstico “científico” identifique uma convergência das 

tendências naturais ou bárbaras da igualdade para a servidão, ele também aponta a 

existência da possibilidade de, senão reverter, pelo menos “educar” as tendências 

despóticas da democracia (Jasmin, 2005: 78). 

Tocqueville postula, desse modo, a possibilidade de reversão das disposições 

internas da democracia para a servidão voluntária e o despotismo da maioria pela 

educação dos espíritos através do conhecimento de seus verdadeiros interesses e pela 

evolução das leis e dos costumes. Contudo, essa reversão não depende apenas de uma 

ideia substantiva de direitos iguais e de uma engenharia institucional específica, mas, 

fundamentalmente, de um espírito cívico, de uma práxis de cidadania e da participação 

permanente dos cidadãos nos negócios públicos. A realização da alternativa da 

liberdade exige dos homens democráticos uma disposição cultural para crer que têm 

poder de escolha sobre seus destinos e que podem ultrapassar o espírito de menoridade 

que caracterizam a moderna servidão. É preciso que as pessoas acreditem que suas 

opções podem influenciar os resultados do processo político, pois, sem essa crença, elas 

perdem sua vontade de escolher e sua disposição para sustentar a ideia dos direitos ou 

instituições legais designadas para proteger a liberdade (Jasmin, 2005: 79). 

Em “A democracia na América”, a esfera pública é delineada por Tocqueville 

como o espaço da virtude pública, da práxis da cidadania, da defesa e aprendizado da 

liberdade, ou seja, como o espaço da vida política e pública. É a participação na esfera 

pública, ou seja, nos fóruns deliberativos das associações civis, que define a natureza 

política do governo democrático, e não o conteúdo popular das medidas de seus 

mandatários ou as “formas exteriores” de suas instituições (Jasmin, 2005: 50-51). 

Conquanto saliente que é através da deliberação na esfera pública que as ideias e 

opiniões conduzem a uma ação organizada, Tocqueville nos diz muito pouco sobre 

como é possível acomodar interesses plurais e concorrentes nas democracias de massa, 

ou ainda, de como os conflitos sociais e políticos são tratados na esfera pública e pelo 

Estado. Mesmo assim, seu pensamento político permanece influenciando as correntes 

contemporâneas do republicanismo cívico, sobretudo daquelas em que a esfera pública 

assume a forma prioritária de espaço de gestão direta da coisa pública.  

Ao vaticinar que somente o auto-interesse na solução de problemas 

pessoalmente vivenciados poderia fomentar a prática de um agir responsável capaz de 

transformar homens em cidadãos livres, dotados de consciência e de responsabilidade, 
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Tocqueville termina por relativizar a separação entre interesses privados e interesse 

coletivo, tornando opacas as fronteiras que separam a vida privada da vida pública. 

Essa, talvez seja uma das grandes diferenças que separam as vertentes cívicas do 

republicanismo daquelas vertentes de influência clássica, baseadas em uma separação 

rígida entre esfera privada e esfera pública, como é possível notar no pensamento 

político de Hannah Arendt e em seus modelos de esfera pública, objetos da próxima 

seção desta tese. 

1.2 Hannah Arendt: os modelos “agonístico” e “associativista” da esfera 
pública 

Dando continuidade às ideias desenvolvidas em “Origens do totalitarismo”, 

Arendt descreve em “A condição humana”, um de seus mais importantes trabalhos 

teóricos, como, na modernidade, as esferas da privacidade e da política foram 

absorvidas pela esfera do social. Segundo Benhabib (1999: 74-75), “A condição 

humana” pode ser interpretado, e com boas razões, como um trabalho político anti-

modernista, sobretudo quando se observa o uso que Arendt faz da noção de “ascensão 

da sociedade” para tratar da moderna diferenciação institucional entre a área do 

mercado econômico e da família, de um lado, e a esfera da política stricto senso, do 

outro.  

Nesta obra, a história da condição humana na modernidade é narrada por Arendt 

como uma tragédia dividida em dois grandes atos cujo ápice é a própria diluição do 

indivíduo na coletividade através da substituição do discurso e da ação pelo 

comportamento socialmente condicionado. Mas, contrariamente à interpretação 

marxista que via nesta diluição – característica da moderna sociedade de massas – uma 

das bases para a instauração de um socialismo real (Berman, 1986), Arendt vê neste 

processo uma das bases do totalitarismo moderno. Base, não apenas do totalitarismo, 

que mostrou uma de suas faces mais cruéis nos regimes fascistas e nazistas da primeira 

metade do século XX, mas daquele inerente ao socialismo real e à democracia de 

massas, posto que ambos, a seu modo, tratam de suprimir os espaços para a expressão 

da verdadeira liberdade vivida na participação direta nos assuntos públicos. Para ela, a 

história da ascensão da sociedade é também a narrativa da capitulação da liberdade e da 

política, substituídas por uma pseudo-liberdade, pelo governo burocrático (segundo 

Arendt, a forma mais social de governo) e pelo despotismo das massas.  
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O primeiro ato dessa tragédia é dedicado à descrição da passagem dos processos 

econômicos e produtivos do “sombrio interior do lar para a luz da esfera pública” 

(Arendt, 2008: 47), de outro modo, à descrição do processo moderno de ressignificação 

da privacidade através da diluição da antiga divisão entre vida privada e vida pública, 

desencadeada pela transformação de questões referentes à satisfação das necessidades 

(anteriormente restritas à esfera privada) em assuntos públicos. Um século antes, Hegel 

descrevia esses processos como o desenvolvimento de um “sistema de necessidades”, de 

um domínio de atividades econômicas regido pela troca de mercadorias e pelo exercício 

do auto-interesse econômico no âmbito do desenvolvimento de um novo sistema ético 

de vida. A expansão da esfera das necessidades, identificada por Hegel como a esfera da 

sociedade civil6, implicou o desaparecimento do universal e o banimento da 

preocupação comum com a associação política, ou seja, com a res publica, dos corações 

e mentes dos homens (Benhabib,1999: 74). 

O segundo grande ato é dedicado à narração da decadência da vida pública e 

política. Os mesmos processos históricos que culminaram com o surgimento do Estado 

moderno constitucional também erigiram uma fortaleza entorno da “sociedade” que 

adquiriu o status de esfera de interação social real interposta entre o lar e um Estado 

protetor. Assim, absorvidas pela esfera social, as esferas da privacidade e da vida 

pública transformaram-se em pseudo-espaços de interação em que os indivíduos já não 

“agem”, mas apenas “se comportam” como produtores econômicos, consumidores e 

cidadãos, abrindo espaço para a posterior substituição do governo pessoal pela 

burocracia, que é o governo de ninguém (Arendt, 2008: 54-55). 

A explicação do declínio da esfera pública a partir da ascensão do social ocupa, 

pois, o centro da teoria política anti-modernista de Hannah Arendt (Benhabib, 1999: 

75). Não obstante, a narrativa e a análise essencialmente negativa dos dilemas e 

perspectivas da política sob as condições da modernidade têm como contraponto um 

vigoroso elogio do espaço político agonístico da polis grega e da capacidade de ação 

conjunta em um mundo público comum presente, segundo Arendt, nos movimentos 

revolucionários francês e norte-americano.  

De acordo com o ponto de vista agonístico, o domínio público representa aquele 

espaço de aparições em que a grandeza moral e política, o heroísmo e a proeminência 

                                                
6 Para um tratamento detido da noção hegeliana da sociedade civil como esfera das necessidades ver, 
entre outros, Cohen e Arato (2000) e Bobbio (1994; 1999). 
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são revelados, disponibilizados e divididos com os outros. Esse é um espaço 

competitivo em que cada um luta por reconhecimento, precedência e aclamação. Em 

seus próprios termos:  

[...] a esfera pública em si, a polis, era permeada de um espírito 
acirradamente agonístico: cada homem tinha constantemente que se 
distinguir de todos os outros, demonstrar, através de feitos ou 
realizações singulares, que era o melhor de todos (aien aristeuein). 
Em outras palavras, a esfera pública era reservada à individualidade; 
era o único lugar em que os homens podiam mostrar quem realmente e 
inconfundivelmente eram. Em benefício dessa possibilidade, e por 
amor a um corpo político que a propiciava a todos, cada um deles 
estava mais ou menos disposto a compartilhar do ônus da jurisdição, 
da defesa e da administração dos negócios públicos (Arendt, 2008: 
51). 

Enquanto a esfera privada da família era a esfera das necessidades (do labor), a 

esfera da polis era a esfera da liberdade. E se havia uma relação entre essas duas esferas, 

era que a vitória sobre as necessidades da vida em família constituía a condição natural 

para a liberdade na polis. A polis diferenciava-se da família pelo fato de somente 

conhecer “iguais”, ao passo que a família era o centro da mais severa desigualdade. Ser 

livre significava, ao mesmo tempo, não estar sujeito às necessidades da vida nem ao 

comando de outro e também não comandar. Não significava domínio, como também 

não significava submissão. A igualdade, por sua vez, não se relacionava com a justiça, 

como nos tempos modernos; era a própria essência da liberdade. Ser livre significava 

ser isento da desigualdade presente no ato de comandar e mover-se em uma esfera onde 

não existiam nem governo nem governados.  

A esfera pública era, pois, o espaço “onde a liberdade podia surgir”. Contudo, 

este não era um espaço no sentido topográfico ou institucional: uma Câmara Municipal 

ou uma praça pública onde as pessoas não podem agir em cooperação não é um espaço 

público no sentido arendtiano; mas uma sala de jantar privada em que dissidentes 

políticos reúnem-se com estrangeiros para discutir ações conjuntas ou uma floresta 

utilizada como locação para protestos contra a construção de uma base militar podem 

ser consideradas espaço públicos. Essas diferentes locações tornam-se espaços públicos 

na medida em que se tornam locais de poder, de uma ação comum coordenada através 

do discurso e da persuasão (Benhabib, 1999, p. 77-78). Assim, o ponto de vista 

associativista sugere que o espaço público emerge sempre que os homens agem juntos 

em cooperação.  
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Embora também esteja presente em “A condição humana”, é em “Da 

Revolução” que o modelo associativista é elaborado de forma mais sistemática. Na 

versão associativista, a esfera pública é o resultado direto da ação em conjunto, “da co-

participação de palavras e atos”, de modo que a ação não apenas mantém uma relação 

estreita com o lado público do mundo, comum a todos, mas é a única atividade que o 

constitui (Arendt, 2008: 210). Nas palavras de Arendt:  

[o mundo comum] é aquilo que adentramos ao nascer e que deixamos 
para trás quando morremos. Transcende a duração de nossa vida tanto 
no passado quanto no futuro: preexistia à nossa chegada e sobreviverá 
à nossa breve permanência. É isto o que temos em comum não só com 
aqueles que aqui estiveram antes e aqueles que virão depois de nós. 
Mas esse mundo comum só pode sobreviver ao advento e à partida das 
gerações na medida em que tem uma presença pública. É o caráter 
público da esfera pública que é capaz de absorver e dar brilho através 
dos séculos a tudo o que os homens venham a preservar da ruína 
natural do tempo (2008: 65). 

É nesse “mundo comum” que os sujeitos podem transcender à duração da vida 

de homens mortais e “sem essa transcendência para uma potencial imortalidade 

terrena, nenhum mundo comum e nenhuma esfera pública são possíveis” (Arendt, 2008: 

62). A esfera pública é o espaço de busca da excelência e da distinção que só existem 

quando reconhecidas socialmente. É o reconhecimento dessa excelência que permite aos 

indivíduos alcançarem a imortalidade: embora seu corpo pereça, suas palavras, ideias e 

ações permanecerão vivas no corpo social. Contudo, para Arendt, a grandeza, ou o 

significado específico de um ato, reside na própria ação, e não nas razões que a 

motivaram ou nos resultados por ela produzidos. Na esfera pública, a ação é um fim em 

si mesmo. Ela ocupa o topo da hierarquia da vita activa e, para Arendt, ela “só pode ser 

julgada pelo critério da grandeza, porque é de sua natureza violar os padrões 

consagrados e galgar o plano do extraordinário” (2008: 217).  

Embora tenham sido sistematizados em torno de uma teoria da ação (da vita 

activa), os modelos agonístico e associativista da esfera pública derivam da forma como 

Arendt entende o modelo das antigas repúblicas. Assim como a polis, a esfera pública é 

a forma de organização das pessoas que falam e agem juntas. Por sua vez, a ação é 

entendida como a auto-revelação e a auto-renovação do ator através do discurso, que se 

faz possível apenas na presença de outros que veem e ouvem e que, por isso, são 

capazes de estabelecer a realidade de uma expressão subjetiva. Desse modo, a ação é 

sempre interação que, ao mesmo tempo, confirma na pluralidade da experiência a 
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existência de personalidades únicas (individuais) e estabelece um mundo em comum 

que, simultaneamente, relaciona e separa os atores humanos. É a este mundo comum 

que Arendt chama de esfera pública (Cohen e Arato, 2000: 216).  

Mas enquanto mundo comum, a esfera pública não apenas reúne as pessoas na 

companhia umas das outras. Ela também evita que colidam umas com as outras. Para 

Arendt, o que torna a sociedade de massas tão difícil de ser suportada não é o número de 

pessoas que ela abrange, mas, antes, o fato de que “o mundo entre elas perdeu a força 

de mantê-las juntas, de relacioná-las uma às outras e de separá-las” (2008: 64). Assim, 

esfera pública e comunidade política confundem-se: é através das interações na esfera 

pública que o indivíduo desenvolve sua identidade cidadã e constitui a si mesmo como 

membro de uma comunidade política que o precede, mas que só persistirá enquanto 

houver homens capazes de falar, organizar-se e agir em conjunto.  

Mas nem sempre a esfera pública existe como espaço comum: e embora todos os 

homens sejam capazes de agir e falar, a maioria deles – o escravo, o estrangeiro e o 

bárbaro da antiguidade, o trabalhador, o artesão antes da idade moderna, o assalariado e 

homem de negócios da atualidade – não vive nele. Além disso, nenhum homem pode 

viver permanentemente na esfera pública, embora privar-se dela signifique privar-se da 

realidade que, humana e politicamente, é o mesmo que aparência, ou seja, o mesmo que 

visibilidade pública. Para os homens, a realidade do mundo é garantida pela presença 

dos outros, pelo fato de aparecerem a todos; e tudo o que deixa de ter essa aparência 

surge e se esvai como um sonho, íntima e exclusivamente nosso, mas desprovido de 

realidade (Arendt, 2008: 211). 

Disso, infere-se outro ponto relevante da teoria arendtiana da esfera pública: 

osignificado de “público”. Para Arendt (2008: 59-62), o termo público denota dois 

fenômenos intimamente correlatos, mas não perfeitamente idênticos. Em primeiro lugar, 

significa que tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior 

divulgação possível. Em segundo lugar, o termo público significa o próprio mundo que 

é, ao mesmo tempo, comum a todos nós e diferente do lugar que ocupamos nele, de 

modo que as coisas, os fatos e os indivíduos ganham existência, tornam-se reais, na 

medida em que ganham visibilidade pública.  

Nesses termos, a esfera pública também pode ser compreendida como o espaço 

da aparência (visibilidade) que passa a existir sempre que os homens reúnem-se na 

modalidade do discurso e da ação. Para Arend (2008: 211-212), toda e qualquer 
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constituição formal da esfera pública e as várias formas de governo, isto é, as várias 

formas possíveis de organização da esfera pública, são precedidas por esse espaço da 

aparência. Entretanto, ao contrário das esferas públicas formais, as esferas de 

visibilidade não são estruturas organizacionais fixas no tempo e no espaço, não 

sobrevivem à realidade do momento que lhes deu origem e desaparecem não só com a 

dispersão dos homens, mas também com o desaparecimento ou suspensão das próprias 

atividades. Elas existem potencialmente, mas não necessariamente e nem para sempre, 

onde quer que os homens se reúnam. Ou seja, Arendt reconhece a existência de esferas 

públicas episódicas e informais. Contudo, elas são esferas públicas no sentido fraco; a 

verdadeira esfera pública, aquela capaz de produzir a liberdade política; existe como 

capacidade de organização e ação conjunta e pressupõe a participação direta no 

governo, questão que se torna mais clara quando nos confrontamos com o conceito de 

poder de Hannah Arendt e que será abordado no que segue. 

1.2.1 O conceito de poder em Hannah Arendt 

Em Hannah Arendt, poder é definido como a atuação coordenada baseada na 

elaboração e no cumprimento de promessas. De outro modo, o poder emerge da 

capacidade de vincular-se mutuamente uns aos outros e de realizar alianças. Mesmo que 

o modelo de ação na esfera pública apóie-se firmemente nos esforços do ator para obter 

fama e “imortalidade”, que podem ser alcançadas por meio da auto-apresentação teatral 

dramática, baseada na habilidade retórica “de encontrar as palavras corretas nos 

momentos adequados”, seu conceito de poder assinala uma ação orientada por 

princípios normativos cuja força deriva da estrutura profunda de uma forma de 

comunicação baseada no reconhecimento e na solidariedade mútuas. Desse modo, o 

conceito de ação pode ser entendido como um constituinte antropológico geral da 

“condição humana”, mas tanto seu conceito de poder quanto seu modelo de esfera 

pública plenamente institucionalizada parecem requerer um modelo republicano para 

sua total realização (Cohen e Arato, 2000: 217). 

É o poder gerado pela convivência entre homens que falam e agem que mantém 

a existência da esfera pública. Nessa acepção, o poder é uma potência da palavra não 

divorciada do ato cuja efetivação ocorre quando “as palavras não são vazias e os atos 

não são brutais, quando as palavras não são empregadas para velar intenções, mas 

para revelar realidades, e os atos não são usados para violar e destruir, mas para criar 

relações e novas realidades” (Arendt, 2008: 212). 
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O poder tomado como potencialidade da convivência entre homens não é uma 

entidade que possa ser mensurada, ao contrário do que ocorre com a força, definida por 

Arendt como uma entidade mutável, mensurável ou confiável. Na verdade, como em 

um jogo de luz e sombras, Arendt define o que seja a entidade força não apenas para 

ressaltar suas diferenças com o poder, mas para melhor precisar as especificidades desse 

último. As duas entidades não são complementares, mas antitéticas. Assim, enquanto a 

força é a qualidade natural de um indivíduo isolado, o poder é uma qualidade da ação 

conjunta de indivíduos, o que lhes impõe algumas peculiaridades: como potência da 

ação conjunta, o poder cessa quando os homens dispersam-se e, assim como ocorre com 

todas as potências que podem ser efetivadas, mas nunca inteiramente potencializadas, o 

poder tem um elevado grau de independência de fatores materiais, sejam estes números 

ou meios. O poder existe como potência da capacidade para se organizar e agir em 

conjunto, não mantendo, pois, uma relação necessária com o número e os meios de que 

esses indivíduos dispõem. É por isso que o poder da minoria pode ser superior ao poder 

da maioria. Contudo, como salienta Arendt (2008: 213), na luta entre dois homens, o 

que decide é a força, seja ela física ou mental, não o poder. 

A essência do poder não está vinculada à instrumentalização de uma vontade 

alheia para os próprios fins, mas, fundamentalmente, à formação de uma vontade 

comum gerada em uma comunicação orientada para o entendimento. Assim, aquilo que 

Weber denominava “poder” (Macht), isto é, a possibilidade de impor em cada caso a 

própria vontade no comportamento dos demais, para Arendt, seria apenas “força” 

(Gewalt). Para ela, o poder não é o uso legítimo da força, mas a capacidade de colocar-

se em acordo com outros em uma comunicação sem coações sobre uma ação em 

comum, isto é, o poder é a capacidade humana para atuar concertadamente, de modo 

que o poder só persiste enquanto os homens atuam em um mundo comum (Velasco, 

2003: 90-91). 

Por não ser um atributo de indivíduos singulares, mas de sua interação em 

grupos organizados, o poder, como ação, é ilimitado e, ao contrário do que ocorre com a 

força, o poder não pode ser possuído, ou exercido como a coação. Embora dependa do 

acordo frágil e temporário de muitas vontades, não está limitado à existência corpórea 

do homem. Como o poder é um atributo da condição humana de pluralidade, ele pode 

ser dividido sem que seja reduzido e, enquanto houver interação da pluralidade, o poder 

pode gerar, inclusive, mais poder. A força, ao contrário, é indivisível. E embora o poder 
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da pluralidade seja controlado pela presença dos outros, é ele que põe limites à força do 

indivíduo. Nas condições da vida humana, a única alternativa ao poder não é a 

resistência (impotente frente ao poder), mas a força detida por um homem sozinho ou 

por vários homens que tenham o monopólio dos meios de violência. Mas, conquanto a 

força seja capaz de destruir o poder, jamais pode substituí-lo (Arendt, 2008: 214). 

Para Arendt (2008: 256), o poder passa a existir quando as pessoas reúnem-se e 

“agem em concerto” e desaparece assim que elas se separam. O que as mantém unidas 

não é o espaço de aparência (visibilidade) no qual se reúnem, nem o poder que conserva 

a existência desse espaço, mas a força da promessa ou do contrato mútuo. A violência, 

por sua vez, não é o abuso do poder, mas a exploração da fragilidade de um poder que 

só existe quando os homens agem juntos em nome de um projeto instrumental a curto 

prazo (Ricoeur, 1995: 18).  

Como observou Habermas (1990c: 100-101), Arendt concebe o poder como “a 

faculdade de alcançar um acordo quanto à ação comum, no contexto da comunicação 

livre de violência”, de modo que o poder é um potencial que se atualiza nas ações 

comunicativas. Para ela, o poder “resulta da capacidade humana, não somente de agir 

ou de fazer algo, como de unir-se a outros e atuar em concordância com eles”. Para ela, 

o fenômeno fundamental do poder não é a instrumentalização de uma vontade para os 

próprios fins, como no modelo weberiano7, mas a formação de uma vontade comum, em 

uma comunicação orientada para o entendimento recíproco. 

Nesses termos, o “poder” e a “violência” são interpretados como dois aspectos 

ou momentos distintos do exercício da dominação política. O poder é o momento do 

assentimento dos participantes mobilizados para fins coletivos e, portanto, de sua 

disposição para apoiar a liderança política; enquanto a violência é o momento do uso 

dos recursos e meios de coação que possibilitam que uma liderança política tome 

decisões vinculantes e as execute, a fim de realizar objetivos coletivos (Habermas, 

1990c: 101).  

Essa noção de violência também está presente na interpretação de Arendt (1990: 

214-215) acerca da pressão que os eleitores fazem sobre seus representantes. Nas 
                                                

7 A concepção de Max Weber sobre o poder separa-se de qualquer aparência jurídica ou ideológica. Mais 
próxima da tradição alemã da “razão de Estado” e do “Estado de poder”, sua concepção de poder tem 
como elemento basilar a força como esta se manifesta nas leis, no Estado e na liderança política. Já no 
primeiro capítulo de “Economia e Sociedade” Weber define poder como “toda probabilidade de impor a 
própria vontade em uma relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa 
probabilidade” (1994, p 33). Neste caso, a definição de Weber é lata e crua: toda relação social é uma 
relação de poder.  
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democracias representativas de partidos, e mesmo no modelo bipartidário considerado 

por ela, o mais viável e capaz de garantir as liberdades constitucionais, o máximo que o 

cidadão pode esperar é ser “representado” e, nesse caso, a única coisa que pode ser 

objeto de representação ou de delegação é o interesse ou o bem-estar dos outorgantes, 

mas não suas ações e opiniões. Nesse sistema, as opiniões das pessoas são 

indetermináveis porque inexistentes: as opiniões formam-se em um processo de 

discussão aberta e de debate público de modo que onde não existe oportunidade para a 

formação de opiniões pode haver estados de ânimo – das massas, dos indivíduos – mas 

não opiniões. Assim, o máximo que um representante pode fazer é agir como seus 

representados agiriam se eles próprios tivessem essa oportunidade. Segundo essa 

fórmula, a autoridade do representante político está em sua capacidade de mediação do 

poder do povo. Por isso, em Arendt, a autoridade é idealmente pensada como delegação. 

Contudo, essa autoridade não pode ser aplicada às questões de interesse e bem estar, que 

podem ser objetivamente determinadas. Os interesses suscitam nos cidadãos a 

necessidade de ação e decisão em um mundo comum, a forma realmente política de 

solucionar os diversos conflitos entre grupos de interesse. Desse modo, as tentativas de 

resolução de conflitos mediante o recurso da influência sobre representantes seriam uma 

forma de perversão da política. Nessa linha de pensamento, Arendt segue argumentando 

que através ... 

[...] de grupos de pressão, tráfico de influência e outros meios, os 
eleitores podem, de fato, influenciar os atos de seus representantes no 
que diz respeito a seus interesses, isto é, podem forçá-los a realizar 
seus desejos, em detrimento dos desejos e interesses de outros grupos 
de eleitores. Em todos esses exemplos, o eleitor age impulsionado 
pelos interesses de sua vida privada e bem-estar pessoal, e o poder 
residual que ainda tem nas mãos se assemelha mais à fria coerção de 
um chantagista que força sua vítima à obediência do que ao poder que 
emerge da ação e deliberação conjugadas (1990, p. 214-215). 

Para Arendt, a mobilização do consentimento discursivamente construído em um 

espaço público comum produz o poder que, através da utilização dos recursos sociais, 

transforma-se em decisões obrigatórias ou vinculantes. O que está em questão não é a 

aquisição e a manutenção do poder, nem seu uso pelos governantes, mas o que lhe 

antecede, ou seja, a geração do poder pelos governados. Daí a importância decisiva do 

direito de associação para uma comunidade política, pois é a associação que gera o 

poder de que se valem os governantes (Freitag e Rouanet, 1999: 24). Outrossim, essa 
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estrutura argumentativa ressalta três elementos fundamentais que são tomados aqui 

como distintivos da noção arendtinana de esfera pública, a saber: (1) que a autoridade 

política deriva do poder do povo; (2) que o poder indiviso gerado no falar e no agir em 

um mundo comum só é autônomo como uma instância direta e (3) que o agir 

estratégico, característico das pressões exercidas por grupos de interesse sobre os 

governos, é uma forma de violência e, portanto, uma deturpação da política. 

Não obstante, Habermas estrutura sua crítica ao conceito de poder de Arendt, a 

partir da identificação de dois problemas fundamentais. Para ele, ao definir o poder 

como um potencial para a realização de fins, Arendt reproduz em seu conceito um 

esquema teleológico de ação8 que a impede de contemplar a diferenciação específica 

que separa a violência exercida instrumentalmente do poder inerente à comunicação 

linguística unificadora. No modelo arendtiano de debate público com vistas a uma ação 

comum, o poder repousa na capacidade de persuasão e, portanto, “naquela imposição 

singularmente não-impositiva através da qual as intuições (Einsichten) se concretizam” 

(1990c, 102). Já no âmbito da teoria da ação comunicativa habermasiana, a distinção 

entre o poder comunicativo e a violência exercida instrumentalmente é resolvida 

mediante a distinção entre, de um lado, o consenso gerado a partir de uma comunicação 

voltada para o entendimento mútuo e, do outro, da comunicação instrumentalizada para 

outros fins.  

Nos termos de Bourdieu (2004a; 2004b), essa forma de violência é definida 

como violência simbólica, ou seja, como uma forma de violência que se manifesta em 

relações de dominação que não pressupõem o emprego da força ou da coerção física. Na 

violência simbólica, a dominação é exercida mediante o acionamento ou manipulação 

de símbolos e signos culturais, especialmente daqueles utilizados no reconhecimento 

tácito da autoridade de certas pessoas ou grupos sociais, como, por exemplo, no 

reconhecimento da autoridade do pai nas sociedades patriarcais tradicionais. A violência 

simbólica assume, pois, a forma de interdições desenvolvidas com base no respeito ou 

deferência assumidos como naturais pelos membros de uma determinada comunidade. 

Contudo, tanto o reconhecimento dessa autoridade quanto o de sua legitimidade não são 

                                                
8 Segundo Habermas, apesar de trabalharem com níveis teóricos diferenciados tanto Weber quanto 
Parsons também empregam esquemas teleológicos de ação em suas definições de poder. Max Weber 
(1994) os utiliza ao definir o poder como um potencial para a realização de fins. Parsos, por sua vez, 
repete o mesmo esquema teleológico, só que agora no nível da teoria sistêmica, ao definir o poder como a 
“capacidade que tem um sistema social de mobilizar recursos para atingir objetivos coletivos” 
(Habermas, 1990c: 102). 
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atos livres da consciência esclarecida. Ela se enraíza no acordo imediato entre as 

estruturas cognitivas, introjetadas nos processos de socialização, e as estruturas 

objetivas.  

Similarmente à noção de violência simbólica, a noção de violência exercida 

instrumentalmente, empregada por Habermas, refere-se a formas de violência que não 

envolvem o uso da força ou da coerção física. Além disso, ambas as formas de violência 

baseiam-se na negação da liberdade do sujeito dominado: no primeiro caso, porque as 

ações do sujeito não são um objeto do pensar, mas da incorporação não reflexiva de 

estruturas cognitivas, a exemplo dos papéis sociais; no segundo, porque a ação do 

sujeito dominado não se baseia no consenso ou emum consentimento racionalmente 

motivado.  

Outro aspecto importante é que, para Habermas (1990c, p. 102-103), a 

efetividade de um consenso obtido em uma comunicação livre de violência não é 

avaliada pelo êxito, seja este qual for, mas por sua aspiração à validade razoável, 

imanente à fala. Uma convicção publicamente produzida através do debate ou da 

argumentação e contra-argumentação pode ser manipulada, mas mesmo a manipulação 

bem sucedida deve levar em conta as exigências da racionalidade. Para ele, somos 

convencidos pela verdade e pela veracidade de um enunciado; a autenticidade de nossa 

convicção depende da consciência de que essas exigências de validade são reconhecidas 

racionalmente, ou seja, são motivadas. Assim, embora as convicções possam ser 

manipuladas, o mesmo não acontece com exigência de racionalidade da qual elas 

retiram sua força subjetiva.  

Na teoria da ação comunicativa, o poder (comunicativamente produzido) das 

convicções comuns origina-se do fato de que os participantes orientam-se para o 

entendimento recíproco e não para o seu próprio sucesso; já na estrutura conceitual 

arendtiana, o poder constituído na ação comunicativa é um efeito coletivo da fala e o 

entendimento mútuo por ela gerado é um fim em si para todos os participantes, posto 

que, ao fim, o processo comunicativo deve gerar uma decisão vinculante.  

Mas quais as repercussões desse conceito de poder para a concepção normativa 

de esfera pública republicana ou, pelo menos, para aquelas correntes influenciadas pelo 

pensamento de Hannah Arendt? 

Talvez um de seus maiores legados esteja em sua ênfase de que são as estruturas 

gerais de uma intersubjetividade não-mutilada que definem as condições de 
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normalidade da existência humana e digna, o que inclui a existência de uma esfera 

pública comum baseada na fala e na ação.  

Mas, devido a seu potencial inovador, a esfera da práxis é, em grande parte, 

instável e necessita de proteção. Nas sociedades organizadas sob a forma estatal, essa 

tarefa é desempenhada pelas instituições. Estas são alimentadas pelo poder que emana 

das estruturas intatas da intersubjetividade e devem, por sua vez, proteger as frágeis 

estruturas intersubjetivas contra deformações, se não quiserem elas próprias atrofiar-se. 

Daí resulta, segundo Habermas (1990c: 105), a hipótese central de Arendt em “A 

condição humana”: a de que nenhuma liderança política pode substituir impunemente o 

poder pela violência e que esta só pode obter o poder através de um espaço público não-

deformado. Além disso, Arendt insiste que a esfera pública só pode engendrar poder 

legítimo enquanto exprimir as estruturas de uma comunicação não-deformada.  

Em “As origens do totalitarismo” e em “Sobre a revolução”, Arendt aplica o 

conceito comunicativo de poder, permitindo, desse modo, que as deformações das 

democracias de massa do Ocidente sejam focalizadas a partir de perspectivas opostas. 

Para ela, uma ordem estatal degenera-se em uma dominação baseada na violência 

quando isola, por desconfiança, os cidadãos entre si, proibindo o intercâmbio público de 

opiniões. Essa ordem destrói as estruturas comunicativas, as únicas nas quais o poder 

pode surgir. Isso porque o medo radicalizado em terror força cada um a fechar-se em si 

mesmo contra todos os outros, anulando, ao mesmo tempo, as distâncias entre os 

indivíduos. O medo tira-lhes a força da iniciativa e priva todas as interações linguísticas 

da capacidade de unificar espontaneamente o que está separado. Contudo, a dominação 

totalitária que Arendt investiga a partir do exemplo do regime nazista e do stalinismo 

não é apenas uma forma de tirania moderna, posto que, se assim o fosse, limitar-se-ia a 

paralisar o movimento comunicativo do espaço político. A característica específica da 

dominação totalitária do nazismo e do stalinismo baseia-se na mobilização das massas 

despolitizadas (Habermas, 1990c: 105-106). 

Já em “Da revolução”, Arendt exprime o nexo entre a democracia participativa e 

as estruturas elitistas que considera necessárias nos seguintes termos (1990: 221-223): 

as sociedades de massa e as estruturas das democracias de massa representativas trazem 

em si a perigosa tendência de gerar movimentos de massa pseudopolíticos decorrentes, 

dentre outros fatores, da ausência de uma participação real do povo em espaços públicos 

nos quais possam tomar parte nas decisões políticas e da relação distorcida que se 
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estabelece entre o povo e seus representantes políticos nos processos eleitorais, que 

tomam a forma de um negócio de troca e venda, no qual cabe apenas ao eleitor apoiar 

ou se recusar a ratificar uma escolha. Ou seja, ao tempo em que Arendt oferece fortes 

argumentos contra o modelo de cidadania minimalista defendido, por exemplo, pelas 

vertentes realistas da democracia liberal, ela também baseia os argumentos a favor de 

uma cidadania republicana que incorpore a abertura de fóruns para a participação direta 

dos cidadãos nos negócios públicos. Para ela, não custa nada relembrar, a liberdade 

política ou significa “participar do governo” ou não significa nada (1990: 175).  

Seguindo a proposta de Jefferson, Arendt propõe que a ruptura com a tendência 

despolitizante da democracia de massas pode ser efetivada mediante a implementação 

de conselhos elementares formados por uma elite não selecionada, especificamente, por 

ninguém, mas que constituiu a si mesma de forma espontânea. A liberdade pública e a 

responsabilidade nos assuntos públicos caberiam àquela minoria, advinda de todas as 

esferas sociais “que anseia pela liberdade pública e que não pode ser ‘feliz’ sem ela”. 

Politicamente, essa minoria é constituída pelos melhores (aristos). Por isso, seria uma 

obrigação do bom governo ou da república bem organizada assegurar-lhes o lugar a que 

legitimamente fazem jus no ordenamento público. Certamente, essa forma 

“aristocrática” de governo representaria o fim do sufrágio universal, ao menos como o 

conhecemos, pois somente aqueles membros voluntários de uma “república elementar” 

que tivessem provado que suas preocupações não se restringem ao seu bem estar 

pessoal e aos seus interesses privados legítimos e que elas também abrangem, 

igualmente, o estado geral das coisas públicas, teriam o direito de ser ouvidos na 

condução dos negócios da república. Contudo, segundo Arendt, essa exclusão da 

política não seria depreciativa, posto que a elite política não é semelhante às elites 

sociais, culturais ou profissionais, nem ganharia a forma de uma sanção externa, pois do 

mesmo modo que aqueles que participam da república elementar são auto-escolhidos, 

aqueles que dela não fazem parte são auto-excluídos. 

Para Habermas (1990c: 111-112), se por um lado, o conceito comunicativo de 

poder de Arendt desvenda determinados fenômenos-limite do mundo moderno para os 

quais a ciência política tornou-se, em grande parte, insensível, por outro, esse conceito 

define uma concepção do político que leva a contra-sensos quando aplicada a 

sociedades modernas, sobretudo porque esse conceito:  
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a) Exclui da esfera política todos os elementos estratégicos, definindo-os como 
violência;  

b) Isola a política dos contextos econômicos e sociais nos quais está inserida através 
do sistema administrativo;  

c) Não compreende as manifestações da violência estrutural. 

Assim, ao excluir da esfera política a ação estratégica, Arendt também 

estabeleceu uma profunda separação entre virtude e interesse, o que tornou a aplicação 

de seu modelo de esfera pública inconciliável com a lógica e a psicologia da liberdade 

dos modernos. Habermas, por sua vez, concebe a ação estratégica – que visa não ao 

entendimento mútuo, mas à competição pelo poder – como um momento fundamental 

da ação política. É a ação estratégica que possibilita o estabelecimento de consensos nas 

situações em que as condições, para um discurso prático, não estão dadas devido à 

ausência de um interesse comum, como no caso da luta de classes (Freitag e Rouanet, 

1990: 24-25). 

A esfera pública republicana idealizada por Arendt é um espaço de construção 

da comunidade política de participação direta do cidadão na coisa pública cujo 

funcionamento pressupõe não apenas a existência prévia de uma cultura política 

participativa e cidadãos virtuosos, mas também uma esfera pública plenamente 

institucionalizada, incompatível com a espontaneidade dos movimentos sociais e de 

outras formas de organização civil que têm revitalizado a política a partir da sociedade 

civil. 

 

1.2.2 A tese do declínio da esfera pública 

Assim como “A mudança estrutural” de Habermas, “A condição humana” é uma 

história da decadência da esfera pública. Para Arendt, na era moderna, a esfera pública 

desapareceu, eclipsada pela sociedade de massas. Um dos sintomas desse 

desaparecimento estaria denotado na quase completa perda de uma autêntica 

preocupação com a imortalidade. Na era moderna, a admiração pública e a recompensa 

monetária têm a mesma natureza e podem substituir uma à outra. Ao perder sua 

capacidade de transcendência, em que o homem alcançava a imortalidade ao integrar o 

mundo comum, a admiração pública decai para a condição de mero instrumento de 

satisfação de existências singulares (2008: 65-66). 
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No mundo moderno, as esferas sociais e políticas diferem muito menos entre si. 

A política é apenas uma função da sociedade, e a ação, o discurso e o pensamento são, 

fundamentalmente, superestruturas assentadas no interesse social. Essa funcionalização 

tornou impossível perceber qualquer grande abismo entre as duas esferas, a social e 

política. Contudo, para Arendt, esta não é uma questão de teoria ou de ideologia, pois, 

com a ascendência da sociedade, ou melhor, com a elevação do lar doméstico (oikia) ou 

das atividades econômicas ao nível público, a administração doméstica e todas as 

questões antes pertinentes à esfera privada da família transformaram-se em interesse 

“coletivo”, de modo que, no mundo moderno, as duas esferas, constantemente, 

passaram a recair uma sobre a outra (2008: 40-42). 

Dando continuidade às suas reflexões sobre a liberdade e as perspectivas da 

política na modernidade, Arendt desenvolve em “Da Revolução” a tese da decadência 

do espírito público como uma consequência da transformação da opinião pública na 

força mais poderosa, na direção de uma sociedade democrática e igualitária, 

transformação esta que corresponderia aos processos análogos da vitória da sociedade 

sobre a esfera política e da tradução de princípios originariamente políticos (como os de 

liberdade e igualdade) em valores sociais.  

Para Arendt (1990: 217), o declínio da esfera pública nas sociedades de massa 

está ligado à incapacidade da democracia representativa de massa em criar espaços 

legítimos de ação política para os eleitores e à progressiva substituição da esfera pública 

pela administração das coisas por especialistas. Sobre essa última situação, ela 

argumenta que, no contexto do Welfare State, as questões políticas são tomadas como 

problemas de administração e de direção a serem tratados e decididos por especialistas, 

transformando os representantes em meras autoridades administrativas cujas 

atribuições, embora de interesse público, não são essencialmente diferentes da gestão de 

negócios privados.  

Nesta obra, ela defende a tese de que as revoluções do século XVIII buscaram 

estabelecer as instituições de uma esfera pública em que as pessoas pudessem fazer 

valer suas aptidões como cidadãos. Assim, seu fracasso não teria sido, simplesmente, o 

resultado da intervenção da burocracia e da riqueza privada na esfera pública, mas do 

efeito do social sobre a própria estrutura do público, ou seja, da transformação do 

espírito público em opinião pública. Observando a experiência norte-americana, ela 

argumenta que uma sociedade democrática supõe um tipo específico de nivelação social 
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capaz de abrir caminho para um novo tipo de pluralidade, a de opiniões, e que é possível 

apenas no contexto da criação de instituições republicanas genuínas, baseadas na 

comunicação livre, inclusive no nível micropolítico. Ao fracassar nesse esforço, os 

Estados Unidos revelaram algumas das características despóticas temidas por seus 

fundadores, substituindo o espírito público, baseado em uma multiplicidade de opiniões, 

por uma opinião pública unificada e homogênea. E embora essa tendência tenha sido 

controlada politicamente pela sobrevivência de algumas instituições republicanas no 

âmbito nacional e estatal, a ascensão das políticas de interesses, comuns tanto nos 

Estados Unidos quanto na Europa, completou o processo destrutivo da esfera pública 

(Cohen e Arato, 2000: 225). 

Ao comentar a predileção dos pensadores pré-revolucionários dos séculos XVII 

e XVIII pela forma republicana de governo em detrimento da democrática, Arendt 

(1990: 180) argumenta que essa escolha baseia-se na suposição de que o governo da 

opinião pública das democracias perverte o espírito público através da unanimidade de 

todos os cidadãos. Ela também salienta a existência de uma incompatibilidade decisiva 

entre o papel de uma “opinião pública” unanimemente mantida e a liberdade de opinião, 

pois não seria possível haver formação da opinião quando todas as opiniões tornam-se 

iguais. Para ela, a opinião pública significa o aniquilamento das opiniões:  

[As opiniões] nunca dizem respeito a grupos, mas exclusivamente a 
indivíduos, que ‘manifestam livre e desapaixonadamente os seus 
pontos de vista’, e nenhuma multidão, seja ela representativa apenas 
de uma parte da sociedade, seja de sua totalidade, jamais será capaz de 
formar uma opinião. As opiniões surgem onde quer que as pessoas se 
comuniquem livremente umas com as outras e tenham o direito de 
tornar públicos os seus pontos de vista (...) (1990: 181). 

Além disso, a democracia representativa não teria criado espaços para a 

participação do cidadão nos negócios públicos. Segundo Arendt (1990: 188), ainda que 

vagamente, Jefferson percebeu que a revolução, embora tivesse dado liberdade ao povo, 

não conseguira proporcionar um espaço onde essa liberdade pudesse ser exercida. 

Apenas os representantes do povo, e não o próprio povo, tiveram uma oportunidade de 

se engajar nas atividades de “expressão, discussão e decisão”, as quais, em um sentido 

positivo, são as atividades da liberdade. 

Assim como Tocqueville (2005), que associava o governo da opinião pública 

com o despotismo das massas, Hannah Arendt (2008), a seu modo, também desenvolve 

uma visão pessimista do governo da opinião e da democracia de massas ao associar a 
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ascensão da sociedade de massas com o declínio da esfera pública e do político. Para 

ela, ... 

[...] quanto maior é a população de qualquer corpo político maior é a 
probabilidade de que o social, e não o político, constitua a esfera 
pública. Os gregos, cuja cidade-estado foi o corpo político mais 
individualista e menos conformista que conhecemos, tinham plena 
consciência do fato de que a polis, com sua ênfase na ação e no 
discurso, só poderia sobreviver se o número de cidadãos permanecesse 
restrito. Grandes números de indivíduos, agrupados em uma multidão, 
desenvolvem uma inclinação quase irresistível na direção do 
despotismo, seja o despotismo pessoal ou o do governo da maioria 
(Arendt, 2008: 52-53). 

Os termos chave da análise de Arendt da deformação da esfera pública são a 

burocracia, o Estado de bem-estar social, a opinião pública e a corrupção política9. As 

três primeiras categorias são utilizadas pela autora em sua análise da sociedade civil e 

do Estado e, mais precisamente, em suas análises da mediação entre o público e o 

privado. A categoria da corrupção, por sua vez, conduz a uma crítica da representação 

dos interesses no sistema de partidos (Cohen e Arato, 2000: 222).  

Segundo Arendt, a burocracia é a forma “social” de governo por excelência 

porque os problemas do bem-estar coletivo só podem ter soluções administrativas. Ela 

não nega a necessidade de um serviço público ou de uma administração pública para as 

formas modernas de governo, apenas argumenta que, quando os assuntos de bem-estar 

se convertem em assuntos dominantes ou mesmo exclusivos na vida do Estado, a 

burocracia (em sua terminologia o governo da administração) pode se converter na 

forma mais tirânica de todas (Cohen e Arato, 2000: 223). Isto porque, segundo ela, a 

burocracia é uma forma especialmente arbitrária de governo posto que supõe um 

governo por decreto no qual aqueles que possuem o poder discricional tornam-se 

anônimos e invisíveis atrás da fachada de outras formas aparentemente mais políticas de 

deliberação e de tomada de decisões.  

A grande questão para Arendt está na relação entre um governo burocratizado, 

sem rosto, regido por regras técnicas, e supostamente mais eficientes que as tipicamente 

políticas, e a responsabilização pelas decisões tomadas “em nome de” e que “incidirão 

sobre” a coletividade. Ou seja, o problema está mais propriamente relacionado à 

dificuldade que os processos de coletivização e de tecnificação das decisões, típicos da 

                                                
9 Para uma análise dos paralelos entre as categorias utilizadas por Arendt com as de Hegel em suas 
análises da sociedade civil e do Estado ver Cohen e Arato (2000). 
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burocracia, impõem à identificação dos responsáveis pelas decisões e, por extensão, à 

responsabilização de suas consequências, previsíveis ou não. Desse modo a crítica à 

burocratização se dá não apenas pela via da elisão do político que ela promove, mas 

também pela via da crítica ao processo de ocultamento dos agentes responsáveis pelas 

ações e decisões do governo, o que cria um ambiente permissivo para a corrupção. 

Corrupção política que também se manifesta na deturpação dos procedimentos de 

participação pública e pelo esvaziamento da esfera pública.  

Para Arendt, a corrupção da política, que é a forma social da política, está 

relacionada com o status, com a riqueza e com a necessidade. Segundo ela, os membros 

das ordens aristocráticas despolitizadas do antigo regime continuaram atuando em 

conjunto com a sociedade de corte para melhorar seu status, mas como não podiam 

fazer isso através do discurso aberto, passaram a utilizar seus recursos para influenciar e 

pressionar a opinião pública substituindo, desse modo, a geração de poder pela venda de 

influência. Assim, já no contexto do Estado moderno e nas condições das sociedades 

industriais de massas, quando a propriedade foi substituída pela riqueza e a busca por 

objetivos políticos pela defesa e geração de uma riqueza cada vez mais ampla, as formas 

corruptas de ação conjunta criadas pela aristocracia se converteram nos melhores meios 

para que a burguesia alcançasse metas privadas que por sua natureza não poderiam ser 

validadas publicamente. Por fim, para ela, a necessidade do povo não apenas corrompe 

o governo ao torná-lo refém de seus interesses, mas também corrompe o povo que se vê 

premido a recorrer ao governo ou aos políticos para terem seus interesses atendidos 

(Cohen e Arato, 2000: 223). 

Avaliando criticamente o modelo de esfera pública republicano, Benhabib 

(1999: 79-80) argumenta que os modelos agonístico e associativista de esfera pública 

desenvolvidos por Arendt trazem as marcas, e os problemas, de seu essencialismo 

fenomenológico: o espaço público passa a ser definido como aquele espaço em que 

apenas certo tipo de atividade tem lugar, nomeadamente, ações que se opõem ao 

trabalho ou labor, ou aquelas que são delimitadas a partir de outras esferas sociais por 

referência ao conteúdo substantivo do diálogo público. Ambas as estratégias 

conduziriam a cominhos estéreis. Primeiro porque a diferenciação entre tipos de ação e 

os princípios ou espaço público operam em diferentes níveis. Diferentes tipos de ação, 

como o trabalho e o labor, podem tornar-se o lócus de um espaço público se eles 
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reflexivamente modificarem e colocarem em questão as posições sobre as relações 

assimétricas de poder que as regem. 

A distinção entre os modelos agonístico e associativista de esfera pública 

corresponde àquela verificada entre as experiências políticas da Grécia clássica e das 

democracias modernas. A homogeneidade moral e o igualitarismo político da polis 

grega possibilitaram o surgimento de uma esfera pública agonística, na qual o indivíduo 

podia revelar-se para os outros através do discurso e da ação. Mas, para os modernos, a 

esfera pública é essencialmente porosa e abrangente, de modo que nem o acesso à esfera 

pública nem à sua agenda de debate pode ser pré-definido por critérios de 

homogeneidade política ou moral. A entrada de novos grupos na esfera pública após as 

revoluções Americana e Francesa estendeu esse escopo.  

Além disso, a liberdade não emerge unicamente da ação conjunta ou 

coordenada, como parece afirmar Arendt (2008; 1990). Assim, o “último tesouro” das 

revoluções liberais do século XVIII não teria sido apenas a abertura da vida pública para 

novos atores, como pretende Arendt, mas a concomitante abertura da agenda da 

conversação pública. A luta para se fazer incluir na agenda pública é em si uma luta por 

justiça e liberdade. Assim, a distinção rígida entre o social e o político, proposta por 

Arendt, não faz sentido no mundo moderno, não porque toda política tornou-se uma 

administração ou porque a economia tornou-se a quintessência do público, mas 

basicamente porque “a luta para fazer alguma coisa pública é uma luta por justiça” 

(Benhabib, 1999: 79).  

Não obstante, o modelo republicano de esfera pública desenvolvido por Arendt 

traz importantes contributos para se pensar a condição política na modernidade e, mais 

especificamente, a condição política em sociedades midiáticas. Isso porque ele pode ser 

utilizado para colocar em perspectiva o modelo liberal de esfera pública, baseado em 

uma cidadania mínima, e o problema do domínio da esfera pública pelos meios de 

comunicação de massa comerciais. O problema é que, quando se coloca a produção e o 

consumo de informações no centro da esfera pública ou se adota essas funções como 

parâmetros para o funcionamento ideal da esfera pública, está-se correlacionando a 

esfera da opinião com o homem em sua condição de consumidor e não como um 

indivíduo capaz de pensar, falar e agir, enfim como homem político (Arendt, 2008: 

171).  
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Sua ideia de que o poder sempre resulta do agir conjunto, que se baseia no 

direito de associação e requer a comunicação entre as pessoas no espaço público, coloca 

o direito à informação como uma condição essencial para a manutenção de uma esfera 

pública democrática.  

Como explicitado em “A condição humana”, o público é, simultaneamente, o 

comum e o visível. Daí ...  

[...] a importância da transparência do público por meio do direito ex 
parte populi à informação, ligado à democracia, como forma de vida e 
de governo, que requer uma cidadania apta a avaliar o que se passa na 
res publica para dela poder participar. Sem o direito à informação, não 
se garante a sobrevivência da verdade factual – a verdade da política –
, na qual se baseia a interação e o juízo político, abrindo-se uma 
margem incontrolada para a mentira e os segredos conservados pelos 
governantes nas arcana imperii. Tanto as mentiras quanto os segredos 
corrompem o espaço público. A transparência do público através de 
uma informação honesta e precisa é, portanto, condição para o juízo e 
a ação em uma autêntica comunidade política (Lafer, 1997:31). 

Ainda segundo Lafer, coerente com o seu entendimento da separação entre a 

esfera do público, como o espaço dos assuntos comuns e do visível, e a esfera da vida 

privada, como o espaço da intimidade e daquilo que é exclusivo do ser humano em sua 

individualidade, Arendt fundamenta a ideia de que aqueles assuntos que não sejam de 

interesse público não devem ser divulgados.  

Por fim, a ênfase na fala e ação e na participação no interesse comum também 

coloca a questão de que a visibilidade ou a aparência não é por si só suficiente para 

gerar um mundo comum (Silverstone, 2008). Como argumenta Arendt (2008), o que 

mantém os membros de um mundo comum unidos não é o espaço de aparência 

(visibilidade) no qual se reúnem, nem o poder que conserva a existência desse espaço, 

mas a força da promessa ou do contrato mútuo. Nesse sentido, o elogio da vida ativa, 

feito por Arendt, pode ser transposto para a realidade contemporânea em confronto com 

o ideário liberal que tende, cada vez mais, a suprimir o pólo da ação política supondo 

poder associá-lo sempre à mística da ruptura radical pela via disruptiva da revolução 

(Cardoso, 2002: 63). 
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1.3 O republicanismo cívico: a esfera pública como fórum e espaço de 
mediação entre a sociedade e o Estado 

O período que se estendeu do final da década de 1980 até a primeira metade dos 

anos 1990 foi um período de grandes mudanças no cenário político mundial: as regiões 

do centro e do leste europeu vivenciaram a experiência de débâcle do socialismo real e 

da posterior introdução de instituições liberais e democráticas; na América Latina, as 

lutas contra o autoritarismo culminaram com processos de redemocratização e com o 

retorno do Estado democrático de direito e, no continente Africano, atravessado por 

profundas crises humanitárias e conflitos internos, a África do Sul inicia seu processo de 

construção institucional. Mas, malgrado os avanços alcançados pelos processos de 

construção de uma arquitetura institucional liberal e democrática e de 

constitucionalização de direitos e liberdades, a onda de euforia e otimismo foi 

gradativamente recuando na medida em que avançava o reconhecimento do fenômeno 

empírico da despolitização das iniciativas civis e dos movimentos sociais, após a 

realização das primeiras rodadas de eleições competitivas (Arato, 2000; Gellner, 1995). 

No Brasil, de forma mais específica, a descoberta de que “as grandes maiorias, embora 

enérgicas na perseguição de seus interesses privados, encontravam-se francamente 

alheias às instituições fundamentais às poliarquias – partidos, sindicatos e 

associações” (Werneck Vianna e Carvalho, 2004: 198), somada ao descrédito das 

instituições políticas como um reflexo das dificuldades enfrentadas pelo Estado em 

oferecer respostas satisfatórias às crescentes demandas sociais de sua população (Lord, 

2007), fez com que o foco da Ciência Política se voltasse para a necessidade de uma 

cultura política compatível com a democracia. 

Enquanto isso, nos países do capitalismo central, a exemplo dos Estados Unidos, 

Inglaterra e Alemanha, o crescimento da percepção de que a presença de instituições 

democráticas e o respeito aos seus procedimentos não são suficientes para definir o grau 

de democratização de um país fez com que a solução desse problema fosse, cada vez 

mais, relacionada ao aumento do número de esferas, situações ou questões, sobre as 

quais o corpo da sociedade pode deliberar democraticamente. Assim, o aprofundamento 

da democracia passou a ser visto como um processo que envolve a conjugação da 

democratização do Estado com a da sociedade (Bobbio, 1997; 2002), passando, desse 

modo, a depender, entre outros fatores, da ampliação dos direitos dos cidadãos para 
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discutir publicamente, formar livremente opiniões e, por fim, decidir sobre questões de 

seu interesse. 

Em todos esses contextos, as discussões acerca da abertura de novos espaços de 

deliberação popular ou, de forma mais ampla, do desenvolvimento de formas mais 

participativas de democracia, correm paralelamente ao questionamento das 

possibilidades do modelo liberal de democracia para favorecer ou não a observância dos 

preceitos fundamentais do sistema democrático, ou seja, de realizar os ideais que o 

fundamentam. Essas questões suscitaram a busca de novas alternativas políticas que 

levaram ao renascimento do ideal da sociedade civil e à revisitação da tradição 

republicana do humanismo cívico, sobretudo de sua afirmação da liberdade política 

como participação na esfera pública. 

Contudo, ao tempo em que buscava oferecer respostas a essas mudanças 

históricas e aos problemas correlatos à crise de legitimidade das democracias liberais 

representativas, os republicanos modernos também procuraram colocar-se criticamente 

frente ao legado da ideologia aristocrática que animou a tradição do pensamento 

republicano em períodos anteriores, como é possível notar nas teorias políticas de 

Alexis de Tocqueville e Hannah Arendt. Para Bresser-Pereira (2005: 90), os embates 

travados pelo republicanismo com as correntes elitistas e conservadoras do liberalismo 

econômico contribuíram para a predominância, no cenário do pensamento moderno 

republicano, de suas versões democrática e progressista, sobretudo daquelas que 

defendem modelos participativos de democracia.  

O retorno à tradição republicana significou, portanto, a retomada de uma série de 

preocupações e debates sobre a noção de bem público; sobre a distinção entre os 

domínios da vida privada e pública; sobre a cidadania como uma atividade ou prática e 

não como um estatuto formal, bem como sobre a esfera pública como o lugar da efetiva 

ação política dos indivíduos (Bignotto, 2004).  

Desse modo, o campo propriamente republicano da questão democrática 

contemporânea é circunscrito pelo resgate de noções autogoverno, autonomia, liberdade 

como não-dominação (Pocock, 2003; Skinner, 1999), descentralização do poder através 

participação popular no governo local (Frey, 2000) e pela defesa da institucionalização 

de arranjos de governança democrática participativa como um mecanismo propício à 

participação popular nas decisões políticas, à transparência na gestão pública e ao 

controle da corrupção (Fung, 2003; Dagnino, 2002a; 2002b ), bem como da valorização 
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contemporânea do tema da solidariedade como critério de coordenação social dos 

experimentos sociais e políticos de resolução de problemas (Honnet, 2003; Werneck 

Vianna e Carvalho, 2004).  

O modelo participativo de democracia absorve elementos republicanos, na 

medida em que postula a criação e a multiplicação de canais de acesso e de participação 

popular no âmbito das instituições e um modelo de cidadania ativa no sentido forte de 

participação direta nas decisões políticas. No Brasil, esse modelo de democracia 

republicana tem sido implementado através de um conjunto amplo de ações e processos, 

dentre os quais, destacam-se: o fortalecimento da figura jurídica do Ministério Público 

como órgão independente, previsto na Constituição promulgada em 1988; a 

constitucionalização de direitos, tais como o da iniciativa legislativa popular, previsto 

pelo inciso 2º do Artigo 61 da Constituição Brasileira; a utilização de referendos e 

plebiscitos como forma de auscultação da vontade popular; a criação e a implementação 

de novos arranjos institucionais como os conselhos gestores de políticas públicas, as 

câmaras setoriais e as assembléias de orçamentos participativos; a emergência de 

iniciativas civis, como a organização de fóruns temáticos da sociedade civil e a 

ampliação da mobilização social através da atuação em Organizações Não-

Governamentais e movimentos sociais. 

Já há uma ampla literatura que dá conta dos experimentos de democracia 

participativa no Brasil, em que se destacam as pesquisas reunidas em Dagnino (2002), 

Dagnino e Tatagiba (2007) e Santos (2002). De forma geral, esses estudos trabalham a 

noção de “espaços públicos” na dupla acepção de espaços que visam “promover o 

debate amplo no interior da sociedade civil sobre temas/interesses até então excluídos 

de uma agenda pública”, portanto informais, como daqueles “que constituem espaços de 

ampliação e democratização da gestão estatal” (Dagnino, 2002: 10). Estes últimos, mais 

formalizados e estáveis, constituir-se-iam como cenários de “encontros” entre a 

sociedade civil e o Estado. Ainda segundo Dagnino: 

[...] na medida em que estabelecem a convivência entre interlocutores 
portadores de interesses diferenciados, [estes espaços públicos] 
provêem espaços regulados democraticamente para a administração de 
conflitos e para a construção de consensos, essas experiências 
poderiam constituir espaços de construção de uma dimensão 
propriamente pública na sociedade brasileira, distinta da regulação 
produzida pela lógica estrita do Estado ou do mercado. Sendo espaços 
de convivência e debate, esses espaços potencialmente requereriam e 
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fortaleceriam o aprendizado e a consolidação de uma “cultura de 
direitos”, por meio do exercício efetivo da cidadania (2002: 12). 

Para esse modelo de democracia participativa, a esfera pública é entendida como 

espaços de participação direta através do estabelecimento de relações de “partilha de 

poder entre a sociedade civil e o Estado” em espaços comuns de convivência. Desse 

modo, a participação “efetiva” da sociedade civil nas decisões referentes às políticas 

públicas do Estado teria por fim concretizar uma forma de controle social sobre elas. A 

característica central da maior parte desses espaços é dada pelo seu envolvimento com 

políticas públicas, seja em sua formulação, discussão, deliberação ou execução, o que 

requer, como salienta Dagnino, uma qualificação técnica específica dos atores que 

interagem nesses espaços. Além disso, ao proporcionarem a convivência direta com 

uma multiplicidade de atores portadores de concepções de mundo, projetos políticos e 

interesses diversos, esses espaços públicos favoreceriam o aprendizado de uma 

convivência democrática pautada na argumentação, na negociação, no estabelecimento 

de alianças e na produção de consensos possíveis.  

Embora os estudos citem a existência de espaços públicos informais, a ênfase 

recai mesmo sobre os espaços formais, construídos, em sua maioria, sob a tutela do 

Estado e, conquanto concebam a política como algo que supera os limites formais do 

Estado, as ações e deliberações de atores da sociedade civil têm como fim último o 

atendimento de suas demandas pelo Estado, o que reforça a visão do cidadão como um 

cliente. Ademais, o uso da expressão “espaço público” para designar a dimensão pública 

e política da sociedade civil parece ter gerado um problema de coerência conceitual 

deveras perturbador, sobretudo quando nos reportamos ao referencial teórico 

republicano.  

Explico-me: na concepção republicana de Dagnino (2002), o espaço público 

parece constituir-se como “materialização física de um espaço de negociação 

intersubjetiva a respeito de assuntos políticos” (Lord, 2007: 459). Os espaços públicos 

referem-se sempre a locais físicos, como conselhos, fóruns, assembléias e outros 

espaços de discussão e deliberação sobre a política. Contudo, o fundamental para a 

noção de esfera pública arenditiana, referida por Dagnino, não é a constituição de um 

espaço de aparência, mas o estabelecimento de laços contratuais entre os homens que 

falam e agem em conserto. Mais uma vez, para Arendt, o que mantém os membros de 

um mundo comum unidos não é o espaço de aparência (visibilidade) no qual se reúnem, 
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nem o poder que conserva a existência desse espaço, mas a força da promessa ou do 

contrato mútuo. Assim, diferentes locações como uma praça pública ou uma assembléia 

de moradores de um bairro tornam-se espaços públicos, na medida em que se tornam 

locais de poder, de uma ação comum coordenada através do discurso e da persuasão 

(Benhabib, 1999: 77-78). O modelo de esfera pública arendtiano ancora-se na 

capacidade humana de falar, convencer e formar os consensos necessários para a 

tomada de decisões vinculantes; ele é, antes de qualquer coisa, um modelo baseado na 

potencialidade humana para a comunicação. Nas palavras de Arendt: 

tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido 
na medida em que pode ser discutido. Haverá talvez verdades que 
ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o 
homem no singular, isto é, para o homem que, seja o que for, não é 
um ser político. Mas os homens no plural, isto é, os homens que 
vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o 
significado das coisas por poderem falar e serem inteligíveis entre si e 
consigo mesmos (2008: 12). 

Como salienta Bobbio (2002: 66), um dos problemas apresentados pelas versões 

da democracia direta participativa, dentre as quais se incluem as de influência 

republicana10, é de que elas também mantêm um nível de representação, pois mesmo os 

bairros são governados não pela assembléia dos cidadãos, mas por seus representantes. 

Nem as instituições individuais da democracia direta – referendos, comitês ou 

assembléias locais, mandato obrigatório – nem sua combinação, oferecem um substituto 

viável para o sistema representativo. Os referendos por si só não abarcam todos os 

problemas que devem ser debatidos e resolvidos coletivamente nas sociedades 

complexas modernas. Além disso, os problemas que um comitê ou uma assembléia 

local pode discutir competentemente, muito raramente, são idênticos aos enfrentados 

pela organização política nacional. Quanto ao problema do vínculo entre representantes 

e representados, Bobbio também argumenta que já existem mandatos obrigatórios onde 

há um sistema de partidos fortes (a disciplina do partido seria o equivalente funcional do 

mandat imperatif), e onde eles não existem, permanece capacidade de revogabilidade 

dos mandatos (Cohen e Arato, 2000: 197-198). 

Ao permitir uma maior participação dos cidadãos na tomada de decisões, os 

instrumentos da democracia participativa impactam positivamente a gestão pública 

                                                
10 Para uma revisão teórica dos modelos da democracia participativa ver Held (2007), Cohen e Arato 
(2000), Macpherson (2003), Máiz (2006), Santos e Avritzer (2002), entre outros. 
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local, impondo transparência e publicidade aos critérios empregados para a elaboração e 

execução das políticas públicas e à gestão das verbas públicas, contribuindo também 

para a potencialização de uma cidadania mais sólida, baseada na informação, na co-

responsabilidade e no controle. Contudo, como modelo normativo, a democracia direta 

apresenta graves deficiências de princípio e de estrutura teórica (Máiz, 2006: 29-30; 

Pereira, 2007): 

I- Ao contrário do que postula, a participação direta nos negócios públicos não 
gera uma identidade entre governantes e governados, um dos fundamentos da 
ideia de autogoverno. Na realidade, ela tende a facilitar tanto o diletantismo 
político quanto o surgimento de elites ocultas, vanguardas, grupos poderosos de 
interesses, líderes carismáticos ou intermediários privilegiados da opinião, 
ambos dificilmente controláveis. O que se percebe a partir das experiências e 
históricas e contemporâneas de democracia direta é a substituição dos cidadãos 
comuns por cidadãos “participativos especializados”. 

II- Sob a alegação de se tratarem de resíduos da democracia liberal, o postulado da 
soberania atualizada do povo abandona fundamentos teóricos substantivos, 
como a ideia chave de Constituição e, com ela, a de limites e fundamentos 
jurídicos, positivos e sistemáticos, dos poderes do Estado, da separação de 
poderes, da distinção entre poder constituído e constituinte, do federalismo e da 
representação territorial complexa, do parlamento como órgão máximo 
representativo, etc. 

III- Os pressupostos participativos não podem prescindir da representação, pois, em 
sistemas políticos complexos, a democracia direta pressupõe a necessária 
criação de instâncias de delegação e de representação. 

IV- A democracia direta de influência republicana pressupõe as preferências como 
exógenas e prévias ao processo político que devem ser canalizadas da forma 
mais transparente possível, não levando em consideração sua pluralidade 
conflitiva, o antagonismo e incompatibilidade entre muitas delas e, por fim, o 
papel ativo, produtivo e não meramente expressivo da ação política e das 
instituições na geração de interesses e identidades. 

Embora o modelo republicano tenha a vantagem de se basear em uma noção 

radicalmente democrática de auto-organização da sociedade pelos cidadãos através da 

formação de acordos mútuos pela via comunicativa e não pelo recurso à negociação 

entre interesses concorrentes, ele assenta-se na pressuposição pouco realista da 

existência de cidadãos virtuosos e voltados ao bem comum como condição necessária 

do processo democrático. Segundo Habermas, o erro estaria na “condução estritamente 

ética dos discursos políticos” (2004a: 284). A despeito da importância dos discursos de 

auto-entendimento mútuo entre os membros de uma comunidade política para a 

construção e compreensão de sua identidade coletiva, esses discursos possuem uma 

aplicação limitada sob as condições do pluralismo cultural e social. Isso porque, nessas 
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condições, as comunidades políticas não são homogêneas, sendo compostas por 

diferentes interesses e orientações de valor, muitas vezes conflitivos e irredutíveis a 

consensos, que não são compartilhados pela comunidade geral, mas que precisam ser 

compensados.  

E a compensação desses interesses divergentes não pode ser conseguida apenas 

pelo recurso aos discursos éticos; ela também requer o estabelecimento de acordos e 

negociações entre as partes, o que pressupõe o compartilhamento de uma disposição 

para a cooperação, ou seja, de uma “vontade de obter resultados mediante a observância 

de regras do jogo que sejam aceitáveis para todos os partidos, mesmo que por razões 

diversas”. Mais uma vez, Habermas (2004a: 284) chama a atenção para os problemas 

decorrentes da pressuposição republicana de que os cidadãos possuem preferências, 

interesses e identidades prévias e pré-políticas que devem ser respeitados mediante um 

governo direto, bem como para a impossibilidade de se suprimir a ação estratégica da 

política.  

O modelo associativista de esfera pública tem sido aplicado em experiências de 

orçamento participativo no âmbito de governos municipais, mas sua extensão para um 

modelo de governança nacional tem esbarrado em grandes dificuldades. O modelo 

associativista baseado em conselhos faz a cidadania depender de sujeitos moralmente 

engajados na defesa do interesse público e acostumados com a liberdade, não nos diz 

nada sobre como esse sujeito pode ser socialmente gestado.  

Como é sabido, desde Maquiavel, não se pode inventar uma sociedade (Werneck 

Vianna e Carvalho, 2002: 152) e, do mesmo modo, não se pode inventar uma cultura 

política. Como argumentado por Tocqueville (2005) – para nos mantermos na 

circunferência do pensamento republicano – a existência de uma cultura política 

republicana, ou de uma cultura política que traga em si os elementos valorativos 

referentes a uma identidade republicana, é uma das pré-condições para a legitimação e 

reprodução de uma práxis política e de uma institucionalidade igualmente republicana.  

Essa é uma questão de suma importância para países como o Brasil com uma 

experiência democrática recente e que enfrenta ainda, no campo da cultura política e da 

institucionalidade democrática, as sequelas de um processo de modernização 

conservadora do Estado, baseada em uma concepção estreita e excludente da ordem 

liberal refratária à incorporação das classes médias urbanas e das classes operárias na 

vida política e solidária com a reprodução estrutural de uma engenharia política 
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patrimonialista, clientelista e coorporativista (Nunes, 2003). Como assinala Bignotto 

(2004: 29), “a simples concessão de direitos não assegura a inclusão do cidadão no 

universo dos valores republicanos, que exigem mais do que o reconhecimento formal da 

titularidade de direitos, para os quais, muitas vezes, ele não está minimamente equipado 

para usufruir”. Sobre essa questão, pesa ainda o fato de, no Brasil, como argumenta 

Carvalho (2002a), a aquisição dos direitos e a integração dos cidadãos nos mecanismos 

de participação política não terem seguido a sequência cronológica e lógica da aquisição 

dos direitos constituintes da cidadania, como descrito no modelo paradigmático de 

Marshall (1967). 

Os instrumentos da democracia direta participativa, a exemplo dos conselhos, 

também capitulam sob o julgo da violência estrutural do corporativismo, do 

patrimonialismo, do clientelismo; eles também reproduzem padrões de ação 

instrumental, direcionada ao êxito e não apenas ao exercício da política como um fim 

em si mesmo. Além disso, sua aplicação na realidade empírica de esferas públicas em 

sociedades mediáticas esbarra no problema de que eles não dão conta das mudadas 

condições de uma intersubjetividade mediada por tecnologias e técnicas de 

comunicação11.  

O modelo de democracia direta participativa não é, necessariamente, refratário 

ao governo da opinião, uma vez que pressupõe que o interesse coletivo não contradiz os 

interesses individuais. Ele mantém a ideia de que, através da discussão pública, os 

cidadãos ativos, que defendem uma grande variedade de interesses, contribuem para 

uma formulação mais apurada dos problemas e temas que deverão ser incluídos na 

agenda pública. Além disso, o diálogo também exclui as posições que não podem ser 

justificadas com argumentos, porque o mero reconhecimento de interlocutores evita que 

seus interesses sejam ignorados.  

Mas o diálogo face a face requerido pela democracia direta é impraticável em 

grandes coletividades e amplos territórios. É ineficiente para lidar com temas complexos 

e mutáveis. Estão sujeitos à manipulação de demagogos e trazem riscos à autonomia 

pessoal. O povo eleva-se como sujeito coletivo, muitas vezes, ao custo dos direitos 

individuais. Além disso, nega uma realidade sociológica fundamental: a de que nem 

todos os cidadãos estão interessados em ocupar-se de assuntos públicos.  

                                                
11 Para uma diferenciação entre técnicas e tecnologias da comunicação ver Bougnoux (1994), Rodrigues 
(1990), Breton e Proulx (2002), entre outros.  
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Para os republicanos cívicos, a difusão da virtude cívica, a participação 

democrática e a ação política informada, seja por uma forma de “interesse bem 

compreendido” seja por uma ideia intersubjetivamente compartilhada de bem público, 

implica uma prática associativa da cidadania que deve difundir-se por todas as 

instituições da sociedade civil e da comunidade política em todos os níveis, devendo 

converter-se em algo habitual e integrado às práticas e aos sentimentos morais de cada 

cidadão. A esfera pública converte-se, desse modo, no espaço por excelência do 

exercício de uma cidadania ativa e da participação nas decisões políticas. Por extensão, 

a imprensa e as mídias cumprem duas funções principais: a de oferecer aos cidadãos 

informações necessárias para a tomada de decisões e como espaço da livre manifestação 

da opinião, de mobilização social e de construção de identidades coletivas. Por fim, o 

elogio republicano das virtudes cívicas e das deliberações e discussões públicas travadas 

na esfera pública coloca-se contra a pretensão de uma sociedade construída a partir do 

encontro dos interesses emanados da esfera privada, de uma cidadania mínima e de uma 

esfera pública como espaço de representação de interesses concorrentes e regulada 

segundo as normas de mercado, elementos típicos do liberalismo e que serão tratados no 

próximo capítulo. 
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2 A esfera pública no modelo liberal de democracia: o paradigma 
da comunicação mediada entre sociedade e Estado 

O liberalismo permanece como um terreno ideologicamente em disputa, não 

podendo, por isso, ser tratado como uma unidade. Existem distintas tradições liberais 

personificadas por autores como John Locke, Jeremy Bentham ou John Stuart Mill que 

encarnam diferentes concepções sobre a ação individual, a autonomia, os direitos e 

deveres dos sujeitos ou a natureza e a forma adequada da comunidade política. Mas, 

seguindo a sistematização do pensamento liberal realizada por Held (2007: 97), 

considera-se que, mesmo em se tratando de um conceito polêmico e que seu significado 

tenha mudado historicamente, o termo liberalismo será aqui empregado em referência à 

corrente do pensamento político que se estruturou a partir da defesa dos valores da 

liberdade de escolha, razão e da tolerância frente à tirania, ao sistema absolutista e à 

intolerância religiosa.  

Desafiando o poder do clero e da Igreja, por um lado, e os poderes das 

“monarquias despóticas”, por outro, o liberalismo lutou pela restrição de ambos os 

poderes e pela definição de uma esfera unicamente privada, independente da Igreja e do 

Estado. As metas centrais de seu projeto eram a liberação da política do controle 

religioso e a liberação da sociedade civil (a vida pessoal, familiar e empresarial) da 

interferência política. Pouco a pouco, o liberalismo associou-se à doutrina de que os 

indivíduos deviam ser livres para seguir suas próprias preferências em matéria religiosa, 

econômica e política, quer dizer, na maioria das questões que afetavam a vida cotidiana.  

E conquanto as distintas variantes do liberalismo tenham interpretado esse 

objetivo de diversas maneiras, todas elas coincidiram na defesa de um Estado 

constitucional, da propriedade privada e de uma economia de mercado competitiva 

como mecanismos centrais para coordenar os interesses dos indivíduos. Held (2007: 98) 

assinala ainda que, nas primeiras (e mais influentes) doutrinas liberais, os indivíduos 

eram concebidos como sujeitos “livres e iguais”, dotados de “direitos naturais”, ou seja, 

de direitos inalienáveis adquiridos ao nascer. Em geral, o centro da atenção do 

liberalismo era o indivíduo varão e proprietário e as novas liberdades referiam-se em 

primeiro lugar, aos integrantes das novas classes médias ou da burguesia. Durante muito 

tempo, o predomínio dos homens na vida pública seguiu sem ser questionado pelos 

principais pensadores relacionados à tradição do pensamento liberal, o que se refletiu, 

inclusive, em seus modelos de esfera pública. 
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Já para Sartori (1994: 162-163), o liberalismo pode ser considerado, muito 

simplesmente, como a teoria e a prática da defesa jurídica, através do Estado 

constitucional, da liberdade política individual. Em uma analogia à metáfora homérica 

da condição humana, pode-se dizer que o pensamento político liberal debate-se entre o 

Silas da limitação do poder do Estado e a Caribdes da inserção do poder popular no 

Estado. As várias versões da democracia liberal refletem a virada do timão ao dispor de 

uma ou outra dessas forças. 

Um dos mecanismos defendidos pelo liberalismo com vistas ao controle do 

poder de Estado pelos indivíduos é a divisão dos poderes, em que todos os órgãos do 

poder do Estado são formalmente subordinados às leis constitucionais do Estado. A 

divisão dos poderes atuaria na limitação dos abusos no uso do poder de duas maneiras: 

de um lado, as prerrogativas legais do legislativo de discutir e aprovar, ou não, as ações 

do executivo dificultariam uma tomada de decisões arbitrárias. De outro, a existência de 

um judiciário independente e a observação de sua parte do princípio da imparcialidade 

na solução de controvérsias impediriam a tomada de decisões parciais (Lafer, 1980: 24). 

Por sua vez, caberia aos cidadãos vigiar as ações de seus representantes. 

Historicamente, esse papel de vigilância também tem sido atribuído à imprensa que 

desempenhou um importante papel na estruturação da esfera pública liberal e no 

surgimento da oposição política, elementos fundamentais da democracia moderna 

(Habermas, 1984).  

Já no que tange à participação popular, embora alguns teóricos liberais, a 

exemplo de Robert Dhal (1990; 2001) e Manin (2007), tenham proposto a introdução de 

instrumentos de democracia direta, como os referendos populares, associações e outros 

espaços deliberativos da sociedade civil, como correntes transmissoras do poder do 

povo (da soberania popular) para os governos, a concepção da democracia liberal é 

predominantemente agregativa e os principais instrumentos de participação cidadã 

permanecem sendo o voto e o consumo das informações necessárias para o exercício da 

cidadania, ou seja, para a seleção bem informada dos representantes e para o 

acompanhamento e avaliação da gestão da coisa pública, necessária, entre outros 

fatores, para a tomada de decisão sobre a recondução, ou não, dos políticos aos cargos 

públicos pleiteados. 

Outra especificidade das teorias liberais é que elas buscam resolver a “questão 

política” através de considerações acerca das relações entre indivíduo e Estado. A 
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política é concebida, essencialmente, como uma luta por posições para aquisição do 

poder administrativo de Estado. Nessa perspectiva, o processo de formação da vontade e 

da opinião política, tanto nas esferas públicas políticas da sociedade quanto nas esferas 

públicas formais do Estado, é determinado pela concorrência entre agentes coletivos que 

agem estrategicamente, bem como pela manutenção ou conquista de posições de poder. 

O êxito nesse processo é medido pela concordância dos cidadãos em relação a pessoas e 

programas, quantificada segundo números de votos. Presume-se que, ao votar, os 

eleitores expressam suas preferências e que as decisões que tomam nas eleições 

expressam a mesma estrutura que os atos eletivos de participantes do mercado voltados 

à conquista de êxito. Ao votar, os cidadãos não apenas autorizam o acesso às posições 

de poder disputadas pelos participantes políticos, mas também se valem e reproduzem 

um modelo de ação orientado para o sucesso (Habermas, 2004a: 283). Os resultados das 

eleições autorizam a assunção do poder pelo governo que, por sua vez, precisa justificar 

perante a esfera pública e o parlamento o uso deste poder. 

Além disso, na concepção liberal, o status do cidadão é definido a partir dos 

direitos individuais que dispõem em face do Estado e dos demais cidadãos, ou seja, o 

liberalismo atribui direitos defensivos aos sujeitos privados, de forma a regular suas 

relações com outros sujeitos privados e com o Estado. Como portadores de direitos 

subjetivos, os cidadãos podem contar com a defesa do Estado, mas desde que defendam 

os próprios interesses nos limites impostos pelas leis – e isso se refere igualmente à 

defesa contra intervenções estatais que excedam as ressalvas interventivas previstas em 

lei. No liberalismo, os direitos subjetivos são concebidos como direitos negativos que 

garantem um espaço de ação alternativo em cujos limites as pessoas do direito se veem 

livres de coações externas. Do mesmo modo, os direitos políticos oferecem aos cidadãos 

a possibilidade de validar seus interesses particulares, de maneira que esses possam ser 

agregados a outros interesses privados (por meio de votações, formação de corporações 

parlamentares e composição de governos) e transformados em uma vontade política que 

exerça influência sobre a administração. É dessa maneira que os cidadãos, como 

membros do Estado, podem controlar se o poder estatal está sendo exercido em favor do 

interesse dos cidadãos na própria sociedade (Habermas, 2004a: 279). 

Esses preceitos normativos desembocaram em um tipo ideal de esfera pública 

liberal, desenvolvida em torno das ideias de liberdade e do Estado constitucional que faz 

convergir o governo-da-lei com a liberdade política. Entretanto, de forma oposta ao 
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proposto pelo republicanismo que concebe a esfera pública como o lugar privilegiado 

para o pleno desenvolvimento humano, para o liberalismo, a área de desenvolvimento 

próprio e pleno da vida humana é a esfera privada. Segundo O’Donnell (1998: 27), essa 

é a origem da ambigüidade inerente ao liberalismo com relação ao Estado e, mais 

genericamente, à esfera pública: “por um lado, o Estado deve ter poder suficiente para 

garantir as liberdades desfrutadas na vida privada, mas, por outro, ele deve ser 

impedido de sucumbir à tentação sempre presente de usurpar essas mesmas 

liberdades”, de modo que os valores atribuídos às esferas pública e privada pelo 

liberalismo e pelo republicanismo levam a uma divergência de conclusões sobre os 

direitos e deveres políticos, a participação política, o caráter da cidadania e da sociedade 

civil.  

No que segue, buscar-se-á traçar o fio básico dos argumentos que sustentam os 

pressupostos gerais da esfera pública na tradição do pensamento liberal, partindo das 

formas como os principais teóricos e pensadores liberais conceberam a participação 

política e a relação entre sociedade civil e Estado.  

 

2.1 A sociedade civil nas teorias do liberalismo político renascentista 

Thomas Hobbes (1588 – 1679) e John Locke (1632 – 1704) figuram entre os 

principais representantes do pensamento liberal, cujas ideias reverberam até os dias 

atuais, influenciando as formas como o discurso liberal lida com questões cruciais, 

como os fundamentos e limites do poder do Estado e suas tensões com as liberdades dos 

indivíduos. 

Hobbes marca um importante ponto de inflexão entre o compromisso com o 

absolutismo e a luta do liberalismo contra a tirania. Mas, conquanto suas contribuições 

sejam consideradas decisivas para a formação do pensamento liberal, suas ideias 

combinavam, de forma paradoxal, elementos liberais e anti-liberais.  

Os elementos liberais do pensamento hobbesino assentam-se em seu interesse 

em descobrir as melhores circunstâncias para a expressão da natureza humana; em 

explicar ou obter as formas mais adequadas de sociedade e de Estado em relação a um 

mundo de indivíduos “livres e iguais”; em enfatizar, de uma forma nova, a importância 

do consentimento no estabelecimento de um contrato ou pacto social, não apenas para 

regular os assuntos humanos e para garantir uma margem de independência e escolha na 

sociedade, mas também para legitimar, ou melhor, justificar essa regulação.  
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Contudo, sua postura também era anti-liberal: suas conclusões políticas 

enfatizavam a necessidade de um estado virtualmente todo poderoso para criar leis e 

assegurar as condições de vida social e política. Sua concepção sobre as obrigações 

derivadas do contrato social pendia drasticamente em favor do Estado, em detrimento 

do indivíduo e, embora tenham sido estabelecidas as bases do poder soberano do Estado 

moderno, sua concepção reduzia a capacidade de ação independente dos indivíduos, à 

exceção dos cidadãos homens, com alta posição social e posses substanciais. Hobbes 

buscou defender uma esfera livre das interferências do Estado (a sociedade civil), na 

qual o intercâmbio, o comércio e a família patriarcal pudessem prosperar. Contudo, ele 

fracassou nesse intento, pois não conseguiu articular de forma correta os princípios 

institucionais necessários para delimitar a ação do Estado (Held, 2007: 101). 

John Locke, por sua vez, assinala o início da tradição constitucionalista liberal, 

que se converteu em um ramo dominante da estrutura política européia e americana 

desde o século XVIII. Na opinião de Locke (2003), embora o direito de elaborar e fazer 

cumprir a lei (o direito legislativo e executivo) fosse transferido dos súditos para o 

Estado, o processo completo estava condicionado ao propósito essencial do Estado: a 

preservação da vida, da liberdade e da propriedade. Como o poder soberano residia em 

último termo no povo, a integridade e os fins últimos da sociedade requereriam um 

governo constitucional, no qual o “poder público” estivesse legalmente circunscrito e 

dividido. As regras do governo e sua legitimidade seriam sustentadas pelo 

consentimento dos indivíduos, ou seja, pelo acordo ativo, contínuo e pessoal dos 

indivíduos. Não obstante, como o poder dos governantes era outorgado pelos 

participantes do pacto social, ele também seria revogável. Locke achava que os cidadãos 

tinham o direito à resistência e à insurreição frente a um governo tirânico. O abuso da 

autoridade colocaria o governo em uma situação de guerra contra o povo e este, por não 

encontrar reparação, poderia revoltar-se. O direito de resistência e de revolta seria uma 

extensão do direito natural de cada um para punir seu agressor. Embora o soberano seja 

o agente executor da soberania do povo, este não está contratualmente submetido ao 

governo: caberia ao povo decidir sobre a ocorrência de uma quebra de confiança, pois 

somente aquele que confia poder é capaz de dizer quando se abusa do poder concedido. 

Locke atribuía aos indivíduos a responsabilidade de criar uma comunidade 

política que assegurasse seus fins. Com isso, ele ajudou a inaugurar um dos princípios 

centrais do liberalismo europeu: o de que o Estado existe para salvaguardar os direitos e 
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liberdades dos cidadãos, que são, em último caso, os melhores juízes de seus próprios 

interesses e que, consequentemente, o Estado deve ter seu âmbito restringido e limitado 

na prática, com o fim de garantir o máximo possível de liberdade para todos os cidadãos 

(Held, 2007: 105). 

Entrementes, essa noção de Estado era ancorada por uma concepção da política 

como uma atividade instrumental. Isso porque, para ele, ao garantir o marco ou as 

condições para a liberdade, a política também criava as possibilidades para que os fins 

privados dos indivíduos fossem realizados na sociedade civil. Para fins de melhor 

entendimento, faz-se necessário precisar o que Locke considerava liberdade. Para ele, 

ao viver sob governo, a liberdade do homem passava a ser pautada pelas regras comuns 

aos membros da sociedade em que está inserido e que foram elaboradas pelo poder 

legislativo dessa mesma sociedade. A liberdade era concebida, desse modo, como a 

condição do indivíduo que segue a própria vontade em tudo o que não está prescrito em 

leis que, por sua vez, não foram submetidas à “vontade mutável, duvidosa e arbitrária 

de qualquer homem”, posto que são baseadas no consentimento da comunidade política 

(2003: 35). Assim, a liberdade individual consistia em não sofrer qualquer restrição, a 

não ser daquelas impostas pelas leis elaboradas pelos indivíduos na condição de 

membros de uma comunidade política. 

Uma obra que exerceu significativa influência sobre noção de liberdade 

desenvolvida por Locke e ao papel por ele atribuído à imprensa foi o “Areopagítica” de 

John Milton (1608-1674). Lido no parlamento inglês em 1644, o Areopagítica é um 

marco da defesa da liberdade de imprensa como parte do processo de institucionalização 

da separação entre Estado e religião e da pluralidade. Foi publicado pela primeira vez 

em novembro de 1644, por John Milton, no contexto de uma batalha parlamentar entre 

presbiterianos que tentavam impor sua orientação no tratamento das questões políticas e 

religiosas, e os independentes ou congregacionistas que, entre outras questões, 

advogavam pela autonomia do parlamento frente à Igreja. 

Na Areopagitica, Milton apresenta uma das mais influentes defesas da liberdade 

de imprensa, da livre circulação de todas as ideias e da necessidade da tolerância 

religiosa. Seus argumentos a favor da liberdade de imprensa convergem para o ideal de 

uma sociedade virtuosa que alcança e promove o avanço do conhecimento e da verdade 

através do exercício da razão, da liberdade e da tolerância. A defesa da liberdade de 
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imprensa por Milton pode ser sumarizada em quatro argumentos centrais (Fortuna, 

1999: 17-19): 

I. Na relação entre censura e tirania: Milton busca demonstrar historicamente 
que a censura é fruto da Inquisição católica e, como tal, contrária ao 
pensamento da Inglaterra protestante.  

II. Nos benefícios da liberdade de imprensa para o avanço do conhecimento e 
da verdade: como o bem e o mal estão inextricavelmente ligados, não é 
possível coibir um sem atingir profundamente o outro. Valendo-se, 
sobretudo, do princípio teológico do livre arbítrio, ele demonstra que o 
conhecimento e a verdade surgem do contato com o que existe de bom e mau 
nos livros, cabendo ao leitor buscar neles o que mais lhe agrada. 

III. Contra a condenação prévia de qualquer livro e na defesa da liberdade de 
publicação em nome da razão e da liberdade, fundadoras da virtude: Milton 
salienta o aspecto da inutilidade da censura, uma vez que os maus livros são 
verdadeiramente combatidos quando suas ideias ficam expostas, e não 
quando permanecem ignoradas. 

IV. Na demonstração de que é impossível tornar as pessoas virtuosas pela 
coerção externa, já que o combate à corrupção moral faz-se com o poder de 
escolha racional: a censura apenas impede que as pessoas exerçam a 
faculdade do juízo e da escolha e, ao contrário de torná-las mais virtuosas, 
ela apenas desestimula os estudos, humilha a nação e cria um ambiente 
perene de estupidez. 

Apesar da importância histórica da Areopagitica para a construção do ideal da 

liberdade, sobretudo devido à sua repercussão em obras como “Cartas sobre a 

Tolerância” de John Locke e “Da Liberdade” de John Stuart Mill, Milton não faz uma 

defesa integral da liberdade de imprensa e de expressão. Para ele, um livro poderia ser 

censurado e queimado posteriormente à sua publicação, conquanto suas ideias fossem 

julgadas escandalosas, sediciosas ou difamatórias.  

Seus argumentos, de fundo teológico, dirigiam-se de forma mais contundente 

para a defesa da razão como fundamento da consciência e da liberdade individual, para 

o estabelecimento de limites ao poder estatal em questões de conduta privada, para a 

preservação de um ambiente intelectual para mentes criativas e da tolerância para com 

ideias e opiniões novas ou que não estivessem de acordo com os costumes, como as 

únicas maneiras de se preservar e garantir as condições para que o homem sábio 

pudesse exercer sua capacidade de julgamento e para que houvesse o surgimento da 

verdade. Acima de tudo, a censura representava a vitória da mediocridade e dos 
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medíocres sobre os intelectualmente dotados e um explícito cerceamento do livre 

arbítrio concedido por Deus. 

Locke, Mill, Constant, e mesmo Tocqueville, também presumiam a existência de 

uma área mínima de liberdade pessoal que não deveria ser absolutamente violada, sob o 

risco de, com ela, suprimir o livre arbítrio que torna possível aos homens perseguir e 

conceber os vários fins que consideram bons, corretos e sagrados. Mas, sobretudo, eles 

defendiam a ideia de que a área de livre ação dos homens precisava ser limitada pela lei. 

Essa era a melhor forma de se impedir uma situação em que todos os homens pudessem 

ilimitadamente interferir na atuação de todos os outros, o que conduziria, 

inevitavelmente, ao caos social, em que as necessidades mínimas dos homens podiam 

não ser satisfeitas ou, ainda, que as liberdades dos fracos pudessem ser suprimidas pelos 

fortes. Por perceberem que os fins e as atividades dos homens não se harmonizavam 

automaticamente e por atribuírem alto valor a outras finalidades, como a justiça, 

felicidade, cultura, segurança, ou graus variados de igualdade, esses teóricos estavam 

dispostos a restringir a liberdade em favor de outros valores e mesmo em favor da 

própria liberdade, pois, sem essa limitação, não seria possível construir o tipo de 

associação, ou de comunidade política, que julgavam desejável (Berlin, 1981: 137). 

Daí a necessidade de estabelecer-se uma fronteira entre a área da vida privada e 

a autoridade pública, permanecendo em aberto apenas as discussões e negociações sobre 

onde deveria ser traçada essa fronteira. Pois, sendo os homens em grande parte 

interdependes, não existe uma atividade humana que seja completamente privada e que 

nunca venha a obstruir, de alguma forma, as vidas dos outros. Ainda segundo Berlin, 

essa proposição retira sua força de algo verdadeiro e importante, embora a expressão 

permaneça como um artifício político para conquistar adeptos: “a de que a liberdade de 

alguns, em determinadas ocasiões, precisa ser restringida, para que possa assegurar-se 

a de outros” (1981: 139). Esse tema está presente em discussões cruciais para o 

pensamento político, como as referentes ao despotismo das massas e ao governo da lei. 

Contra a argumentação de que essa limitação acarretaria uma supressão ou 

mesmo usurpação da liberdade individual, Berlin irá pontuar que a liberdade perde seu 

valor para aqueles que não podem dela fazer uso. Assim, oferecer liberdades políticas 

para aqueles que se veem premidos pelas necessidades básicas de sobrevivência seria o 

mesmo que desdenhar de sua condição. Seria necessário oferecer-lhes, antes, educação, 

justiça, segurança e as condições para sua prosperidade e busca da felicidade, até 
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porque, sem as condições adequadas para o seu uso, a liberdade também perde o seu 

valor.  

E a despeito de suas divergências quanto à natureza humana e à possibilidade de 

se harmonizar os interesses humanos, ou mesmo sobre a possibilidade de conciliar o 

progresso e a harmonia social com a manutenção de uma ampla área para vida privada 

cujos limites não poderiam ser ultrapassados nem pelo Estado nem por qualquer outra 

forma de autoridade, John Lock e Thomas Hobbes e, depois deles, Jefferson Burke, 

Benjamin Constant, Stuart Mill e Thomas Paine compartilhavam a ideia de que uma 

parcela da existência humana precisa ser mantida independe da esfera do controle social 

e que invadir essa reserva, por menor que seja, constituiria despotismo, da qual se infere 

outra questão relevante para a delimitação do discurso liberal, a saber: a argumentação 

acerca da prevalência da esfera privada sobre a esfera pública, ideia que, inclusive, pode 

ser identificada no pensamento político de Benjamin Constant (1767-1830). 

Constant chamava a atenção para a questão de que a vocação privada dos 

modernos exigia a mínima participação possível no nível público. Para ele, como a 

liberdade do indivíduo moderno12 estava fundamentada no não-impedimento de gozar 

dos prazeres individuais dentro da permissão da lei, ele exercia uma soberania restrita. 

Em última análise, só exercia sua soberania para dela abdicar. As eleições sazonais 

constituíam o momento exclusivo de sua manifestação pública. Entre uma estação 

eleitoral e outra, a soberania ficava suspensa. Nesse contexto, votar equivalia a abster-se 

de qualquer outra participação até a próxima temporada cívica. 

Segundo Constant, o importante para os modernos era que o exercício dos 

direitos políticos deixasse o máximo de tempo livre para os interesses privados. Na base 

desse argumento, estava a ideia segundo a qual quanto maior fosse o tempo dedicado 

aos interesses privados, maior seria a liberdade dos indivíduos. Por isso, o sistema 

representativo apresentava-se como o mais adequado à modernidade, pois ele seria o 

único sob o qual os homens poderiam encontrar “alguma liberdade e tranquilidade”. O 

sistema representativo apresentava-se, pois, como uma organização que permitia ao 

povo descarregar sobre certos indivíduos aquilo que ele não podia ou não queria fazer 

por si mesmo (Jasmin, 2005: 69).  

                                                
12 Para uma discussão detalhada sobre as distinções entre “liberdade dos modernos” e “liberdade dos 
antigos” ver entre outros Berlin (1981) e Bobbio (1997). 
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Um dos principais defensores do sistema de democracia representativa e da 

proteção da liberdade individual foi John Stuart Mill (1806 – 1873), cujas ideias serão 

tratadas, mesmo que de forma breve, no que segue. 

2.2 A corrente libertária-utilitarista de John Stuart Mill 

O utilitarismo representou um desafio decisivo para o poder político 

excessivamente centralizador do Estado e, em particular, para as regulações da 

sociedade civil até então não questionadas. A inquirição constante do poder de Estado 

feita por teóricos utilitaristas, a exemplo de Adam Smith (1723-1790), Jeremy Bentham 

(1748-1832), James Mill (1773-1836) e, posteriormente, por John Stuart Mill (1806-

1873), filho deste último, exerceu um impacto duradouro no pensamento liberal. 

Contudo, é preciso assinalar que a concepção de Jeremy Bentham e James Mill sobre a 

política democrática e sobre “quem” poderia ser considerado um participante legítimo 

manteve as linhas gerais da visão típica e restritiva da tradição liberal geral: para eles, a 

“política”, a “esfera pública” e os “assuntos públicos” seguiram como sinônimos do 

reino masculino, especialmente dos proprietários (Held, 2007: 121).  

Com Jeremy Bentham e James Mill, a teoria da democracia liberal recebeu uma 

de suas mais importantes elaborações: os governantes deveriam responder ante os 

governados através de mecanismos políticos (entre outros, o voto secreto, eleições 

regulares, concorrência entre representantes políticos) que proporcionariam aos 

cidadãos os meios adequados para escolher, autorizar e controlar as decisões políticas 

(Held, 2007: 112). 

De forma geral, os utilitaristas desenvolveram uma concepção individualista da 

sociedade. Para eles, a sociedade, qualquer forma de sociedade, e especificamente a 

sociedade política, era um produto artificial da vontade de indivíduos (Bobbio, 2002: 

22), o que repercutiu em suas noções de democracia e de esfera pública, sendo esta 

última vista por eles como uma estrutura assentada em bases não naturais, posto que 

baseada em uma homogeneidade artificial e contraproducente com a real pluralidade 

dos homens, sobretudo na busca da excelência.  

Daí podem ser retiradas duas ideias fundamentais que foram amplamente 

empregadas em teorias posteriores da democracia de massas e da esfera pública liberal: 

(1) de que a sociedade, inclusive a sociedade política, é constituída pelo agregado das 

vontades de indivíduos autônomos e isolados e (2) de que o bem comum pode ser 

inferido do somatório das vontades individuais que constituem uma maioria: para os 
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utilitaristas, o único critério capaz de fundar uma ética objetivista e, portanto, de 

distinguir o bem do mal sem recorrer a conceitos vagos, como “natureza” e outros, era o 

de partir da consideração de estados essencialmente individuais, como o prazer e a dor, 

e de resolver o problema tradicional do bem comum na soma dos bens individuais [grifo 

meu] ou, segundo a fórmula benthamiana, na felicidade do maior número (Bobbio, 

2002: 35).  

Em conjunto, essas ideias integram o núcleo central da concepção da opinião 

pública como um agregado das opiniões de indivíduos atomizados e da esfera pública 

como um espaço de representação das ideias e vontades de indivíduos e grupos sociais 

com opiniões, visões de bem e interesses concorrentes. Essas ideias, somadas à questão 

de como impor limites e controlar o poder do Estado, colocaram o problema da 

publicidade, da opinião pública e da imprensa como elementos de destaque nas 

considerações políticas dos teóricos utilitaristas, em cujo âmbito também é possível 

verificar a influência exercida pelas ideias de John Milton sobre o caráter pernicioso da 

censura prévia. 

A teoria do utilitarismo considerava que a censura do Estado à opinião pública 

era uma porta aberta ao despotismo e contrariava o princípio da maximização da 

felicidade dos governados. A discussão a favor do “bom governo” através da liberdade 

de imprensa e da liberdade de discussão pública foi desenvolvida de forma mais 

completa por Jeremy Bentham em “On the Liberty of the Press and Public Discussion” 

(1820-1821). Para Bentham, a faceta utilitária da liberdade de imprensa consistia no fato 

de ela servir para contrariar o despotismo do governo – como uma “fiscalização da 

conduta dos poucos que detêm o poder” (Keane, 1991: 32).  

Ele concebia a opinião pública como um tribunal, como um comitê imaginário 

composto por todos os cidadãos interessados em um determinado tema que, através de 

seu julgamento, tinha a capacidade de influenciar as autoridades a agir ou a abster-se de 

agir. A opinião pública seria, desse modo, o único instrumento capaz de expor as 

autoridades e suas ações a sanções morais. A noção de opinião pública como um 

tribunal constitui a base de um conceito fraco de esfera pública. Bentham concebia a 

publicidade como uma forma democrática de restrição do comportamento impróprio dos 

indivíduos e dos grupos no poder através da visibilidade pública das ações políticas. Sua 

ideia de publicidade também fundamentou a teoria da imprensa como um “quarto 



83 

 

poder” direcionado para o controle dos poderes tradicionais do Legislativo, Executivo, 

Judiciário (Splichal, 2006: 698). 

Bentham deriva seu princípio da publicidade do princípio geral da “utilidade”. O 

princípio da utilidade visava à maximização da felicidade, e era somente porque a 

publicidade era fundamental para a maximização da felicidade que ela poderia ser 

utilizada como um padrão para o certo e o errado. Ele não esperava que todos os 

cidadãos utilizassem sua razão pública, mas apenas que eles formassem o seu juízo, ou 

julgamento, através da comunicação com os seus concidadãos, de modo a chegar a 

alguma forma de conclusão sobre o julgamento do tribunal da opinião pública (Splichal, 

2006: 699). 

Kant opôs-se explicitamente ao utilitarismo como doutrina moral em que as leis 

reguladoras do comportamento são instrumentais com respeito aos valores materiais das 

ações humanas, ou com respeito ao objetivo universal de “felicidade”. Segundo Kant, se 

os valores são associados com inclinações subjetivas, ainda que sob a forma genérica de 

“felicidade”, eles deixam (por isso mesmo) de ser definidos pela razão; e, se os homens 

deixam orientar-se por inclinações subjetivas não fundamentadas na razão, eles deixam 

de ser livres, pois, para Kant, somente a conduta racionalmente fundada é compatível 

com a dignidade humana. Além disso, a moral utilitarista também seria incompatível 

com a justiça. A definição empírica e, portanto, arbitrária, do que seja bom ou mau para 

os homens, conduz a uma situação em que “aqueles que têm o poder de impor tal 

definição oprimem os que dela discordam”. Ele também compreendia que a definição 

do que é “bom” e do que é “mau” por aqueles que têm o poder de fazê-lo torna tudo 

mais e, em particular, a ordem jurídica, instrumento dos valores adotados (Andrade, 

2003: 53).  

Diferentemente de Bentham, para Kant, a publicidade era um princípio moral e 

uma norma legal, bem como um instrumento para a realização da autonomia dos 

indivíduos e a ordem legal na esfera social. Ele definiu a publicidade como um conceito 

transcendental da correção pública, baseado na dignidade fundamental e na autoridade 

moral dos cidadãos. Seu conceito de publicidade constitui a base de uma noção forte de 

esfera pública que influenciou várias concepções de opinião pública e, particularmente, 

a de Habermas (Splichal, 2006: 696). 

John Stuart Mill foi outro teórico liberal-utilitarista que exerceu grande 

influência nos conceitos de esfera pública liberal e nas teorias liberais da imprensa. 
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Decerto, dos textos britânicos que trataram, inicialmente, das questões concernentes à 

tolerância e à imprensa, a mais influente foi “On Liberty” (1859), de Stuart Mill. Nessa 

obra, a defesa da liberdade de imprensa é norteada pela ideia de alcançar a Verdade 

através da discussão pública e sem restrições entre os cidadãos. Mill defendia a 

educação e o aperfeiçoamento dos indivíduos – pela necessidade e para o bem-estar 

mental da humanidade, da liberdade de opinião e da liberdade de expressão da opinião. 

Para ele, “A verdade precisa da liberdade de imprensa como sua aliada” (Keane, 1991: 

36).  

Mill defendia que, mesmo que uma opinião seja verdadeira, cedo ou tarde ela 

degenera em um preconceito, ou dogma morto, caso não seja desafiada. A humanidade 

tem a tendência de deixar de pensar em algo quando ela já não lhe oferece dúvidas, e 

nisso reside grande parte de seus erros. Isso acontece porque as épocas históricas são tão 

falíveis quanto os indivíduos ou grupos. A verdade é intemporal. Contudo, os vivos têm 

o mau hábito de sobreavaliarem suas opiniões e, com isso, de julgar as de seus 

antepassados falsas e absurdas, o que contribui para que ideias generalizadas no 

presente sejam rejeitadas em épocas futuras. Mas a verdade também pode degenerar, 

caso não seja exposta a contra-argumentos. A situação degrada-se quando o preconceito 

assusta e restringe o desenvolvimento mental de outras pessoas e quando a prática de 

conhecer os fundamentos e os significados de nossas próprias opiniões desaparece 

(Keane, 1991: 35). 

Em “On Liberty”, Mill também rejeitava a ideia da existência de uma 

pluralidade de verdades incomensuráveis ou que os seus protagonistas não pudessem 

viver em conjunto e em paz. Os males do sectarismo podiam ser erradicados através do 

debate cuidadoso e da proibição de expressões que lesassem os outros. Para ele, a 

verdade não tem em si mesma qualquer poder para se sobrepor ao cárcere, à opressão ou 

a outras formas de tirania, como a imposta pela censura. A verdade precisa da liberdade 

de imprensa como sua aliada. Somente uma imprensa livre poderia garantir a existência 

de uma profusão de fatos e de debates acerca deles, promovendo, desse modo, o hábito 

de questionar e corrigir opiniões e garantindo a vitória da verdade sobre a falsidade 

(Keane, 1991: 36). 

Mill (1963: 15) defendia, pois, que a liberdade somente poderia progredir por 

meio da discussão livre e igual e mediante a vigência de um mercado livre de ideias sem 

as quais a verdade não poderia emergir. Nesse contexto, a liberdade de expressão e de 
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publicação de opiniões era considerada praticamente inseparável da liberdade de 

pensamento e de sentimento. Para ele, a liberdade de pensamento e de sentimento 

implicava em uma liberdade absoluta de opinião e de sentimento em todos os assuntos, 

práticos ou especulativos, científicos, morais ou teológicos. Seu exercício exigia, para 

tanto, a liberdade de gostos e ocupações, de formular um plano de vida de acordo com o 

caráter do indivíduo, a liberdade de fazer o que se deseja, sujeitando-se às 

consequências que advierem, sem qualquer impedimento de terceiros, conquanto não 

lhes cause prejuízo, mesmo quando a conduta fosse considerada insensata, perversa ou 

errônea. A liberdade de pensamento e sentimento também comportava a liberdade para 

que aqueles indivíduos, que atingiram a maioridade e que não foram forçados ou 

iludidos, unissem-se para qualquer fim que não envolvesse dano a terceiros.  

A democracia liberal, ou seja, o governo representativo era importante para 

Stuart Mill, não apenas porque estabelecia os limites para a satisfação individual, mas 

porque era um aspecto importante do livre desenvolvimento da individualidade. A 

participação na vida pública – votar, participar na administração local no serviço 

judicial – era, segundo ele, vital para criar um interesse direto no governo e as bases 

para uma cidadania, masculina e feminina13, informada e em desenvolvimento (Held, 

2007; Macpherson, 1997). 

Ele reconhecia a necessidade de alguma forma de regulação e interferência na 

vida dos indivíduos, mas buscou delimitar obstáculos à intervenção arbitrária e 

interessada. A intromissão social ou política na liberdade individual podia ser justificada 

apenas quando uma ação (ou ausência de ação), fosse ela intencional ou não, atingisse 

outros, e nesse caso, unicamente quando prejudicasse outros. A única razão para 

intervir-se na liberdade individual deveria ser a própria defesa. Por direito, já que sobre 

si mesmo, ou seja, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano, naquelas 

atividades que concernem meramente ao indivíduo, sua independência é absoluta (Held, 

2007: 125-126).  

Esse princípio gerou a defesa de muitas das liberdades fundamentais associadas 

com o governo democrático liberal: as liberdades de pensamento, de sentimento, de 

discussão e de publicação; as liberdades de gosto e ocupação e a liberdade de 

associação. Em termos gerais, Mill defendia uma democracia vigorosa que balanceasse 

                                                
13 Muito embora sua argumentação retenha elementos sexistas típicos do seu tempo, Mill (1963; 1981) 
defende de forma incisiva e apaixonada a participação das mulheres na vida política, no que ele dista das 
idéias de Bentham e James Mill. 
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os perigos de um estado burocrático, superdimensionado e excessivamente 

intervencionista. Para ele, a democracia deveria contrabalancear as tendências 

centralizadoras da organização burocrática, de modo que nem os cidadãos nem os 

governantes se tornassem submissos ao seu poder administrativo: quanto maior o 

número de funcionários públicos e quanto maior fosse o controle central do pessoal 

existente na estrutura burocrática de estado, maior seria a ameaça para a liberdade. Nem 

a mais completa liberdade de imprensa nem a mais popular legislatura seriam capazes 

de controlar as tendências tirânicas da burocracia. Por isso, Mill defendia a postura de 

reduzir, ao máximo possível, o poder coercitivo e a capacidade reguladora do estado 

(Held, 2007; Mill, 1963). 

Ele considerava um dever dos patriotas estabelecer limites ao poder exercido 

pelos governantes sobre a comunidade. Essa limitação poderia ser conseguida de duas 

maneiras: primeiro, pelo reconhecimento de direitos políticos, cuja violação pelos 

governantes seria considerada quebra de dever, justificando a resistência e a rebelião 

geral; segundo, pelo estabelecimento de controles constitucionais de modo a que os atos 

dos governantes passassem a depender do consentimento da comunidade ou do corpo da 

sociedade, ou seja, daqueles a quem se supõe que os governos representam os interesses 

(Mill, 1963: 4).  

A forma de governo por ele considerada ideal era um sistema democrático 

representativo em que o povo pudesse exercer o poder de controle último, através de 

eleições periódicas, quando selecionariam suas lideranças. Para ele, o sistema 

representativo, junto com a liberdade de expressão, de imprensa e de reunião, possuía 

vantagens especiais: proporcionava mecanismos mediante os quais os poderes centrais 

poderiam ser observados e controlados; estabelecia um foro (parlamento) que atuaria 

como cão de guarda da liberdade e como centro da razão e do debate; aproveitava 

através da concorrência eleitoral, para o máximo benefício de todos, as qualidades de 

lideranças intelectualmente dotadas (Held, 2007: 132).  

A liberdade e a democracia tornavam possível a realização do ideal da 

“excelência humana”. A liberdade de pensamento, de discussão e de ação era tomada 

por Mill como condições necessárias para o desenvolvimento de mentes independentes 

e de juízos autônomos, sendo, portanto, vital para a razão ou racionalidade humana. Por 

sua vez, o cultivo da razão estimulava e sustentava a liberdade. O governo 

representativo era essencial para o destaque e proteção da liberdade e da razão. Além 
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disso, o sistema de democracia representativa tanto tornava os governos responsáveis 

frente aos seus cidadãos quanto criava cidadãos mais sábios e capazes de perseguir o 

interesse público. O governo representativo era, portanto, um meio para desenvolver as 

identidades pessoais, a individualidade e a diferenciação social (no sentido de 

desenvolvimento de uma sociedade pluralista); era, enfim, um fim em si mesmo e, como 

tal, uma ordem democrática imprescindível (Held, 2007, p. 140).  

Desde a antiguidade clássica até o século XVII, a democracia havia se associado 

à agrupação de cidadãos em assembléias e lugares de reunião pública. Mas, ao final do 

século XVIII, ela começou a ser identificada com o direito de participar na 

determinação da vontade coletiva por meio de representantes eleitos. A teoria da 

democracia liberal representativa mudou de maneira radical os pontos de referência do 

pensamento democrático: os limites práticos impostos à democracia por uma cidadania 

ampla e socialmente plural, que despertou a atenção crítica (e anti-democrática) de 

pensadores como Tocqueville, praticamente desapareceram. A democracia 

representativa podia agora ser celebrada como um governo responsável, factível, 

potencialmente estável em grandes territórios e durante largos períodos de tempo (Held, 

2007: 143).  

Mas, conquanto Mill tenha colaborado de forma significativa para esse 

credenciamento da democracia representativa, e mesmo para a ideia do sufrágio 

universal (1963; 1981), ele confiava muito pouco no juízo do eleitorado e dos eleitos. 

Assim, se por um lado, argumentava que o sufrágio universal era essencial, por outro, 

recomendava um sistema de voto plural e complexo, com o fim de que as massas, mais 

especificamente a classe trabalhadora e os intelectualmente menos capacitados, não 

tivessem a oportunidade de ter mais influência que os intelectualmente mais dotados 

(Held, 2007: 133). 

Mill também tinha uma posição ambígua frente à esfera pública política: embora 

a apoiasse em nome do princípio da publicidade, também a condenava em seu nome. A 

questão central com a qual se confrontava era a de como manter as virtudes da vida 

pública, enquanto o seu tamanho era aumentado e sua composição alterada com a 

ascensão das massas. A democratização da esfera pública teria sido um resultado 

inevitável da tensão entre sua limitação original de classe e seu princípio de abertura. 

Com o alargamento do público, a opinião pública teria se tornado uma ameaça, 

especialmente quando ela parecia implicar uma compulsão em direção à conformidade, 
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mais do que para o discurso crítico (Calhoun, 1999: 20; Habermas, 1984: 159). Mill 

preocupava-se em como proteger as minorias da perseguição das maiorias e, assim 

como Tocqueville, também advertia sobre os perigos da “tirania da maioria” como um 

dos males contra os quais a sociedade deveria ser protegida. Em suas palavras: 

[...] a vontade do povo significa praticamente a vontade da parte mais 
em umerosa ou mais ativa do povo – a maioria, ou aqueles que 
conseguem fazer-se aceitos como maioria; em consequência, o povo 
pode desejar oprimir uma parte da sua totalidade, tornando-se 
necessárias precauções contra essa atitude bem como contra qualquer 
outro abuso do poder (1963: 6). 

Nos seus escritos, o “império da opinião” surge como o império da mediocridade 

coletiva: qualquer coisa que fosse rica e diversificada seria esmagada pelo hábito, pela 

tendência constante do homem ao conformismo que gera apenas capacidades 

debilitadas, seres humanos angustiados e limitados, acanhados e deformados (Berlin, 

1981: 140). Apesar dessa visão extremamente pessimista, Mill chegou a considerar a 

opinião pública como uma força que, na melhor das hipóteses, poderia servir como uma 

limitação aos poderes estatais, mas, para isso, antes de tudo, ela também precisava ser 

controlada.  

Assim, a tendência da opinião da massa de homens médios em tornar-se a força 

dominante nas democracias deveria ser contrabalanceada e corrigida pela 

“individualidade cada vez mais pronunciada daqueles que se encontram nas eminências 

mais elevadas do pensamento” (Mill, 1963: 76). Por isso também o indivíduo – crítico, 

original, imaginativo, independente, não conformista, etc. – deveria ser protegido contra 

a “tirania da opinião”. Contra a tirania social, mais temível do que muitos tipos de 

opressão política também, seria necessária ... 

[...] a proteção contra a tirania da opinião e do sentimento 
predominantes, contra a tendência da sociedade para impor, por meios 
outros que não penalidades civis, as próprias ideias e práticas, com 
regras de conduta para aqueles que discordam delas; agrilhoar o 
desenvolvimento e, se possível, impedir a formação de qualquer 
individualidade não em harmonia com os seus processos, compelindo 
todos os caracteres a conformar-se com o modelo adotado. Existe um 
limite à interferência legítima da opinião coletiva em relação à 
independência individual; determinar esse limite e mantê-lo contra 
usurpações é tão indispensável à boa condição dos negócios humanos 
como a proteção contra o despotismo político (Mill, 1963: 7). 
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Na visão utilitarista Mill, a esfera pública politicamente ativa era composta por 

um aglomerado de indivíduos autônomos cuja liberdade negativa deveria proteger o 

sistema da organização política do Estado (Cohen e Arato, 2000: 41). Ao agregar as 

massas proletárias e de trabalhadores manuais, a opinião pública tornara-se suscetível às 

tendências e preconceitos das opiniões pré-políticas fundadas em interesses de classe, 

passando a constituir uma força entre outras forças. Por sua vez, não estando mais sob o 

signo da dissolução do poder, típica dos momentos revolucionários, a esfera pública foi 

reduzida à condição de mecanismo para a distribuição do poder na sociedade.  

Além disso, como os assuntos políticos não poderiam ser decididos através de 

um apelo direto ou indireto à visão ou vontade de uma multidão inculta, a opinião 

pública determinada pela paixão das massas precisava ser depurada através dos pontos 

de vista de cidadãos materialmente independentes e intelectualmente mais dotados14. É 

assim que Mill irá justificar e defender um modelo de esfera pública representativa e 

dominada pelas classes dirigentes, que se tornará o paradigma da esfera pública liberal, 

sobretudo em suas vertentes elitistas. Ao possibilitar a vigência de um mercado de 

ideias, a imprensa livre desempenhava um importante papel na educação e no 

aperfeiçoamento dos indivíduos, mas ela não era suficiente para conter a tirania das 

massas cujas preferências são ditadas pelo que lhes é conveniente, por isso a esfera 

pública deveria ser complementada com um grau de representação. Assim, para afirmar 

o princípio da publicidade contra o obscurantismo das massas, era preciso enriquecer a 

opinião pública com momentos da esfera pública representativa a ponto de formar-se 

                                                
14 Sessenta e três anos após a publicação de “Sobre a liberdade”, Walter Lippmann fará uma releitura dos 
argumentos de Mill do jornalista como expert e do governo liderado por uma elite intelectual em sua obra 
“Public Opinion”, publicado em 1922. Segundo Lippmann (1997), os progressos tecnológicos e 
científicos, bem como os avanços em áreas de conhecimento especializado como a economia e o direito, 
elevara o grau de complexidade da civilização moderna a um ponto que não poderia ser acompanhado 
pelo cidadão comum. O que tornara um governo baseado no consentimento de um povo inteiramente 
participante inviável. As transformações e os acontecimentos se desdobravam a um ritmo que os 
tornavam cognitivamente inacessíveis para o homem comum e muito mais passíveis à manipulação, como 
provara a experiência de censura, controle da informação e manipulação das notícias durante a Primeira 
Guerra Mundial. Para Lippmann, nestas condições, a única esperança de um governo moderno residia na 
organização de um grupo de experts que administrariam o jornalismo do país, bem como seus assuntos 
governamentais. Os jornais e revistas teriam como função divulgar conclusões que seriam acompanhadas 
por um público passivo de quem não se esperava, ou mesmo, desejava, que fizesse mais que seguir as 
orientações difundidas mos veículos de comunicação consumidos (Fallows, 1997: 286-287). Uma das 
consequências das idéias de Lippmann foi a assunção, incorporada à ideologia liberal do jornalismo e ao 
modelo liberal-elitista de esfera pública, de que a opinião pública não apenas deve ser liderada pelos 
jornalistas e, de forma mais geral, pela imprensa como ela deve ser fruto desse função de liderança. A 
qualidade da opinião pública acerca de temas identificados refletiria a qualidade do jornalismo praticado. 
Nessa tradição de pensamento não se pergunta como fazer para integrar as opiniões e interesses do 
público ou da pluralidade de cidadãos na cobertura jornalística,  ou de como engajá-los na vida pública, 
mas o que o público faz com o conteúdo consumido.  
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um público restrito e especializado de representantes. Em relação a esse público 

esotérico de representantes, o público representado deveria apenas limitar-se a julgar o 

caráter e o talento daqueles que são chamados a discutir as ideias e questões em pauta 

(Habermas, 1984: 158-160). 

Ainda segundo Habermas: 

A resignação ante a insolubilidade racional dos interesses 
concorrentes na esfera pública está disfarça [em Mill] em uma teoria 
do conhecimento perspectivista: porque os interesses particulares nem 
sequer podem mais ser medidos no universal, as opiniões, em que eles 
se traduzem ideologicamente, conservam um irredutível cerne de 
crença. Não é por crítica, mas por tolerância é que Mill suplica (sic), 
pois os remanescentes dogmáticos, embora reprimidos, não podem ser 
levados ao denominador-comum da razão (1984: 161). 

No mais, ao relacionar a adoção das ideias pelo público ampliado com o 

julgamento das biografias dos participantes do debate público e não das ideias, Mill 

terminou por suprimir o caráter crítico da esfera pública, que parece perder sua força e 

esvaziar-se na mesma medida em que se amplia enquanto esfera. De espaço para a 

formação discursiva e crítica da opinião pública e da vontade política, a esfera pública é 

reduzida à condição de mero espaço de visibilidade pública para aqueles que buscam 

angariar o assentimento das massas: a “aparência” pública não é uma dimensão da luta 

agonística pela excelência, a partir dos quais os homens poderiam alcançar a 

imortalidade, como preconizado pelo republicanismo. A dimensão crítica da opinião 

pública verga-se ao peso das estratégias de comunicação empregadas para fins 

instrumentais pelas classes dirigentes.  

Os processos de transformação estrutural do modelo liberal de esfera pública 

burguesa que culminaram em sua decadência foram abordados de forma detalhada por 

Habermas, em sua obra “Mudança estrutural da esfera pública”, que será tratada a 

seguir.  

2.3 O modelo liberal da esfera pública burguesa 

Embora controversa, “Mudança estrutural da esfera pública” (publicada 

originalmente em 1962) permanece como uma das obras mais influentes sobre as 

transformações sociais e os novos arranjos institucionais que culminaram com a 

formação do Estado moderno na Inglaterra, França e Alemanha, entre os séculos XVIII 

e XIX. Os objetivos gerais dessa obra eram o de descrever a gênese histórica do 
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conceito de esfera pública burguesa e as transformações estruturais da esfera pública 

enraizadas nas transformações do Estado, da economia e das estruturas de comunicação, 

essas decorrentes da emergência dos meios de comunicação de massa. Mais 

fundamentalmente, ela trata dos processos de politização da vida associativa que 

constituíram a base da nascente democracia liberal e das posteriores mudanças na 

estrutura das relações entre sociedade civil e Estado no pós-Segunda Grande Guerra. 

O modelo liberal de esfera pública burguesa deve ser compreendido, em linhas 

gerais, como uma categoria analítica – com abstrações, reduções e simplificações – que 

possibilita, de um lado, desenvolver ilações e estabelecer nexos entre processos 

complexos, como a formação do Estado de bem estar social, o capitalismo monopolista 

e a dominação de classe e, de outro, fazer distinções entre os aparatos de Estado, o 

mercado e as associações da sociedade civil, distinções essas essenciais à teoria 

democrática (Fraser, 1999: 111). Um aspecto relevante da abordagem crítica 

desenvolvida por Habermas em “Mudança estrutural” é dado pelo fato de ele não 

utilizar as relações de produção ou outras categorias marxistas como trabalho e luta de 

classes para tratar essas questões, mas a linguagem e a razão prática.  

Por sinal, uma das primeiras críticas dirigidas a esta obra, ainda na ocasião de 

sua recepção na Alemanha, em 1968, foi a de que Habermas teria confundido a 

dimensão descritiva de sua pesquisa, em que se nota a influência do historicismo 

hegelino, com a dimensão normativa, essa de notável influência kantiana (Calhoun, 

1999). Decerto, como salienta MacCarty (1999; 2002), parte das interpretações errôneas 

ou limitadas da obra habermasiana deve-se à pouca atenção que se dá à influência do 

historicismo hegelino no projeto teórico habermasiano, sobretudo nas relações por ele 

estabelecidas entre ciência, conhecimento técnico e dominação, bem como entre 

capitalismo, meios de comunicação de massa e dominação.  

O modelo liberal de esfera pública burguesa, descrito por Habermas (1984), 

opõe-se fundamentalmente, ao modelo republicano clássico, não apenas aos modelos de 

esfera pública republicana Grega e da Renascença, mas ao modelo idealizado por 

Hannah Arendt (2008), pois, enquanto para Arendt a esfera pública era um espaço de 

construção da comunidade política de participação direta do cidadão na coisa pública; 

para Habermas, a esfera pública burguesa era um espaço em que a liberdade 
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(autonomia) deveria ser defendida contra a dominação do Estado (Calhoun, 1999, p. 

42)15. 

Em termos formais, a ideia liberal da esfera pública não se refere à sociedade 

burguesa, mas a um conceito mais amplo da sociedade civil que estabeleceria, ao nível 

dos direitos constitucionais, uma esfera pública livre da intervenção estatal arbitrária e 

não meramente uma sociedade econômica. Habermas argumenta de modo a demonstrar 

como a constitucionalização de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, 

de opinião, de imprensa, assembléia e associação, bem como os direitos à 

inviolabilidade da pessoa e da residência, refletia uma visão acerca da centralidade da 

defesa da esfera pública e da esfera íntima para os processos de regulação da sociedade 

civil e de montagem institucional do Estado moderno. As constituições também 

garantiriam os direitos dos indivíduos a participarem em atividades políticas, na esfera 

pública (direitos de petição e de sufrágio, etc.) e em atividades econômicas, na esfera 

privada (igualdade perante a lei, direito de propriedade, etc.). Ao estabelecerem a 

centralidade da esfera pública nos processos políticos, as constituições iriam além do 

nível dos direitos dos indivíduos privados. De forma mais específica, as garantias 

constitucionais para a publicidade dos procedimentos estabeleceriam a “influência” do 

público sobre as discussões parlamentares e a “supervisão” do público sobre os tribunais 

(Cohen e Arato, 2000: 265). 

Entretanto, o modelo ideal de sociedade civil, pressuposto por essa versão 

clássica do constitucionalismo, nunca se realizou na prática. Há razões para isso. 

Primeiro, o número de indivíduos privados que possuem a autonomia assegurada pela 

propriedade e pelo melhoramento pessoal garantido pela educação é pequeno. De fato, 

uma segunda minoria, composta pelas classes tradicionais arraigadas na propriedade da 

terra, o exército e a administração, segue detendo um poder significativo. Segundo, as 

constituições liberais não levam em consideração aqueles que não possuem recursos 

para participar das esferas públicas literária e política, nem os protegem contra aqueles 

que podem gerar e utilizar o poder de forma velada. Mais uma vez, a dimensão da 

dominação reaparece na dominação da esfera pública sobre os excluídos da prática dos 

                                                
15 Posteriormente, Habermas passará a incorporar em suas considerações sobre a esfera pública 
importantes elementos do republicanismo, sobretudo em suas remissões às noções de cultura cívica, 
comunidade política e vontade geral. 
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direitos, bem como na dominação daqueles que são capazes de excluir a si mesmos dos 

deveres que são exigidos do resto da sociedade (Cohen e Arato, 2000: 265). 

Contudo, como salientam Cohen e Arato (2000: 266), a intenção de Habermas 

não foi a de interpretar a dimensão liberal da esfera pública como um mero instrumento 

para a exclusão, sobretudo porque, para Habermas (1984: 105), a esfera pública 

burguesa mantém-se ou sucumbe com o princípio da acessibilidade geral. Uma esfera 

pública em que grupos políticos definíveis são excluídos não é apenas incompleta; ela 

não é em absoluto uma esfera pública. 

Em “Mudança estrutural”, Habermas não concebe a publicidade ou a esfera 

pública política como uma instituição, tampouco como uma organização. Em princípio, 

esse conceito não é mais que uma abstração empregada para se referir ao conjunto dos 

diferentes foros em que os cidadãos aparecem como público para discutir questões 

atinentes à vida política. A esfera pública política pode ser entendida como um conjunto 

de amplas estruturas aptas para a comunicação de conteúdos e tomadas de posição, nas 

quais fluxos de comunicação são filtrados e sintetizados de tal modo que se condensam 

como opiniões públicas entrançadas por temas específicos. Por sua vez, sob o conceito 

de publicidade, entende-se um âmbito da vida social no qual se pode formar uma 

opinião pública. O acesso à esfera pública é por princípio aberto a todos os cidadãos. 

Uma parte da publicidade conforma-se em cada conversação na qual as pessoas 

privadas reúnem-se em um público. E os cidadãos comportam-se como um público se, 

sem coação, isto é, com a plena garantia de poder reunir-se livremente, podem expressar 

e publicar livremente suas opiniões sobre assuntos que concernem ao interesse geral 

(Velasco, 2003: 103). Nas palavras de Habermas, a esfera pública burguesa ...  

[...] pode ser entendida inicialmente como a esfera das pessoas 
privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera pública 
regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria 
autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera 
fundamentalmente privada, mas publicamente relevante, as leis do 
intercâmbio de mercadorias e do trabalho social (1984: 42).  

Os públicos de pessoas privadas que constituíam as esferas públicas burguesas 

na Europa do século XVIII tinham por objetivo fazer a mediação entre a sociedade e o 

Estado, de modo a amparar a responsabilização do Estado pela sociedade através da 

publicidade. Primeiramente, isso requeria que as informações sobre o funcionamento do 

Estado estivessem acessíveis para que o estado dessas atividades pudesse estar sujeito 
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ao escrutínio crítico e à força da opinião pública. Mais tarde houve uma transmissão do 

“interesse geral” da “sociedade burguesa” para o Estado, através de formas legalmente 

garantidas de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e, 

eventualmente, através de instituições parlamentares ou de governos representativos 

(Fraser, 1999: 112).  

A imprensa, que se formara sob as asas protetoras do liberalismo incipiente 

(Habermas, 2006: 2), desempenhou papel fundamental no processo de constituição do 

público, da publicidade e da esfera pública burguesa. No período de formação do Estado 

moderno, a imprensa contribuiu de forma significativa para a institucionalização de um 

novo saber civil, base de uma interpretação congruente do ambiente sócio-político e da 

construção dinâmica do consenso.  

Habermas (1984: 75-78) descreve as conexões históricas entre as casas de café 

(coffe-houses) e a opinião pública como uma instituição que emerge no contexto de um 

jornalismo político e da ascensão de uma oposição que se condicionavam mutuamente. 

Segundo sua análise, o jornalismo político, mais que as reuniões e organizações 

públicas, contribuiu para a institucionalização de uma oposição ao governo. A 

emergência da esfera pública política é descrita em termos instrumentais a partir do 

jornalismo praticado em jornais, como o Observator de Touchin, o Examiner de Swift e 

o Review de Defoe16, em que a opinião pública surgiu como um instrumento através do 

qual a oposição buscou exercer e reter algum poder.  

Os processos de politização da esfera pública traçam a trajetória do progresso da 

democracia na Europa a partir do final do século XVII. A proliferação e o crescimento 

do número de espaços públicos durante esse período abriram oportunidades para a troca 

de informação, ideias e críticas. Um caso exemplar desses espaços públicos são as casas 

de café (coffe-houses). A primeira casa de café da Europa foi fundada em Veneza, em 

1645. A primeira de Londres foi fundada no início dos anos de 1650, mas em 1739 a 

cidade já possuía 551 desses estabelecimentos que na época já haviam se transformado 

em uma verdadeira “instituição britânica”. Como reportou César de Saussure de 

Londres, em 1727:  

o grande atrativo dessas casas de café são as gazetas e outros 
documentos públicos (public papers). Todos os ingleses (Englishmen) 

                                                
16 Segundo Burk e Briggs (2004), Habermas cometeu um equívoco ao se restringir aos jornais burgueses 
ignorando o papel desempenhado pelos jornais plebeus, proletários e feministas na contestação do poder 
instituído e na institucionalização da opinião pública.  
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são leitores e ouvintes ativos de notícias. Trabalhadores habitualmente 
começam seu dia indo para salas de café com o objetivo de ler as 
últimas notícias ... Nada é mais divertido do que ouvir homens dessa 
classe discutindo política e tópicos de interesse sobre a realeza (apud 
Blanning, 2007: 331).  

Uma das grandes características desses espaços públicos era a mistura social e a 

propensão para a argumentação política. Segundo o relato de Abbé Prévost, feito em 

1729, nas casas de café de Londres, lordes, baronetes, sapateiros e mercadores de vinho 

sentavam-se à mesma mesa para discutir com familiaridade as notícias da corte e da 

cidade. Os assuntos do governo eram do interesse tanto dos homens do povo quanto dos 

membros da nobreza. Cada homem (grifo meu) tinha o direito de falar livremente. 

Podia-se condenar, aprovar e ultrajar livremente as autoridades em discursos e em 

escritos. Nem mesmo o rei estava a salvo desse tipo de censura. As casas de café e 

outros espaços públicos atuavam como os espaços da liberdade inglesa e, por dois 

pence, qualquer um podia ler todos os jornais contra ou a favor do governo e tomar uma 

xícara de chá ou de café, a seu gosto (apud Blanning 2007: 332). Mas isso não estava 

restrito à Inglaterra. Um escritor anônimo relata que, na Viena de 1780, as casas de café 

funcionavam como um espaço político e de trocas sociais em que “espíritos audaciosos 

e mentes afiadas de todas as classes se reuniam para trocar informações, opiniões e 

julgamentos”. O mesmo escritor também revela que estes também eram espaços onde 

quase tudo era discutido: assuntos públicos e privados, altas finanças, literatura, 

comércio, leis, assuntos acadêmicos e belas artes (Idem).  

Nesse contexto, a imprensa escrita é entendida implicitamente como uma 

extensão do discurso (Lee, 1999). Isso porque não era incomum que, nos cafés e salões, 

os jornais, bem como os livros, fossem submetidos a leituras públicas. Essa era uma 

forma de difundir o conhecimento não apenas entre aqueles que não tinham acesso 

material aos jornais e livros, mas também aos não letrados.  

Contudo, as casas de café não eram os únicos espaços sociais cotidianos em que 

a política, o espírito e os ideais democráticos floresceram no século XVIII: associações 

voluntárias, como clubes de leitura e sociedades musicais, bem como as lojas 

Maçônicas também desempenharam um importante papel. Os salões também 

constituíram como importantes espaços sociais onde membros da aristocracia e do clero, 

bem como artistas, escritores e intelectuais que, embora não fizessem parte das classes 

abastadas, eram aceitos, ou tolerados, nesses espaços por seus dotes, reuniam-se para 
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discutir sobre política, ciência, religião, arte ou até mesmo sobre os últimos escândalos 

da corte. Mas, ao contrário dos cafés, os salões eram espaços mais restritivos, seletivos 

e, por conseguinte, socialmente mais homogêneos e menos democráticos. É claro que 

mesmo nos cafés também era possível notar, pelo menos, duas grandes ausências: a das 

mulheres e das classes proletárias, o que decerto é uma limitação substantiva para que 

possam ser caracterizados como espaços públicos democráticos17.  

Além de seu caráter parcial, dado pela exclusão em seus círculos de importantes 

extratos da sociedade, Briggs Burke (2004: 109-110) argumenta que a esfera pública 

burguesa apresentava uma significativa fraqueza estrutural: ela se apresentava sob a 

forma de dois tipos distintos – o temporário e o permanente, ou o estrutural e o 

conjuntural. As imagens evocadas pelos cafés em que nobres compartilhavam a mesa 

com membros da burguesia nascente refletiam, antes, uma esfera pública temporária 

formada em épocas de crise e convulsão social em que as elites envolvidas nos conflitos 

mais acirrados apelavam para o povo do que uma condição estrutural ou permanente. 

Do mesmo modo, se por um lado, a imprensa contribuiu para a elevação da consciência 

política através da crítica da autoridade, da difusão dos ideais liberais e da construção de 

uma tradição da revolução, por outro, ela também sustentou as autoridades.  

Às críticas dirigidas à “Mudança estrutural”, soma-se o argumento de que a 

descrição habermasiana super-estilizada conduziu a uma injustificada idealização do 

modelo liberal de esfera pública burguesa, que envolve mais do que o problema da 

ênfase exacerbada nos aspectos racionais da comunicação pública que constituem a base 

da conversação. Ao ignorar a existência de conflitos de interesses no interior da classe 

burguesa (como as existentes entre a pequena burguesia rural e a burguesia financeira e 

mercantil), Habermas também teria cometido o erro de assumir o público burguês como 

mais homogêneo do que ele o foi na realidade. Além disso, ele não teria levado em 

consideração a existência de outras esferas públicas concorrentes, a exemplo das 

constituídas pelas classes trabalhadoras, pelas mulheres e por outras fontes alternativas 

de impulsos emancipatórios e radicais das classes populares que lutaram contra o 

absolutismo e a autoridade (Eley, 1999; Fraser, 1999).  

                                                
17 Na série de artigos compilados em Calhoun (1999) é possível encontrar relatos históricos e análises 
críticas sobre o caráter excludente do modelo liberal da esfera pública burguesa, bem como sobre sua 
coexistência com outras esferas concorrentes como as esferas públicas femininas e proletárias. Para uma 
rica discussão sobre o papel sócio-político dos salões, das esferas públicas literárias e demais espaços 
sociais da sociedade de corte na Europa do século XVIII ver Elias (1994a; 1993). 
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Não obstante, as críticas não se restringem apenas ao modelo liberal de esfera 

pública ou ao conceito substantivo e funcional de esfera pública política dele inferido 

ou, mais exatamente, à sua definição como a esfera da regulamentação da sociedade 

civil (por oposição à res publica) ou, ainda, como uma esfera social politizada de 

mediação entre o Estado e as necessidades da sociedade, através da opinião pública. 

Grande parte das críticas é dirigida às explicações dadas por Habermas para seu 

processo decadência. Para Calhoun (1999), por exemplo, interpreta a primeira parte de 

“Mudança Estrutural” como a mais relevante18: primeiro, por considerar a descrição 

realizada da formação da esfera pública burguesa como a contribuição mais rica dessa 

obra e, segundo, porque avalia que as considerações habermasianas sobre o processo de 

re-feudalização da esfera pública burguesa como extremamente controversas. Questões 

que serão tratadas no que segue. 

2.3.1 A tese habermasiana da decadência da esfera pública burguesa 

Assim como em Arendt (2008), a teoria original da esfera pública de Habermas, 

elaborada em “Mudança estrutural”, é uma história de decadência. Contudo, segundo 

Cohen e Arato (2000, p. 252), essa semelhança entre as duas concepções tende a ocultar 

a relação diferente dos dois esquemas com a história. Arendt modela seu conceito de 

esfera pública sobre uma concepção idealizada da política grega ou ateniense e 

relaciona a decadência da esfera pública com a ascensão da sociedade, do Estado e da 

economia modernos, mesmo que ela tenha admitido que o modelo original já havia 

desaparecido há muito tempo. Habermas, por sua vez, situa a emergência e a decadência 

de um novo tipo de esfera pública no interior da história da sociedade moderna.  

Além disso, na concepção habermasiana, a ascensão, a institucionalização 

contraditória e a subsequente decadência da esfera pública estão todas relacionadas à 

ascensão do Estado e da economia modernos. Essa esfera pública é considerada 

“burguesa” porque, nela, proprietários independentes – divididos em suas atividades 

econômicas competitivas e egoístas, cujo crescimento supera os limites do lar – são, por 

princípio, capazes de gerar uma vontade coletiva por meio de uma comunicação 

racional, não limitada. Também é considerada “liberal” porque, nela, os conjunto de 

direitos considerados necessários para assegurar sua autonomia (liberdade de expressão, 

de imprensa, de reunião, de comunicação, etc.), em conjunto com aqueles referentes à 
                                                

18O próprio Habermas (1999: 433) reconhece que sua apresentação da tese das transformações da esfera 
pública desenvolvida nos capítulos 5 a 7 de “Mudança Estrutural” exibe consideráveis fraquezas. 
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autonomia individual (liberdade de credo, direito à privacidade, à propriedade, etc.) 

constituem, simultaneamente, os domínios público e privado da sociedade civil e 

servem como limites para o alcance do poder de Estado. E, por princípio, a esfera 

pública também é definida como “democrática”: ela emerge simultaneamente com o 

Estado moderno que, como uma nova forma de autoridade pública burocrática, 

unificada e despersonalizada, deve ser limitado, supervisionado e, inclusive, controlado 

não apenas pelo governo da lei, mas, também por uma esfera pública política que 

emerge dentro da sociedade e penetra o Estado na forma dos parlamentos, desafiando a 

razão de Estado, assim como os arcana imperii (Cohen e Arato, 2000: 252-253). 

A esfera pública política legitima a pressão social exercida sobre o poder do 

Estado, transcendendo uma mera relação de força. Contudo, segundo Habermas (1984), 

a colonização da esfera pública pelo poder administrativo do Estado (através das 

intervenções do Estado na esfera privada e no mercado, típicas do estado de bem-estar 

social) e pelo dinheiro (através da subsunção da imprensa às regras de mercado e aos 

imperativos do lucro) fez com que a esfera pública burguesa perdesse suas funções de 

crítica política e de controle do poder de Estado. Isso porque, além de ter embaçado os 

limites que separavam e diferenciavam as atribuições das esferas públicas, privadas e 

íntimas, sobre as quais foram erguidas as bases da esfera pública burguesa, essa 

colonização teria desencadeado um processo em que a opinião pública tradicionalmente 

formada pela concordância final após um laborioso processo de discussão pública foi 

substituído pelo simulacro de um consenso fabricado e por uma publicidade aclamativa 

e plebiscitária, dominada pelas mídias.  

O problema é que, nesse processo, o “interesse geral”, à base do qual seria 

possível chegar a uma concordância racional de opiniões em concorrência aberta, é 

normativamente esvaziado na medida em que é cooptado e manipulado por interesses 

privados privilegiados que o adotam para se auto-representarem frente ao público 

(Habermas, 1984). Em outras palavras, nem o parlamento nem a imprensa e, por 

extensão, as mídias que passaram a dominar a esfera pública, expressam o interesse 

geral, mas apenas interesses privados, e é nesse sentido que a esfera pública é 

denunciada como ideologia. 

O poder que deveria obter sua legitimidade na opinião pública e na competição 

de partidos transforma-se em dominação. Ao prescindir dos procedimentos de 

deliberação pública em que os interesses privados de muitos indivíduos poderiam ser 
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transformados em um interesse público comum, o poder político descola-se dos 

procedimentos tradicionais que legitimavam seus compromissos e ações. A opinião 

pública que deveria ser formada mediante os procedimentos do uso público da razão e 

no processo de comunicação pública – à base de um “publicidade” posta em ação para o 

intercâmbio das organizações com o Estado e dela entre si – passa a ser regulada nas 

mídias por opiniões não-públicas formadas pela concordância aclamativa do público 

(consumidor de cultura e de informações) com opiniões privadas tornadas públicas e no 

parlamento pelo intercâmbio direto de favores e por acordos “negociados” através de 

pressões e contra-pressões que desembocam em resultados apoiados no equilíbrio 

precário de uma constelação de forças entre aparelho de Estado e grupos de interesses 

(Habermas, 1984: 232). Desse modo, o que Habermas denuncia com o processo de 

dissolução ou de re-feudalização da esfera pública burguesa é a subversão da 

publicidade crítica como princípio institucional de organização do Estado de Direito em 

um mecanismo de manipulação e de dominação. 

Essa subversão ocorre no âmbito do parlamento que, historicamente, havia 

constituído uma esfera pública estatalmente institucionalizada e cujas decisões passaram 

a ser sobrecarregadas com tarefas compensatórias de interesses privados que fogem às 

formas tradicionais de acordos e compromissos firmados, e da imprensa que, de esfera 

de desenvolvimento da crítica por meio da discussão pública entre sujeitos racionais 

desprovidos de poder, transforma-se em espaço de encenação do prestígio e de mera 

difusão de opiniões privadas tornadas públicas. No caso, a publicidade proporcionada 

pelos meios de comunicação ultrapassa uma influência sobre as decisões dos 

consumidores e passa a exercer pressão política, pois mobiliza um “inarticulado 

potencial de pré-disposição à concordância que, caso necessário, também pode ser 

traduzida em uma aclamação definida de modo plebiscitário” (Habermas, 1984: 235). 

A fraqueza da tese da feudalização, ou esvaziamento normativo, da esfera 

pública pelos meios de comunicação deve-se ao fato de Habermas ter levado às últimas 

consequências as antinomias do pensamento hegeliano. Como salienta Bobbio (1999), 

desde Hegel, o processo de feudalização é entendido como atinente à precedência do 

direito privado frente ao direito público, em que essa prevaricação da esfera inferior 

sobre a superior revela um processo de degeneração do Estado. No modelo hegeliano, a 

sociedade civil e a sociedade burguesa equivalem-se, o que conduz a uma visão 

reducionista da sociedade civil como “esfera das necessidades” não diferenciada da 
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esfera do mercado. A origem dessa indiferenciação está na localização da família como 

base do modo de reprodução do sistema capitalista e, logo, da sociedade burguesa. 

Hegel entende por feudalização o processo de conspurcação da esfera pública do Estado 

pelos imperativos da esfera privada, ou seja, dos interesses da classe burguesa.  

Assim, o problema central da descrição histórica feita por Habermas do 

surgimento da esfera pública em Mudança Estrutural e, consequentemente, da tese da 

feudalização da esfera pública dá-se pelo fato de Habermas não ter separado de forma 

clara a esfera pública do Estado da esfera pública da sociedade civil, ou seja, de não ter 

diferenciado a esfera do público, entendida como esfera da competência do poder 

político, da esfera do público entendida como esfera onde se dá o controle do poder 

político por parte do público (Bobbio, 1999: 28). Posteriormente, essa antinomia será 

resolvida com a adoção do modelo de sociedade em dois níveis (sistema e mundo vida) 

e da diferenciação estrutural-funcional entre Estado, mercado e sociedade civil, que 

serão abordados no Capítulo 3 desta tese.  

Em síntese, a tese habermasiana da transformação estrutural da esfera pública 

burguesa pode ser subdividida em seis teses que mantêm entre si relações de 

interdependência e complementaridade (Habermas, 1984; Cohen e Arato, 2000, p. 280-

284): 

1) A tese do intervencionismo do Estado na economia capitalista. Para Habermas, o 

Estado moderno intervém na economia capitalista liberal, às custas de seu caráter 

liberal, para proteger a estrutura capitalista ameaçada pelas tendências de crise 

endógena e os processos de auto-regulação limitada. O Estado busca corrigir os 

desequilíbrio produzidos tanto pelos processos auto-reguladores do mercado quanto 

pelos fenômenos da competição imperfeita ou oligopólica, para apoiar os processos 

de acumulação e inovação técnica e para reforçar a demanda agregada através do 

aumento dos gastos do Estado de bem-estar. Essa tese foi pouco desenvolvida em 

“Mudança estrutural”, sedo retomada e melhor desenvolvida em “Crise de 

legitimidade” e em “Técnica e ciência como ideologia”.  

2) A tese da tomada dos poderes públicos pelas associações privadas (o novo 

corporativismo). Segundo o argumento habermasiano, nos processos de competição 

oligopolista, as organizações privadas são capazes, contra o capitalismo liberal, de 

formular o que é, de fato, uma política econômica pública. Isso aconteceria porque 
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importantes áreas da administração caem nas mãos de agentes privados e o próprio 

Estado usa, cada vez mais, instrumentos contratuais legais privados para regular 

suas relações com seus associados sociais. 

3) A tese da decadência da esfera íntima da família: Habermas não apenas reproduz as 

análises de Arendt acerca da polarização das esferas social e íntima como incorpora 

as contribuições de Horkheimer para o tema. Os argumentos centrais desta tese 

convergem para a análise da perda das funções educativas, defensivas, de cuidado e 

de direção e, inclusive, de construção de tradições e de normas capazes de orientar 

as condutas, que seriam também um reflexo das perdas sofridas no campo das 

funções econômicas das famílias burguesas e do aumento das relações dos cidadãos 

com Estado como clientes. Nesse âmbito, a falsa intimidade proporcionada pela 

comunicação pública subsume a esfera íntima e a degradação do público no público 

de massa.  

4) A tese da decadência da esfera pública literária e a ascensão da cultura de massa: 

uma das mais conhecidas dentre a rede complexa de argumentos presentes em 

“Mudança estrutural”, esta tese inscreve-se no quadro teórico elaborado pela 

primeira geração da Escola de Frankfurt, composta por Horkheimer, Adorno, 

Benjamin, Marcuse, entre outros. Para Habermas, o crescimento do público literário 

dentro da esfera do consumo e do ócio manipulado está relacionado com a 

decadência das instituições (baseadas na família) da recepção crítica cultural, assim 

como com a transformação industrial-comercial dos meios de comunicação.  

Neste novo ambiente, a esfera pública literária perde suas características de esfera 

em que os indivíduos privados podiam expressar seu conhecimento do mundo e 

conhecer o mundo de forma autônoma, subjetiva e livre ou, ainda, a partir da qual os 

indivíduos podiam sublimar a crueza de suas necessidades materiais por meio da 

auto-elevação do espírito, através da fruição da arte e da assimilação de um 

conhecimento, por sua vez, capaz de elevar a própria capacidade de conhecer. À 

medida que a cultura se transforma em mercadoria, tanto por sua forma quanto por 

seu conteúdo, a esfera pública literária perde seu caráter político que se baseava 

tanto nas condições de uma recepção crítica nos espaços da esfera privada da família 

e dos salões quanto nas relações de sociabilidade que ligavam as pessoas privadas 

enquanto um público. Por outro lado, baseando-se na lógica do modo de produção 



102 

 

capitalista e nos princípios do mercado, a indústria cultural busca ampliar a 

comercialidade de seus produtos, tornando-os econômica e cognitivamente mais 

acessíveis a um grande público heterogêneo de consumidores. Contudo, essa 

ampliação da acessibilidade funciona na função inversa da complexidade dos 

produtos e da dependência da aquisição formal e acúmulo de conhecimento prévio 

para a sua recepção e decodificação. Assim, na indústria cultural, a impressionante 

expansão da esfera pública literária coincide com a decadência de seu caráter crítico, 

e a democratização da cultura por ela propalada é apenas uma pseudo-

democratização, posto que o que é democratizado não é cultura. Além disso, ao 

enfatizarem o papel dos indivíduos na sociedade de massa como consumidores de 

produtos culturais e, inclusive, dos cidadãos como consumidores de informação, os 

novos meios de comunicação proporcionam uma forma meramente passiva de 

participação.  

5) A tese da transformação da esfera pública política: seus argumentos são uma 

extensão daqueles elaborados em relação às dimensões pré-políticas da publicidade, 

bem como de suas análises e críticas ao Estado de bem-estar social. Para Habermas 

(1984, p. 259-265), a transformação sócio-estatal do Estado liberal de direito deve 

ser pensada a partir da situação inicial em que o Parlamento foi instituído 

constitucionalmente como uma esfera pública política assente na deliberação entre 

pessoas privadas reunidas em um público que, como cidadãos, fazia a mediação 

entre o Estado e as necessidades da sociedade burguesa, o que se refletiu, inclusive, 

nas primeiras Constituições modernas que buscaram garantir a sociedade como uma 

esfera da autonomia privada, contraposta a um poder público (estatal) limitado a 

poucas funções. Contudo, nas mudadas condições das modernas democracias 

representativas de partidos, os discursos no parlamento já não se caracterizam como 

esforços dos representantes para convencerem-se entre si, mas como discursos que 

buscam mobilizar uma opinião plebiscitária externa ao parlamento. Além disso, no 

contexto de sociedades plurais e de um Estado com obrigações sociais, o Estado 

precisa agora vigiar e desenvolver garantias constitucionais para que o conjunto de 

interesses que surgem na esfera pública política do parlamento mantenha-se no 

âmbito do interesse geral.  

A questão é que, mesmo sob as condições de uma esfera pública estruturalmente 

alterada e politicamente esvaziada, a ideia de uma esfera pública política ativa 
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continua obrigatória. Esse problema torna-se nítido nos direitos liberais básicos 

(como a liberdade de expressão e de opinião, de imprensa, de associação,de reunião, 

etc.) que tiveram de modificar o seu sentido normativo para permanecerem fiéis à 

sua própria intenção. Ou seja, eles precisam ser interpretados não mais 

negativamente como direitos de exclusão em relação ao poder do Estado, mas 

positivamente como garantias de participação. Isso porque, como as instituições 

jornalístico-publicitárias tornaram-se um poder social que se adequa tanto à ação de 

privilegiar ou de boicotar os interesses privados que afluem à esfera pública quanto 

ao de mediar as opiniões individuais, a formação de uma opinião pública em sentido 

estrito já não é garantida efetivamente pelo fato de que qualquer um possa expressar 

livremente sua opinião e fundar um jornal. Assim, em sociedades nas quais a esfera 

pública é dominada pelos meios de comunicação de massa, “o público não é mais 

um público de pessoas formal e materialmente com os mesmos direitos” e a 

“liberdade de exprimir a opinião através da imprensa não pode mais ser considerada 

como parte das tradicionais manifestações de opinião dos indivíduos enquanto 

pessoas privadas” (1984, p. 264-265). Ademais, a igualdade de chance de todas as 

demais pessoas privadas de acesso à esfera pública não pode mais ser assegurada 

pelas garantias institucionais da propriedade privada, e do Direito Privado, mas pela 

estrutura do Estado.  

6) A tese da destruição da diferenciação entre as esferas da sociedade civil e do 

Estado através da fusão dos níveis de mediação: como descrito por Habermas, o 

desenvolvimento da esfera pública burguesa deu-se no campo de tensões entre 

Estado e sociedade, mas de uma forma tal que a esfera pública da sociedade civil 

tornou-se parte do setor privado. A separação radical entre as esferas da sociedade 

civil e do Estado, na qual se fundamenta a esfera pública burguesa, significou, 

inicialmente, apenas o desmantelamento das estruturas de reprodução social e de 

poder políticos típicos das formas de dominação da Idade Média avançada. 

Progressivamente, e de forma mais específica, no fim do século XIX, os processos 

de constitucionalização de uma esfera pública ativa ligada aos interesses da 

sociedade burguesa e de intervenção do poder público no processo de trocas 

(econômicas) entre pessoas privadas “a partir de” e “de forma a” atender a impulsos 

originados na esfera privada, instauram a dialética de uma “socialização do Estado 

que se impõe, simultaneamente, com a estatização progressiva da sociedade” (1984, 
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p. 170) que, ao romper com a separação ente a sociedade e Estado, destrói pouco a 

pouco a base da esfera pública burguesa. A partir da tese da interpenetração da 

esfera pública com o setor privado, Habermas descreve as formas como o direito 

privado e as políticas públicas do Estado, as sociais e as de intervenção no sistema 

econômico, transformam-se em mecanismos de reprodução da dominação das 

classes burguesas (elites econômicas e políticas), inclusive contra os ideais e 

interesses liberais. Como exemplo, Habermas cita como as políticas protecionistas e 

a tendência para a formação de oligopólios no capitalismo avançado corroem 

mandamentos fundamentais do liberalismo econômico, como o livre comércio e a 

livre concorrência19. Assim, a decadência da esfera pública burguesa e, por 

conseguinte, da publicidade genuína seria uma consequência do surgimento de uma 

esfera mista que já não é nem pública nem privada. A emergência dessa esfera mista 

e degradada põe por terra o modelo liberal de esfera pública e, com ele, as formas de 

vida e de ação política genuínas. Com a degradação das instituições liberais que 

sustentavam o ideal da esfera pública, ou seja, com a degradação do parlamento e do 

sistema jornalístico-publicitário que ofereciam bases materiais para a existência de 

um debate público no qual os sujeitos privados reunidos em um público regulavam 

entre si as questões gerais do intercâmbio ente a sociedade e o poder público, a 

esfera pública tornou-se um princípio abstrato de legitimidade. 

Com essas transformações, a esfera pública torna-se mais uma arena para a 

publicidade do que um espaço para o debate crítico-racional. Legisladores organizam 

exposições para seus eleitores. Grupos de interesses utilizam o trabalho de publicidade 

para aumentar o prestígio de suas próprias posições, sem fazer com que os tópicos de 

suas posições refiram-se a temas de um verdadeiro debate público. Os meios de 

comunicação são usados para criar ocasiões para que os consumidores identifiquem-se 

com essas posições públicas ou com os indivíduos que as personificam. Tudo isso 

equivaleria ao regresso a uma versão representativa de publicidade, para o qual o 

                                                
19 No campo das pesquisas sobre comunicação social, há uma vasta literatura, sobretudo fundamentada no 
campo teórico da economia política, que mostra como a formação de monopólios e oligopólios nacionais 
e transnacionais de comunicação baseados na propriedade privada tem conduzindo a um alarmante 
quadro de limitação das liberdades de comunicação, informação, expressão e de opinião nas sociedades 
ocidentais e a uma consequente corrosão das instituições democráticas. Para uma leitura de trabalhos que 
desenvolvem abordagens críticas ao problema da formação de oligopólios e monopólios no setor de 
comunicação e seus impactos sobre os regimes democráticos ver entre outros Fallows (1997), Bagdikian 
(1993), MacChesney (1999), Mattelart (2000), Fox e Waisbord (2002), Gomes e Brittos (2008), Brittos e 
Bolaño (2005), Moraes (2004). 
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público responde por aclamação, ou pela negação da aclamação, em detrimento do 

discurso crítico (Calhoun, 1999: 26). 

A esfera pública transforma-se em um palco onde os membros das elites política, 

intelectual e econômica encenam para uma platéia de cidadão que já não toma parte da 

formação discursiva da opinião pública e da vontade política, cabendo-lhes apenas 

aclamar os vencedores dos embates públicos; selecionar entre opiniões ou posições 

concorrentes àquelas mais condizentes com sua hierarquia de valores e interesses ou, de 

forma não reflexiva, adotar opiniões e posições, baseando-se não nos méritos dos 

argumentos utilizados para justificá-las publicamente, mas no reconhecimento da 

autoridade daqueles que as professam. E, conquanto Habermas identifique claramente o 

contexto histórico da decadência da esfera pública a partir da erosão de suas bases 

sociais e políticas, ele não aponta o surgimento de novas bases a partir das quais a 

sociedade possa reinventar outras formas de relação e sistemas de mediação com o 

Estado, o que será realizado, posteriormente, no contexto da teoria do discurso e de seu 

modelo normativo de democracia deliberativa. 

Na continuação, deter-me-ei na compreensão da esfera pública representativa 

desenvolvida pelos liberais pluralistas.  

2.4 O discurso liberal-pluralista ou competitivo de elites 

O pluralismo é a reformulação do utilitarismo para a moderna economia 

industrial feita por Joseph Schumpeter, Robert Dahl, Anthony Dows e outros. O modelo 

liberal-pluralista corresponde à ideologia oficial dos regimes de tipo ocidental. Embora 

as falhas de seu modelo de democracia tenham sido apontadas e seus principais 

pressupostos revistos ou mesmo refutados por outras correntes do pensamento político, 

inclusive liberais, a exemplo das vertentes liberal-deliberativa (Manin, 2007) e liberal-

ética (Rawls, 2004; 1996), ele permanece sendo utilizado por políticos profissionais e 

jornalistas como o principal referencial para as democracias existentes (Held, 2006). 

Nesse modelo, o conteúdo democrático consiste basicamente na concorrência eleitoral e 

na vigência de um conjunto de liberdades e direitos formais que, entre outros objetivos, 

buscam gerar um ambiente propício à competição entre elites políticas (Miguel, 2004: 

133). 

Os pluralistas exploram as inter-relações entre a competição eleitoral e as 

atividades de grupos de interesse organizados. Para eles, o que distingue os regimes 

democráticos dos não democráticos são as formas (procedimentos) por meio das quais 
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os líderes políticos são selecionados. Levando adiante algumas das principais questões 

aventadas por seus predecessores utilitaristas, assumem como empiricamente corretas as 

ideias de que as democracias de massa são constituídas por um eleitorado apático, 

pouco informado, com uma capacidade restrita de influência direta no processo político 

e que os políticos profissionais, os partidos políticos e a imprensa desempenham um 

papel de liderança na formação da opinião. Mas, diferentemente dos utilitaristas, os 

pluralistas não tomam por inevitável a concentração de poder nas mãos das elites em 

competição (Held, 2007: 229-230).  

Ao contrário de outras versões do liberalismo que interpretavam a relação entre 

indivíduo e Estado como um problema central para a democracia, os pluralistas irão 

preocupar-se com o problema da institucionalização de foros e de regras para o 

enfrentamento entre grupos e facções rivais que postulam o exercício do poder de 

Estado, questão que é tratada à luz do modelo de competição do mercado. Segundo sua 

versão tradicional, os vários grupos ou elites entram na competição para angariar 

eleitores, ou sua clientela. E, nesse contexto, a competição entre os partidos em relação 

aos eleitores é análoga à competição dos produtores em face dos consumidores (Manin, 

2007: 35). 

Em linhas gerais, os pluralistas centram seu foco nos processos que geram e que 

resultam da combinação dos esforços individuais em grupos e em instituições na 

competição por poder. Os grupos de interesse, ou os grupos de pressão, são a 

contrapartida natural à livre associação, em um mundo onde a maioria dos bens mais 

desejados são escassos e onde um complexo sistema industrial fragmenta os interesses 

sociais, ao tempo que amplia e diversifica a demanda. Por princípio, eles aceitam que 

um dos propósitos fundamentais dos governos é o de proteger as liberdades das facções 

para que desenvolvam seus interesses políticos, bem como o de impedir que qualquer 

facção individual restrinja ou elimine a liberdade das demais. Mesmo havendo algumas 

divergências acerca desse ponto, a maioria dos pluralistas concorda que as facções, 

antes de implicar uma grande ameaça para as associações democráticas, constituem uma 

fonte estrutural de estabilidade e a expressão central da democracia. Assim, assumem 

que a existência de interesses competitivos diversos é a base do equilíbrio democrático e 

de um desenvolvimento favorável para a política pública (Held, 2007: 231). 

Outro aspecto relevante é que, segundo a concepção pluralista, o poder não se 

organiza de forma hierárquica ou competitiva. Ele é uma parte inextrincável de um 
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processo interminável de intercâmbio entre os vários grupos que representam diferentes 

interesses. Na perspectiva pluralista, as constelações de forças sociais tendem, a longo 

prazo, a mudar sua composição, a alterar seus interesses e a modificar suas posturas. Por 

isso, a determinação das decisões políticas a nível nacional ou local não reflete (nem 

pode refletir) um consenso universal acerca de determinadas questões políticas básicas. 

Sobre esse aspecto, Dahl (2005) ressalta que em uma eleição, mesmo quando há maioria 

em umérica, raras vezes é útil conceber essa maioria como algo mais que uma expressão 

aritmética das vontades individuais. A maioria em umérica é incapaz de empreender 

qualquer ação coordenada: são os componentes distintos dessa maioria em umérica que 

possuem os meios para a ação. A política, no melhor dos casos, é o resultado da 

agregação de preferências (Elster, 2007) e os resultados políticos, o resultado das 

decisões do governo e, em última instância, do executivo que trata de fazer mediação e 

de julgar entre as demandas contrapostas e, muitas vezes, irredutíveis dos variados 

grupos de interesse. Nesse processo, o sistema político ou o Estado apenas pode 

distinguir o fluxo e o refluxo da negociação da pressão competitiva dos grupos de 

interesse (Held, 2007: 233). A política é, desse modo, reduzida à sua dimensão 

instrumental.  

Mantendo-se na circunferência daquilo que é mais básico à tradição do 

pensamento liberal, os pluralistas tomam o indivíduo e a perseguição de seus interesses 

privados, ou egoístas, nas palavras de Macpherson (2003), como bases para o 

soerguimento dos procedimentos democráticos. Pressupõem um modelo teleológico de 

ação cuja racionalidade assenta-se na adequação entre os meios selecionados e os 

resultados almejados. Assim, os indivíduos agem nos processos eleitorais de modo 

similar à forma como se comportam como consumidores no mercado, fazendo com que, 

neste modelo, a racionalidade também seja reduzida às aptidões para classificar, 

selecionar e decidir20.  

Há também um problema em reduzir a cidadania à participação em eleições, 

mesmo que a elas se agreguem os epítetos de competitivas, livres, justas e periódicas. 

Nas concepções normativas da democracia republicana e deliberacionista, a 

pressuposição de que todos os indivíduos são iguais na capacidade de juízo político é 

                                                
20 Não cabe aqui desenvolver ou mesmo resenhar a complexa discussão em torno do modelo de razão 
empregada pelos liberais, sobretudo os da chamada corrente empirista ou realista (pluralistas, elitistas, 
decisionistas), para isso remeto à leitura de Rorty (1992), Putnam (1992), Sfez (1987), Rawls (1998; 
2004), Gray (2001), Elster (2007) e Habermas (2002b; 2003a). 
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utilizada para justificar o princípio da igual distribuição de poder de decisão coletiva 

entre todos os indivíduos membros da coletividade para os quais as decisões são 

voltadas, o que faz com que o “indivíduo sujeito de vontade racional” seja o ponto de 

partida fundamental da democracia (Bovero, 2002: 28). Na democracia ou, pelo menos, 

em seu conceito ideal, cada indivíduo deve poder reconhecer como própria a vontade 

geral, uma vez que contribuiu como cidadão ativo para a sua formação. É nesse sentido 

que se pode falar do indivíduo racional como cidadão ativo: ao participar do processo 

sócio-político de elaboração de leis e na tomada de decisões que regularão sua vida, o 

indivíduo exerce sua liberdade política como autonomia, posto que segue leis e é 

afetado por decisões fundadas em seu discernimento e vontade. Essa é a fonte do 

direito-poder legítimo.  

Contudo, o princípio de que os membros da coletividade são iguais no direito-

poder de participar das decisões políticas abre um problema para as modernas 

democracias representativas, ou poliarquias, como denominadas por Dahl (2005), posto 

que, nesses regimes, os cidadãos não participam diretamente das decisões políticas, mas 

indiretamente, elegendo representantes que decidem em seu lugar. É por isso que 

Bobbio (1994b) defende que não se pode resumir a democracia ao princípio da eleição 

de governantes, pois, desse modo, a democracia moderna não poderia ser considerada 

propriamente uma democracia, posto que representativa e eletiva. Como já notara 

Aristóteles, por princípio, o processo de eleição é um processo aristocrático e não 

democrático: a eleição é uma escolha e, como tal, não se justifica, senão como escolha 

dos melhores, seja de um indivíduo seja de um partido como melhor do que o outro.  

É por isso que o eixo do sistema democrático moderno não é a eleição em si, 

mas a iteração da eleição, ou seja, a possibilidade de reeleição ou revogação do 

mandato político. Enquanto a seleção dos governantes é um modo de juízo sobre 

indivíduos ou partidos, a eleição sistematicamente repetida é um modo de juízo sobre as 

decisões já tomadas e sobre os programas para as decisões que serão tomadas. Do ponto 

de vista do conceito, é na iteração da eleição, e não propriamente na eleição, que o 

soberano democrático legitima as decisões políticas passadas e orienta as decisões 

políticas futuras. É nesse sentido que se pode dizer que, na democracia representativa, 

os indivíduos membros da coletividade participam, como cidadãos ativos, no processo 

decisório, pois têm no direito de voto o poder de orientar-lhe o curso. Assim, em relação 

à democracia direta, o que muda não é tanto a igualdade no direito de participar das 
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decisões, mas a estrutura do processo (Bovero, 2002: 31-32). Contudo, para que o 

instituto moderno das eleições seja compatível com os princípios da democracia, os 

cidadãos precisam conservar um papel ativo na formação da opinião pública. É por isso 

que se pode afirmar que, ao restringir a ação política do cidadão aos períodos eleitorais 

e, assim, à seleção das elites governantes e ao consumo de informações, o modelo de 

cidadania mínimo termina por esvaziar a democracia de seus conteúdos normativos. 

Segundo Habermas (2002c: 155-156), a abordagem procedimental do modelo 

pluralista de democracia é utilizada para justificar uma forma elitista de democracia. A 

revogação dos ideais burgueses pode ser vista com particular clareza no 

desenvolvimento retrógrado da teoria democrática (a qual era, desde o início, sem 

dúvida, apresentada em ambos os casos tanto como uma versão radical, quanto como 

uma versão conduzindo ao liberalismo). Weber e Schumpeter juntaram os elementos da 

reação de Mosca, Pareto e Michels à crítica marxista da democracia burguesa em uma 

teoria da democracia de massas, originando uma antropologia pessimista, o que 

contribui para que uma nova geração de teóricos declarados de elite adotassem 

Tocqueville como um honrado precursor e passassem a recomendar o elitismo em boa 

consciência, como a simples alternativa ao totalitarismo.  

Nessa perspectiva, a democracia não é mais determinada pelo conteúdo de uma 

forma de vida, que leva em conta os interesses generalizados de todos os indivíduos. Ela 

agora só conta enquanto método para selecionar líderes e o engendramento de liderança. 

Na democracia competitiva de elites, as condições pelas quais todos os interesses 

legítimos podem ser preenchidos através da realização do interesse fundamental na 

participação de autodeterminação não são mais preenchidas. Ela é apenas um regulador 

para satisfação de interesses privados. Essa democracia torna possível a prosperidade 

sem liberdade. Não mais se encontra amarrada à igualdade política, no sentido de uma 

igual distribuição do poder político, isto é, na chance de exercer o poder. A igualdade 

política agora significa apenas o direito formal de igual oportunidade de acesso ao 

poder, isto é, “igual elegibilidade para eleições rumo a condições de poder”. A 

democracia não mais tem a meta de racionalizar a autoridade através da participação 

dos cidadãos em processo discursivo de formação da vontade. Nesse modelo, não mais 

todas as decisões politicamente consequentes devem sujeitar-se aos preceitos da 

formação democrática da vontade, mas apenas aquelas decisões de governo que forem 

definidas como políticas. Ficam de fora, pois, as decisões caracterizadas como técnicas 
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e/ou burocráticas. Desse modo, o pluralismo de elites, substituindo a autodeterminação 

do povo, torna o poder exercido privadamente também independente das pressões de 

legitimação e o imunizam contra o princípio da formação racional da vontade em uma 

esfera pública ativa (Habermas, 2002c: 155-156). 

Em sua teoria do elitismo democrático, Schumpeter (1984) adotou integralmente 

o argumento da manipulação dos indivíduos na sociedade de massa. Para ele, na 

política, os indivíduos cedem a impulsos irracionais e extra-racionais e agem de maneira 

quase infantil ao tomar decisões. Segundo Santos e Avritzer (2002: 45), Schumpeter 

nunca procurou diferenciar grandes mobilizações de massa de formas de ação coletiva, 

o que teria tornado o seu argumento sobre a generalização da manipulação das massas 

na política extremamente frágil.  

Segundo Avritzer (2000b: 4-5), em sua tentativa de reconstruir a democracia 

com base em uma concepção restrita de soberania, Schumpeter terminou descartando os 

elementos argumentativos da democracia. Na visão shumpeteriana, a integração do 

homem comum à política e o desenvolvimento dos meios de comunicação de massas no 

século XX contribuíram para que os processos argumentativos se tornassem periféricos 

na democracia. Ele criticava a ideia da existência da vontade dos indivíduos como algo 

ordenado. Para ele, tais vontades não passariam de “impulsos vagos operando em 

relação a slogans disponíveis e impressões falsas”.  

Para Schumpeter, o papel do processo argumentativo na formação da vontade 

geral não seria nada mais do que uma ficção. Daí a proposta de inverter a relação entre 

soberania e governo contida em sua doutrina, segundo a qual a população, ao invés de 

escolher representantes que expressem suas opiniões, passasse a escolher os indivíduos 

que deverão tomar as decisões. Nesse contexto, a deliberação democrática reduz-se 

unicamente à escolha de representantes através do voto. A esfera pública torna-se, desse 

modo, o espaço de visibilidade pública para os indivíduos, grupos e partidos que 

competem pelo poder de governo. A função crítica da publicidade, predicada pela 

ideologia liberal burguesa, é substituída por uma outra aclamativa, mais compatível com 

a sociologia da sociedade de massas e com uma visão instrumental da política, em que a 

opinião pública é apenas um instrumento para o exercício do poder (Idem). 
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Menos seduzido pela teoria da sociedade de massa21 do que Schumpeter, 

Anthony Downs irá fornecer um formato final à teoria pluralista elitista, ao supor que os 

indivíduos nas sociedades democráticas possuem duas qualidades que os definem como 

racionais: a capacidade de formar um ranking de preferências e de relacionar as 

preferências por eles detidas com as propostas políticas feitas na sociedade pelas elites 

políticas. Com essa formulação, Downs completa o desmonte dos elementos 

argumentativos no interior da teoria democrática, anulando, ao mesmo tempo, o último 

aspecto argumentativo da teoria democrática, ou seja, a suposição de que os indivíduos 

discutem e argumentam sobre suas preferências, substituindo, dessa forma, o elemento 

argumentativo do processo deliberativo pelo elemento decisionístico do voto, por meio 

do qual os indivíduos poderiam expressar e fazer valer suas preferências individuais 

pré-formadas (Ibidem). 

                                                
21 Para uma revisão da literatura sobre a teoria da sociedade de massa ver, entre outros, Lima (1978), 
Cohn (1987), Wolf (2005) e DeFleur e Ball-Rokeach (1993). Em linhas gerais a teoria da sociedade de 
massas baseia-se no pressuposto segundo o qual a industrialização, a entrada do homem comum (o 
homem-massa ou o homem médio) na vida política no pós Primeira Grande Guerra, as grandes migrações 
e emigrações que a seguiu, bem como os processos de urbanização e o surgimento dos meios de 
comunicação de massa teriam conduzido a um processo de degradação da civilização ocidental, na visão 
dos teóricos críticos dentre os quais se alinham os primeiros representantes da Escola de Frankfurt, ou de 
transformação de suas bases sociais, econômicas e políticas, na visão dos teóricos das escolas 
administrativa e funcionalista, a exemplo de Merton, Lazersfeld e Lasswell. Tanto os adeptos de teorias 
críticas quanto os de teorias administrativas compartilhavam a visão de que esse conjunto de processos 
teria levado a uma transformação substantiva da publicidade e da opinião pública nas democracias 
ocidentais, cuja marca principal era dada pela apatia política das grandes massas. A divergência estará na 
forma como uns e outros interpretarão essa apatia: enquanto para os teóricos críticos ela era um efeito 
previsível da imposição da lógica capitalista aos sistemas culturais e políticos e um fenômeno fomentado 
e  instrumentalizado por esse sistema com vistas à sua reprodução e à perpetuação das relações de 
dominação a ele inerentes, os teóricos administrativos, por sua vez, irão interpretá-la como uma anomia e 
mesmo como um dado desejável, posto que, segundo eles, o sistema político se tornaria disfuncional caso 
todos os indivíduos desejassem participar ativamente dele. Um dos grandes problemas da teoria da 
sociedade de massa não está apenas nos seus inúmeros reducionismos, sobretudo no que tange à 
psicologia social aplicada para descrever as dinâmicas sociais de integração do homem massa na 
sociedade de consumo e na vida política, mas o cariz elitista e mesmo ultra-conservador do modelo de 
homem-massa pressuposto, como é possível notar na definição de Ortega y Gasset (1987). Este autor, 
cuja obra exerceu grande influência nas teorias da sociedade de massa, definia o homem-massa em 
oposição ao nobre. Como nobreza, ele entendia, a qualidade que se define pela exigência, pelas 
obrigações e não pelos direitos. Uma vez que os privilégios da nobreza não eram concessões, mas 
conquistas. O nobre se diferenciava da massa por seus direitos pessoais, que foram adquiridos por seus 
méritos. A massa deteria apenas direitos impessoais, ou direitos do homem e do cidadão, que são uma 
“propriedade passiva, puro usufruto e benefício, dom generoso do destino que todo homem tem e que não 
corresponde a nenhum esforço que não seja respirar e evitar a demência” (Ortega Y Gasset, 1987: 81). O 
homem-massa de Ortega y Gasset é aquele que “está habituado a não apelar por si mesmo a nenhuma 
instância fora dele. Está satisfeito do jeito que é”. Ingenuamente e como a coisa mais natural do mundo, 
tende a afirmar e a qualificar como bom tudo o que tem em si: opiniões, apetites, preferência e gostos. E 
isto não poderia ser diferente uma vez que “ninguém o força a tomar consciência de que é um homem de 
segunda classe, limitadíssimo, incapaz de criar ou conservar a própria organização que dá à sua vida essa 
amplitude e esse contentamento” (Ortega Y Gasset, 1987: 80). Este é o conceito de homem que dá 
suporte a muitos dos argumentos sobre a apatia das massas nas democracias modernas. 
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A partir dessas considerações acerca da teoria liberal-pluralista, Avritzer 

sistematiza um conjunto de três elementos decisionísticos e anti-argumentativos, 

segundo ele, presentes da teoria da democracia liberal que se tornou hegemônica na 

primeira metade do século XX:  

O primeiro desses elementos consiste na noção de que as diferenças 
culturais não podem ser resolvidas por meio da argumentação. 
Consequentemente, a única forma de se fazer política democrática 
seria deixando tais diferenças de lado. Desse modo, a argumentação 
de uma condição pluralista seria deixada de fora da política. O 
segundo elemento no processo de afirmação de uma concepção 
decisionística de democracia, está relacionado à defesa de uma inter-
relação estreita entre administração não participativa e preservação da 
complexidade. De acordo com tal concepção, é a redução das 
demandas e a capacidade da burocracia de segui-las racionalmente que 
determina a eficiência. Mais uma vez, o processo de argumentação e 
troca de informação intrínseco às formas participativas de 
administração é excluído do campo da política. O terceiro elemento da 
afirmação de uma concepção decisionística de deliberação é a ideia de 
que o processo eleitoral consiste na aferição de preferências 
individuais pré-formadas. Mais uma vez, o elemento argumentativo da 
discussão democrática da diferença de interesses e/ou valores é 
negado (2000b: 4-5). 

Outra questão fundamental à teoria liberal-pluralista de democracia é que ela 

tem como um de seus objetivos proporcionar uma explicação operativa e empiricamente 

descritiva das práticas dos Estados que consideram como democráticas suas formas de 

organização política. Ela não acalanta nenhuma pretensão de que os eleitores 

estabeleçam a agenda da política ou tomem decisões políticas ou, tampouco, que gerem 

os temas ou elejam as políticas. Segundo esse modelo de democracia, caberia, antes, aos 

líderes (para Schumpeter, aos partidos políticos) agregar os interesses e decidir quais 

deles são politicamente relevantes, bem como selecionar os temas e estruturar a opinião 

pública. O exercício da cidadania torna-se, desse modo, restrito ao voto em eleições 

gerais ou consultas populares e plebiscitos (que quase nunca dizem respeito a questões 

fundamentais) e ao consumo de informações. A verdadeira função do voto não é a de 

estabelecer um nexo entre a soberania popular e o exercício de um poder legítimo, mas 

o de, simplesmente, escolher representantes entre as diferentes elites políticas que 

aspiram ao poder e aceitar sua liderança. Em resumo, as teorias empíricas (ou realistas) 

da democracia (elitista, pluralista, corporativista e os modelos de escolha racional) 

reduzem o significado normativo da democracia a um conjunto de termos muito restrito 

e modelado de concepções, como as de negociação, competência, acesso e 
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responsabilidade, muito mais próximos das formas de auto-regulação do mercado que 

de modelos de cidadania mais participativos (Cohen e Arato, 2000: 24-25). 

Ao salientar a competição entre elites como um aspecto fundamental para o 

acesso ao poder, esse modelo toma como central para seu método de institucionalização 

democrática a competência na aquisição do poder político e na tomada de decisões 

sobre as políticas, bem como a capacidade para produzir lideranças de alta qualidade, 

tolerantes para com as diferenças de opinião, um papel restrito para a decisão política e 

uma cultura de elite baseada no autocontrole democrático. O modelo elitista também 

argumenta que o voto secreto, os direitos civis, a alternância das elites no exercício do 

poder através de eleições periódicas, livres e justas e a competição entre os partidos são 

centrais para toda concepção moderna de democracia, ou poliarquia (Cohen e Arato 

2000: 25; Dahl, 2005). 

Nas análises do pluralismo liberal, a existência de uma sociedade civil articulada 

através das divisões de seus elementos, do compartilhamento de membros entre os 

vários grupos que a constituem e da mobilidade social é um pressuposto para uma 

organização política democrática estável e uma garantia contra o domínio permanente 

de qualquer grupo e contra o surgimento de movimentos de massa fundamentalistas e de 

ideologias antidemocráticas. Além disso, considera que uma sociedade civil constituída 

dessa maneira seja capaz de influenciar o sistema político através das articulações de 

interesses que são “agregados” pelos partidos políticos e pelas legislaturas, 

influenciando, desse modo, as decisões políticas (Cohen e Arato 2000: 37-41). Por 

extensão, a esfera pública é tomada como composta por um aglomerado de indivíduos 

autônomos, mas egoístas, exclusivamente interessados em seu próprio ser, competitivos 

e possessivos, cuja liberdade negativa deve proteger o sistema de organização política 

do Estado. Este é, por exemplo, o modelo de esfera pública inferido no modelo de 

democracia poliárquica, delineado por Robert Dahl e que será tratado no que segue. 

2.4.1 Robert Dahl: democracia poliarquica 

Robert Dhal (2001) propõe o termo poliarquia como referência à democracia 

representativa moderna, portanto diferente da democracia representativa com sufrágio 

restrito (como a do século XIX); das democracias e repúblicas antigas que, além do 

sufrágio restrito, não possuíam muitas outras características das democracias modernas 

como, por exemplo, os partidos políticos, o direito de formar organizações políticas, etc. 

e das pequenas unidades políticas que permitem o exercício de uma democracia direta. 
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Ele propõe uma definição substancial para o procedimento democrático, na qual busca 

salientar o ideal de igualdade. Para ele, somente aqueles regimes que tenham 

desenvolvido suficientemente a institucionalização dos procedimentos e a ampliação da 

participação da cidadania inclusiva podem ser considerados poliarquias. 

Qualquer processo de tomada de decisões inclui dois estágios analiticamente 

distinguíveis: a “composição” da agenda política, ou seja, a decisão sobre que temas 

serão objetos de deliberação, e a “decisão” propriamente dita (estágio decisivo ou de 

resultados). Não obstante, para que uma dada ordem política seja considerada 

democrática, pressupõe-se que as decisões sejam legitimamente tomadas pelos próprios 

membros da associação, isto é, por aqueles a quem as decisões se aplicam e sobre os 

quais recai a obrigação de cumpri-las. As decisões ainda devem ser tomadas por todos 

em condições de “igualdade”, observando-se o princípio de que cada membro adulto da 

associação é o “melhor juiz de si mesmo”, ou seja, é um cidadão (Rodrigues, 1999).  

Dahl (2005) cita cinco critérios ideal-típicos que devem estar presentes em uma 

ordem política para que nela seja possível identificar um processo político plenamente 

democrático que satisfaça à exigência de que todos os seus membros estejam 

igualmente capacitados a participar das decisões da associação a que se vinculam. São 

eles (Dahl, 2001 e 2005; Rodrigues, 1999): 

I. Participação plena – No processo de tomada de decisões, os cidadãos 
devem ter condições adequadas e iguais entre si para introduzir questões na 
agenda política e para expressar as razões de suas escolhas quanto aos 
resultados pretendidos. 

II. Igualdade de votos – No processo de tomada de decisões, devem ser 
asseguradas a cada cidadão oportunidades iguais de expressar sua escolha, 
que devem ser computadas com peso igual aos das escolhas dos demais 
cidadãos. 

III. Entendimento esclarecido – Dentro de limites razoáveis de tempo, cada 
membro deve ter oportunidades iguais e efetivas para aprender e validar 
políticas alternativas que, segundo seu discernimento, melhor atendam aos 
interesses de todos, em vista de suas prováveis consequências. Esse critério 
procura responder ao questionamento elitista da capacidade intelectual dos 
componentes da demos para tomar determinados tipos de decisão. 
Contrariando a posição elitista, Dahl lembra que a democracia está histórica 
e teoricamente associada ao problema do esclarecimento, uma vez que trata 
da tomada de decisão acerca do que as pessoas querem ou do que pensam 
ser o melhor, o que requer algum grau de informação. 

IV. Controle do programa de planejamento – Os indivíduos devem ter, com 
exclusividade, a oportunidade para decidir como e, se preferirem, quais as 
questões que devem ser inclusas na agenda de matérias a serem tratadas. 
Somente dessa forma evitar-se-á o risco de indivíduos ou oligarquias 



115 

 

exercerem o controle da agenda, subtraindo-a da maioria dos cidadãos ou 
esvaziando as atribuições do parlamento. 

V. Inclusão dos adultos – Todos ou a maioria dos adultos domiciliados na 
comunidade e mentalmente capazes devem ter o pleno direito de cidadãos, 
dizendo-se, de outra forma, que todos sejam tratados como iguais políticos. 

Ele também sustenta que, embora esses critérios sejam ideal-típicos, eles não 

podem, simplesmente, ser considerados como irreais ou descolados da realidade, pois as 

realidades e as metas ou ideais democráticos estão ligados entre si. Em outras palavras, 

esses critérios devem ser utilizados para determinar se e até que ponto um governo é 

democrático e, dados os limites e as possibilidades no mundo real, que instituições 

políticas são necessárias para corresponder, da melhor maneira possível, aos padrões 

ideais. No caso, segundo Dahl (2001), a democracia em grande escala exige:  

1. funcionários eleitos;  

2. eleições livres, justas e frequentes;  
3. liberdade de expressão;  

4. fontes de informação diversificadas;  
5. autonomia para as associações; 

6. cidadania inclusiva. 

Outro ponto importante para Dahl: as chances da democracia dependem do grau 

de pluralismo da sociedade. Contudo, esse pluralismo, ao contrário do defendido pelas 

teorias da modernização, independe do processo histórico de desenvolvimento da 

sociedade. Além disso, segundo ele, em sociedades plurais, nenhum grupo social pode 

garantir sua preponderância sobre os demais, uma vez que o resultado dessa ação seria a 

neutralização recíproca dos grupos em conflito. 

Esse fato remete-nos à noção dahlsiana da democracia (poliarquia) como “fruto 

de um cálculo de custos e benefícios feito por atores políticos em conflito”. O ponto de 

partida dessa formulação é a premissa de que todo e qualquer grupo político prefere 

reprimir a tolerar seus adversários. Como as ações dos grupos políticos são baseadas em 

análises estratégicas, eles precisam saber e avaliar até que ponto possuem forças para 

reprimir os adversários e se é vantajoso fazê-lo. Desse modo, a situação tolera a 

oposição quando isso lhes é menos oneroso do que enfrentar o risco de perder o poder 

em eleições livres. 

Da mesma forma, a oposição aceita participar da competição eleitoral quando 

essa opção lhe for menos custosa do que a conquista do poder por meios 
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revolucionários. Nesses termos, a democracia sustenta-se em um equilíbrio de forças, 

isto é, nas situações em que nenhum grupo sociopolítico está em condições de eliminar 

os demais. Assim, a democracia seria fruto, sobretudo, de um cálculo de atores políticos 

inseridos em uma relação estratégica (Dahl, 2005).  

Dahl (2005: 25) aborda o problema do desenvolvimento da oposição a partir dos 

seguintes pressupostos: primeiro, que uma característica-chave da democracia é a 

contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, considerados 

politicamente iguais; segundo, que para um governo continuar sendo responsivo durante 

certo tempo às preferências de seus cidadãos considerados politicamente iguais, todos 

os cidadãos plenos devem ter oportunidades plenas:  

1. de formular sua preferências; 
2. de expressar suas preferências a seus concidadãos e ao governo através da 

ação individual e da coletiva; 
3. e de ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, 

ou seja, consideradas sem discriminação decorrentes do conteúdo ou da 
fonte da preferência. 

Ele adota ainda um terceiro pressuposto adicional de que as conexões entre as 

garantias e as três oportunidades fundamentais são suficientemente evidentes para 

dispensar qualquer elaboração adicional. Os critérios ideal-típicos estão unidos por 

relações de interdependência, de modo que o desenvolvimento de uma oposição, sem a 

qual não se pode conceber a existência de uma contestação pública e tampouco um 

regime político competitivo, está intrinsecamente ligado à presença de outros critérios, 

como liberdade de expressão, fontes de informação diversificadas e autonomia para as 

associações. Além disso, pressupõe-se um modelo de auto-regulação similar ao do 

mercado dado pelo jogo constante entre as pressões dos grupos de interesse (input) e a 

responsividade dos governos às suas demandas (output), que também é uma forma do 

governo conciliar-se ou neutralizar as oposições. Caso as preferências ou demandas de 

um grupo ou movimento não sejam consideradas ou atendidas pelo governo, eles podem 

ainda optar por organizar-se sob a forma de partidos políticos e concorrer diretamente 

pelo poder de Estado. 

Tanto historicamente quanto no presente, os regimes variam enormemente na 

amplitude com que as oito condições institucionais estão abertamente disponíveis, são 

publicamente utilizadas e plenamente garantidas, ao menos, para alguns membros do 
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sistema político que queiram contestar a conduta do governo. Os oito requisitos 

institucionais para uma democracia em grande escala são (Dahl, 2005: 27): 

1. Liberdade de formar e aderir a organizações; 

2. Liberdade de expressão; 

3. Direito de voto; 

4. Elegibilidade para cargos públicos; 

5. Direito de líderes políticos disputarem apoio; 

5a. Direito de líderes políticos disputarem votos; 

6. Fontes alternativas de informação; 

7. Eleições livres e idôneas; 

8. Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de 

eleições e de outras manifestações de preferência. 

Dahl (2005: 29-30) considera que a democratização é formada por, pelo menos, 

duas dimensões: contestação pública e direito de participação. A partir dessas duas 

dimensões, ele desenvolve uma tipologia com vistas a tratar dos tipos de mudança em 

regimes: oligarquias competitivas, hegemonias fechadas, hegemonias inclusivas e 

poliarquias. A partir da relação entre liberalização e inclusividade, as poliarquias podem 

ser pensadas como regimes relativamente (mas incompletamente) democratizados ou, 

em outros termos, as poliarquias são regimes que foram substancialmente popularizados 

e liberalizados, isto é, que se tornaram fortemente inclusivos e amplamente abertos à 

contestação pública. 

A partir dessas questões, Dhal (2005: 32) propõe que a questão central de seu 

trabalho seja recolocada nos seguintes termos: 

1. Que condições aumentam ou diminuem as chances de democratização de um 
regime hegemônico ou aproximadamente hegemônico? 

2. Mais especificamente, que fatores aumentam ou diminuem as chances de 
contestação pública?  

3. Ainda mais especificamente, que fatores aumentam ou diminuem as chances 
de contestação pública em um regime fortemente inclusivo, isto é, em uma 
poliarquia? 

Sobre essas questões, Dahl (2005) salienta que apenas irá deter-se nas duas 

primeiras transformações, mas não na terceira que ele apenas desenvolverá na década de 

1990, em seu “Prefácio à Democracia Econômica” e em “Sobre a democracia”.  
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No que se refere ao nível de estrutura política em que regimes de contestação 

pública podem ser efetivos, Dahl (2005: 33-34) argumenta que eles podem ser tomados 

ao nível do país, da nação ou Estado-nação, como também a níveis subordinados de 

organização social e política, como municípios, províncias, sindicatos, empresas, e em 

vários tipos de organizações internacionais. E, muito embora considere os níveis 

nacionais e internacionais, para ele, uma descrição integral das oportunidades 

disponíveis para a participação e contestação no interior de um país exige também que 

se diga algo sobre as oportunidades disponíveis no interior de unidades subnacionais.  

O objetivo explícito da sistematização feita por Dahl em “Poliarquia” é o de 

oferecer subsídios para a elaboração de projetos de inovação política, o que inclui o 

estabelecimento de agendas políticas para a liberalização e democratização das 

entidades sociopolíticas, em seus variados níveis, e a avaliação do grau de 

democratização dos regimes políticos reais. Ele faz uma análise mais ou menos 

detalhada dos fatores necessários para a satisfação dos critérios democráticos, dentre os 

quais serão abordados aqui apenas aqueles considerados mais relevantes para os 

objetivos imediatos desta tese, ou seja, dos fatores relacionados com a conformação da 

esfera pública.  

Sobre esse aspecto, é possível dizer que Dahl inclui a sociedade civil e a sua 

influência na sociedade política em sua teoria da democracia pluralista. Contudo, ele 

conta com uma desmobilização generalizada da sociedade civil, com uma ausência de 

movimentos sociais, com uma síndrome de privatização civil, o consenso com um grau 

mínimo de participação dentro da sociedade civil e uma limitação da participação a uma 

forma específica, ao grupo de pressão a favor de determinados interesses (Cohen e 

Arato 2000: 111). O espaço privilegiado da ação política é o Estado e suas estruturas 

burocráticas. Até porque, para ele, a elaboração de um sistema político competitivo 

depende, entre outros fatores, da constitucionalização da autoridade executiva e de seu 

poder de ação, necessário para aumentar sua capacidade para responder de forma rápida 

e efetiva as demandas da sociedade. 

Esse enfoque terá um impacto importante para a forma como ele concebe a 

esfera pública. De forma similar aos utilitaristas, Dahl pressupõe um modelo fraco de 

esfera pública aberta ao debate e às demandas sociais, mas baseada na estrutura dos 

meios de comunicação que oferecem uma plataforma alternativa às instituições políticas 

formais (Sampedro Blanco, 2000: 75).  
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Dahl (2005) argumenta que a distribuição de poder é o resultado mutável da 

mobilização de recursos pelos grupos de interesses, inseridos em um sistema inclusivo e 

amplamente aberto à contestação pública. Dentre os recursos que podem ser 

mobilizados pelos agentes políticos e cuja distribuição irá determinar sua capacidade de 

negociação de vantagens e para participar de forma efetiva na definição das agendas e 

nas decisões políticas, estão: conhecimento; renda, status e reconhecimento entre grupos 

especializados; habilidade na organização e na comunicação e acesso a organizações, 

experts e elites. As exclusões na esfera pública são assumidas, desse modo, como um 

fenômeno de importância menor. O fator fundamental será a forma como a constituição 

de cada país institucionaliza direitos e organiza a distribuição desses recursos de modo a 

favorecer uma cidadania inclusiva e a existência da contestação pública. O melhor 

mecanismo para a efetivação dessa distribuição seria o desenvolvimento de uma 

economia de mercado, capaz de proporcionar as bases para o desenvolvimento de uma 

ordem social pluralista e de um sistema político competitivo, nesta ordem. Caberia ao 

Estado apenas corrigir eventuais desvios da economia de mercado, especificamente no 

que tange a uma desigual distribuição social dos bens escassos.  

Nessa perspectiva, a política e a informação respondem a interesses 

contraditórios e diversos, sem vieses pré-estabelecidos. As agendas surgem de baixo 

para cima (dos cidadãos para as elites), em contraste com o modelo tipicamente elitista 

em que as agendas são impostas de cima para baixo. As fontes de informação plurais 

devem refletir ou mesmo potencializar o impacto político dos indivíduos, grupos e 

movimentos com respaldo social, cabendo aos meios de comunicação oferecer acesso 

aos atores e ativistas políticos à esfera pública, tratando-os como fontes de informação 

ou repercutindo suas ações e ideias em seu conteúdo noticioso, ou mesmo ficcional 

(Sampedro Blanco, 2000: 76).  

Assim, para promover de forma eficiente a informação, os grupos de interesse, 

partidos e movimentos sociais precisam (Sampedro Blanco, 2000: 77):  

a) estabelecer relações estáveis com os meios de comunicação;  
b) organizar uma divisão interna entre ativistas e membros legitimados para 

tratar com a imprensa; 

c) coordenar os simpatizantes para planejar e manter protestos que sejam fáceis 
de serem cobertos pela imprensa; 

d) uma identidade coletiva e um discurso explícito e coerente. 
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Um dos principais problemas desse tipo de consideração é que ela toma os meios 

de comunicação como plataformas neutras para gerir a opinião pública, algo que os 

estudos no campo da sociologia do jornalismo e da economia política da comunicação22 

já demonstraram ser uma premissa irreal, pois, na maioria das vezes, e de forma mais 

sistemática, os meios de comunicação e os jornalistas proporcionam acesso aos atores já 

detentores de reconhecimento público – reconhecimento este, muitas vezes, produzido 

pela própria acessibilidade aos meios de comunicação (Sartori, 2001) – ou cujas ideias e 

interesses convergem com os proprietários dos veículos de comunicação ou com sua 

linha editorial.  

Como argumenta Herman (1993), a questão da relação entre meios de 

comunicação e formação da opinião pública não se restringe apenas ao problema da 

construção das agendas (do público e dos governos), ou da determinação de quais temas 

ao serem focados pelos meios de comunicação se tornarão objetos de discussão pública, 

mas também da existência, ou não, de uma diversidade de sistemas de interpretação 

aplicados aos fatos que emergem na esfera pública. E, neste último caso, a tendência 

dos meios de comunicação é a de contribuir para enquadramentos favoráveis aos grupos 

ou elites no poder, o que configura uma situação aversa à pluralidade e mais propícia à 

marginalização da oposição e das opiniões dissidentes.  

O pluralismo concebe os cidadãos como consumidores de informação 

autônomos e soberanos, que demandam conteúdos variados que serão usados e 

interpretados com liberdade para a formação de um entendimento esclarecido. O que se 

lhes exige é apenas que ajam como consumidores capazes de reconhecer padrões, 

selecionar e decidir quais informações consumir e o que farão com elas. Não se espera 

que usem sua razão pública ou que atuem como produtores de informação e de 

conteúdo. A esfera pública da sociedade civil será livre e ativa, na mesma medida em 

que existam fontes de informação livres e plurais, capazes de refletir a pluralidade de 

interesses presentes nas unidades sociopolíticas, e na medida em que potencialize a 

capacidade dos diversos grupos de interesse, partidos e movimentos para gerar inputs 

para o sistema político formal.  

Enquanto Habermas (1984) concebia o processo de pré-estruturação da esfera 

pública pelos meios de comunicação como uma das bases de sua degradação, o 

pluralismo toma esse processo como sua condição natural em democracias de grande 
                                                

22 Ver por exemplo Herman e Chomsky (2002), Blumer e Gurevitch (1986), MacChesney (2000), 
MacQuail (2003), Wolf (2005). 



121 

 

escala. Nesse ponto, a redução da natureza dos cidadãos de participantes do discurso 

público para a de consumidores de informação e de atores políticos para a de meios para 

o exercício do poder através de uma opinião pública aclamativa ocorre não apenas ao 

custo do caráter crítico da esfera pública, mas, sobretudo, ao custo da liberdade e 

dignidade dos indivíduos. 

A liberdade de expressão permanece sendo interpretada como um direito 

individual fundamental para o pleno exercício dos direitos políticos. Contudo, em 

sociedades midiáticas (Thompson, 2001), ela é exercida de forma mais plena por 

aqueles que possuem um acesso privilegiado aos meios de comunicação como 

produtores ou fontes de informação. Mas enquanto as teorias críticas interpretam esse 

fato como uma forma de violência simbólica e de dominação23, das elites detentoras da 

capacidade de comunicação sobre a grande maioria que somente se inclui no sistema 

como consumidores, quando essa inclusão existe, a teoria liberal pluralista e as teorias 

da comunicação e do jornalismo que a pressupõem como modelo de democracia, 

interpretam-no como um problema de distribuição de recursos.  

Na teoria dahlsiana, a liberdade de expressão é tomada como necessária para a 

satisfação dos critérios democráticos de participação efetiva (através do voto e da 

ocupação de cargos públicos), do entendimento esclarecido (através da discussão com 

outros cidadãos acerca de assuntos de interesse público e do consumo de informações 

confiáveis) e do controle do programa de governo (através da eleição daqueles que 

tomarão as decisões, bem como de sua reeleição ou descarte em eleições posteriores – 

iteração). Do mesmo modo, para Dahl (2001; 2005), as poliarquias precisam de fontes 

de informação alternativas como forma de oferecer aos cidadãos a possibilidade de 

formar uma compreensão esclarecida de possíveis atos e políticas do governo, o que não 

é possível em situações em que as fontes mais importantes de informação são 

controladas pelo governo ou, ainda, em que as fontes de informação são dominadas por 

um ponto de vista ou monopolizadas por um grupo. Mais uma vez, essa assimetria de 

poder pode chegar a um ponto de equilíbrio a partir da participação e da competição. 

                                                
23 Esta questão recebeu um tratamento mais aprofundado a partir dos estudos culturais e estudos de 
recepção que mostraram que o consumo e a recepção de produtos culturais e informações são muito mais 
complexos e a postura dos consumidores ou receptores é potencialmente menos passiva do que o 
considerado pelas teorias iniciais da comunicação. Contudo, permanece o problema da assimetria entre 
produtores e receptores de conteúdos simbólicos e informação. Sobre essas questões ver entre outros 
Thompson (1995; 2001), Kellner (2001), Hall (2003) e Castells (1992a;2008a; 2008b). 
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Segundo Dahl, um impulso para a participação democrática desenvolve-se a 

partir do que se pode chamar de lógica da igualdade. Em suas palavras: 

O princípio da igualdade política pressupõe que os membros estejam 
todos igualmente qualificados para participar das decisões, desde que 
tenham iguais oportunidades de aprender sobre as questões da 
associação pela investigação, pela discussão e pela deliberação (2001: 
51).  

A democracia precisa de cidadãos qualificados e, para que eles existam, faz-se 

necessária a existência de instituições sociais e políticas que lhes ofereça iguais 

oportunidades para adquirir uma compreensão esclarecida das questões públicas. É por 

isso que Dhal (2005: 85) colocará a alfabetização, a educação e a comunicação no 

quadro das condições que aumentam as chances para um país desenvolver-se e manter 

um regime político competitivo.  

Para ele, é desnecessário argumentar que, em uma democracia em grande escala, 

as chances de uma participação extensiva e de um alto grau de contestação pública 

dependam da disseminação de leitura, escritura, alfabetização, educação e jornais ou 

equivalentes. Ou seja, ele toma como auto-evidente a caracterização desses elementos 

como requisitos mínimos a fim de que um país possa oferecer iguais condições para que 

seus cidadãos possam exercer oposição ao governo, formar organizações políticas, 

manifestar-se sobre questões políticas sem temer represálias governamentais, ler e ouvir 

opiniões alternativas, votar secretamente em eleições em que candidatos de diferentes 

partidos disputam votos e depois das quais os candidatos derrotados entregam 

pacificamente os cargos ocupados aos vencedores.  

Embora todos esses elementos sejam fundamentais para a vigência de regimes 

democráticos ou poliarquias (Dahl, 2001; 2005), a ênfase no consumo de informações 

apresenta limitações fundamentais, sobretudo quando contraposta a uma noção de 

cidadania participativa, como a elaborada no âmbito da teoria deliberativa da 

democracia.  

As críticas normativistas ao modelo pluralista-elitista de democracia dirigem-se, 

especialmente, à sua tendência de exaltar como princípios democráticos a apatia, a 

concentração do setor civil na esfera privada e a necessidade de proteger o sistema 

político das demandas excessivas da população, deixando, inclusive, que a definição 

desses excessos seja feita pelas elites. Os normativistas assinalam que aquilo que 

propicia a estabilidade e a continuidade na organização política de uma sociedade não é 
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idêntico ao que a faz democrática. Também argumentam que essa é uma noção muito 

limitada de democracia, posto que abandona ideias como as da autodeterminação, da 

participação, da igualdade política, de processos discursivos de formação da vontade 

política entre iguais e da influência da opinião pública autônoma sobre a tomada de 

decisões, tão caras a modelos anteriores de democracia.  

Ao abandonar essas ideias, o modelo pluralista-elitista restringe o conceito de 

cidadania; reduz a democracia a um método de seleção de líderes e a procedimentos de 

regulação das competências e da elaboração de políticas pelas elites; sacrifica os 

princípios de legitimidade democrática dos quais ele mesmo depende e torna-se 

desprovido de critérios capazes de distinguir o ritual formalista, a distorção sistemática, 

o consentimento “coreográfico”, a manipulação da opinião pública e o que é realmente 

uma democracia (Cohen e Arato, 2000: 26). Nasce, desse modo, uma imagem da 

imprensa e das mídias como instrumentos para o angariamento da lealdade das massas e 

de seu consentimento. Além disso, a teoria pluralista da democracia restringe o conceito 

de político aos fenômenos da concorrência em torno do poder e da alocação de poder, 

sem adentrar no fenômeno específico da geração do poder político. 

Contudo, no discurso elitista, a dominação e o conflito político que se revelam 

nos processos e lutas pela fixação da agenda de discussão pública, são interpretados, na 

melhor das hipóteses, como problemas marginais ou, como é mais comum, problemas 

não referidos ou ocultados pela argumentação do mercado livre de ideias: ocultam-se as 

condições estruturais a partir das quais indivíduos, grupos e temas têm um acesso 

privilegiado à esfera pública das mídias e à determinação da agenda pública sob a ideia 

de que os indivíduos são livres para escolher as ideias que julgarem mais coerentes com 

seus interesses, ignorando, desse modo, na perspectiva do sujeito reflexivo, que não há 

liberdade em escolher ideias que foram desenvolvidas a partir de referenciais aos quais 

não tive acesso, previamente selecionadas a partir de critérios que desconheço e em 

processos em que fui previamente excluído, pois não há verdadeira liberdade se não sei 

por que penso o que penso.  

2.5 Os limites do modelo liberal de esfera pública  

Em linhas gerais, a tradição da representatividade liberal incorpora a ideia de um 

espaço público aberto e livre, mas considera a participação do público em geral como 

limitada e, em grande parte, indireta. Por isso, as teorias liberais da esfera pública 

tendem a concentrar-se em seus dispositivos estruturais e formais, como o sistema 
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partidário e a representação política, a agregação de interesses e os problemas de 

coordenação social em geral. 

Uma limitação adicional do modelo liberal de esfera pública é a de que nele as 

relações políticas são, muitas vezes, concebidas de forma demasiado restritivas dentro 

dos modelos jurídicos existentes. A principal preocupação expressa pela ideia da 

“neutralidade dialógica”, defendida, por exemplo, por Bruce Ackerman, é a da legítima 

coexistência de diferentes grupos em uma sociedade pluralista, cada um com sua 

concepção diferente do bem. Para este autor, o liberalismo é uma forma de cultura 

política na qual a questão da legitimidade é primordial. Ele entende o liberalismo como 

uma forma de se falar do poder como uma cultura política de diálogo público, com base 

em determinados tipos de constrangimentos conversacionais. O mais importante 

constrangimento em conversação no liberalismo é a neutralidade, cujas regras não 

suportam que um discurso de legitimação avance caso ele possa ser utilizado para que o 

titular do poder afirme que sua concepção de bem é melhor que a de seus concidadãos 

ou de que, independentemente de sua concepção do bem, que ele é intrinsecamente 

superior a um ou mais dos seus concidadãos (Benhabib, 1999: 81-83). 

O processo de diálogo público desenvolvido por Bruce Ackerman não se baseia 

em características gerais da vida moral, mas no modo distintivo como os liberais 

concebem o problema da ordem pública. Sua questão central é a forma como os 

diversos grupos primários, dos quais apenas sabemos que não partilham a mesma 

concepção do bem, podem "resolver o problema de convivência mútua de modo 

razoável".  

Para esse problema, Ackerman propõe um modelo de diálogo público baseado 

em restrições conversacionais, ou seja, na exclusão da agenda de discussões de questões 

morais centrais e/ou consideradas irredutíveis por um ou por ambos os participantes da 

discussão pública. Segundo essa perspectiva, quando os participantes de um diálogo 

(interação comunicativa) sabem que discordam sobre uma ou outra dimensão da 

verdade moral, eles não devem procurar por algum valor comum capaz de sobrepujar 

esse desacordo; nem tentar traduzi-lo para algum enquadramento considerado neutro; 

tampouco devem procurar transcender sua discordância, discutindo como se alguma 

forma de “criatura sobrenatural” (unearthly creature) pudesse resolvê-lo. Eles devem 

simplesmente não dizer nada sobre esse desacordo e retirar os ideais morais que os 

dividem da agenda de conversação do Estado liberal. Essa atitude moderadora teria a 
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vantagem de propiciar oportunidades para falar com o outro sobre os mais profundos 

desacordos morais em inúmeros outros contextos mais privados. Tendo constrangido a 

conversação dessa forma, os participantes do diálogo público podem utilizar o diálogo 

para fins pragmaticamente mais produtivos, a fim de identificar todas as premissas 

normativas que todos os participantes políticos considerem razoáveis ou, pelo menos, 

não desarrazoadas (Benhabib, 1999: 82). 

Contudo, como argumenta Benhabib (1999: 82-83), o modelo de um diálogo 

público baseado em “restrições conversacionais” (conversational restraint) não é 

neutro, na medida em que pressupõe uma epistemologia moral e política que, por sua 

vez, justifica uma separação implícita entre o público e o privado de natureza tal que 

nos leva ao silenciamento das preocupações de determinados grupos excluídos. 

Os teóricos liberais das restrições conversacionais assumem que os grupos 

primários de conversação já sabem o que são os seus mais profundos desacordos ainda 

antes de terem se engajado em uma conversação ou discussão pública. Esses grupos 

parecem já saber se seu problema particular é uma questão moral, religiosa ou estética 

em oposição a uma questão de justiça distributiva ou de ordem pública. Sobre essas 

duas ordens de problemas, os liberais legalistas afirmam que podemos discutir 

legitimamente os da segunda ordem, mas que devemos abstrair os da primeira. Contudo, 

esse tipo de distinção é intrinsecamente problemática: questões como o aborto, a 

pornografia e a violência doméstica são questões de justiça ou de boa vida? A distinção 

entre as questões de justiça e as da boa vida não podem ser decididas por alguma forma 

de geometria moral. Entretanto, um processo de diálogo público sem restrições pode nos 

ajudar a definir a natureza das questões que estamos debatendo. Todas as questões que 

os participantes do discurso prático concordam que não podem ser universalizadas e 

sujeitas a normas legais são questões de vida boa; as demais são questões de justiça 

(Idem). 

Ainda conforme Benhabib (1999: 84), o princípio da neutralidade liberal não é 

útil para orientar reflexões sobre as lutas políticas que culminam com a transformação 

de assuntos privados em assuntos políticos. Tudo o que ele diz é que, uma vez que esta 

redefinição e renegociação política de direito e de bem tenha ocorrido, a lei deve ser 

neutra. Mas, contrariamente ao que defende a tese da neutralidade liberal, o diálogo 

público significa desafiar e redefinir o bem coletivo e o senso de justiça individual como 

um resultado da experiência pública. Ao mesmo tempo em que expressa um dos 



126 

 

princípios fundamentais do sistema jurídico moderno, o princípio liberal da neutralidade 

dialógica é demasiado restritivo e paralisante para ser aplicado na dinâmica das lutas 

por poder no atual processo político. A vida pública conduzida de acordo com o 

princípio da neutralidade liberal dialógica não apenas careceria da dimensão agonística 

do político, em termos arendtianos, mas também, e mais gravemente, restringiria o 

alcance da conversação pública de forma incompatível com os interesses dos grupos 

oprimidos. Todas as lutas contra a opressão no mundo moderno começaram por uma 

redefinição do que anteriormente era considerado privado, não-público (nonpublic) e 

não-político (nonpolitical), como questões de interesse público, questões de justiça e 

como locais de poder que requerem legitimação discursiva. As organizações de 

mulheres, movimentos pacifistas, movimentos ecológicos e os novos movimentos de 

identidade étnica seguem uma lógica semelhante sobre essas questões. 

Em “Problemas de legitimação do capitalismo tardio”, Habermas faz uma crítica 

às teorias das elites na sociologia política contemporânea, mais especificamente às 

teorias de Weber e Shumpeter. Para ele, tanto os modelos decisionistas quanto os 

modelos tecnocráticos da prática política refletem a transformação das questões práticas 

em questões técnicas e sua consequente exclusão da discussão pública. Nos primeiros, a 

única função da cidadania é legitimar os grupos dirigentes mediante a aclamação através 

de eleições periódicas. As decisões políticas mesmas caem fora da autoridade da 

discussão racional na esfera pública; o poder de tomar decisões pode ser legitimado, 

mas não racionalizado. Nos modelos tecnocráticos, como o de Dahl, por outro lado, o 

exercício do poder pode ser racionalizado, mas apenas ao custo da democracia. A 

redução do poder político à administração racional – isto é, a uma administração guiada 

pela visão teórica do que é objetivamente necessário (para a estabilidade, a 

adaptabilidade, o crescimento, etc.) – priva a esfera pública de toda função, salvo a de 

legitimar o pessoal administrativo e a de julgar as qualificações profissionais dos 

dirigentes. Nenhum dos modelos atribui um papel essencial para o corpo público dos 

cidadãos, discutindo de forma irrestrita sobre assuntos comuns. 

Para Habermas, o triunfo desse tipo de consciência tecnocrata significaria o 

afundamento definitivo do modelo liberal de esfera da opinião pública que surgiu no 

século XVIII e que teria persistido, apesar de sua marcante debilitação, nas democracias 

do Estado social nos países de capitalismo avançado. Significaria o abandono da ideia 

de uma racionalização do poder através da discussão pública crítica, institucionalmente 
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garantida. Seu triunfo significaria, pois, a substituição da razão pública pelo trabalho de 

relações públicas, capaz de assegurar às elites dirigentes a lealdade de um público 

despolitizado (McCarthy, 2002: 30-31).  

Além disso, a compreensão liberal da política centrada no Estado pode 

prescindir da ideia de uma cidadania capaz de organizar-se e de agir coletivamente 

porque ela não se orienta pelo input de uma formação política racional da vontade, mas 

pelo output da avaliação das ações do Estado. Assim, o núcleo central do modelo liberal 

de democracia não é a autodeterminação democrática das pessoas que deliberam, como 

no republicanismo e no deliberacionismo, mas a normatização constitucional e 

democrática de uma sociedade econômica que deve garantir um bem comum apolítico 

através da satisfação das expectativas de felicidade das pessoas privadas inseridas no 

sistema produtivo (Habermas, 2003a: 20-21). 

No âmbito das relações entre sistemas de comunicação e política, a interpretação 

liberal-conservadora do princípio da representação, como a defesa da política 

organizada em face da seleção das elites políticas, tem sido utilizada para legitimar um 

discurso elitista sobre a liberdade de imprensa, sobretudo quando, ao princípio da 

representação, soma-se a defesa da liberdade de mercado como garantidora das 

liberdades individuais e, desse modo, da liberdade de imprensa e de opinião. O 

pensamento liberal-conservador equipara o mercado de ideias com o de mercadorias e 

serviços. Deixados ao livre jogo da oferta e da demanda, geram esferas públicas que 

ditam, através da opinião pública, as regras para controlar o Estado. Nessa perspectiva, 

o público surge de forma espontânea – sempre frente ao Estado – e identifica-se com o 

visível. A opinião pública é constituída na esfera pública de forma similar ao equilíbrio 

de mercado, conduzida por uma “mão invisível” que coordena interesses e saberes 

individuais. E os erros, quando ocorrem, são atribuídos à ingerência do Estado ou à 

abdicação de responsabilidade pelos cidadãos (Sampedro Blanco, 2000: 33). 

Nas teorias liberais da esfera pública, há uma predominância do modelo de 

opinião pública agregada, que corresponde à soma dos juízos individuais recolhidos 

através do voto ou das pesquisas de opinião. A opinião pública agregada é um resultado, 

e o público que lhe importa é o constituído pela maioria que soma vontades já 

determinadas. De forma geral, ela é composta por opiniões, ou seja, por juízos 

expressos verbalmente e por meio de ações, a favor ou contra uma ou várias opções. Ela 

se baseia em predisposições racionais ou emotivas que, em grande medida, permanecem 
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implícitas. As teorias da democracia representativa liberal, sobretudo as utilitaristas, 

elitistas e pluralistas, pressupõem que a opinião pública nasce do interesse privado de 

indivíduos que não percebem ou não compartilham os interesses alheios (Sampedro, 

2000: 20-25).  

As deficiências da democracia representativa liberal derivam de que o puro 

enfrentamento de interesses privados não assegura, se não é que limita, a representação 

dos mais desfavorecidos. E, de forma mais específica, os modelos liberais elitista, 

pluralista e decisionista de democracia não asseguram, necessariamente, tampouco de 

forma automática, a liberdade de expressão e a participação na esfera pública. Entre 

outros fatores, porque, em maior ou menor grau, rejeitam formas públicas de discussão 

e argumentação como parte dos procedimentos democráticos, identificam as práticas 

decisórias com o processo de escolha de governantes e pressupõem um uso instrumental 

da opinião pública agregada. Consideram que as opiniões individuais já estão definidas 

pelos interesses particulares e pré-políticos, relativamente imutáveis, cabendo apenas às 

instâncias políticas de decisão somar as opiniões e atender à maioria.  

Por sua vez, a democracia deliberativa desenvolve um modelo forte de esfera 

pública como espaço de formação racional e discursiva da opinião pública. Ela apela ao 

diálogo de todos os cidadãos e à sua capacidade de gerar consensos universais, em que 

os interesses privados fundem-se em um único interesse público ou em interesses 

coletivos concorrentes, questões que serão tratadas no próximo capítulo. 
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3 Democracia deliberativa e o modelo geral de esfera pública  

Deliberação, como lembra oportunamente Avritzer (2000b), comporta dois 

conjuntos de significados, podendo igualmente ser entendida como atividade 

intersubjetiva de “ponderação” e “reflexão” ou de “decisão” e “resolução”. O autor 

utiliza essa distinção semântica para resgatar as formas como o termo foi utilizado ao 

longo do tempo na Ciência Política. Esse resgate tem início com Rousseau para quem o 

processo deliberativo da comunidade política acerca dos problemas referentes à direção 

do Estado ou da cidade deveria culminar com uma decisão. A legitimidade dessa 

decisão era determinada pelo nexo normativo entre a vontade da maioria24, aferida 

através da agregação das vontades particulares e manifestas dos cidadãos que 

deliberavam, tendo em mente o bem comum e a vontade geral. Essa interpretação da 

deliberação, que se manteve hegemônica por quase 200 anos, tem dado lugar a outra 

interpretação alternativa que enfatiza o momento da argumentação pública (ou do 

discurso público) cujo fim pode ser tanto a formação de opiniões ou atitudes bem 

informadas acerca de uma questão ou problema de interesse do público quanto a tomada 

de decisões acerca de normas e ações que incidem sobre uma dada comunidade política. 

Contudo, as noções de centralização e de descentralização do poder de decisão política e 

de participação popular na discussão pública generalizada ou na discussão pública em 

fóruns que fazem uma mediação direta entre uma sociedade civil organizada e o Estado 

são fundamentais para que sejam estabelecidas distinções à vertente liberal, da 

associativista e da procedimental da democracia deliberativa.  

É possível identificar várias correntes no modelo de democracia deliberativa, a 

exemplo do deliberativo-associativista, do deliberativo-procedimental e do deliberativo-

radical25, com significativas diferenças nas formas como articulam seus problemas 

centrais, uns ressaltando o papel dos novos arranjos institucionais da sociedade civil no 

desenvolvimento de novas formas de accountability político (Arato, 2002) e na reversão 

de distorções do modelo liberal de democracia representativa através do 

desenvolvimento de estratégias de uma democracia associativa (Cohen, 2007), outros 

interpretando o caráter contestador dos setores altamente politizados e mobilizados da 
                                                

24 Rousseau (2004: 41) estabelece uma distinção entre “vontade de todos” e “vontade geral”: enquanto a 
primeira é a soma das vontades particulares, a segunda é a vontade da maioria obtida quando se retira 
dessas vontades “as mais e as menos, que mutuamente se destroem”. 
25 Para uma visão mais abrangente da democracia deliberativa e das críticas dirigidas a esse modelo ver a 
coletânea de textos reunidos por Werle e Melo (2007), Elster (1998), Benhabib (1996). 
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sociedade civil como fonte de impulsos inovativos que podem conduzir a um desejável 

aprofundamento da democracia através do alargamento da agenda da conversação 

pública (public conversation) e da discussão sobre as fronteiras que separam o público 

do privado (Benhabib, 2007; 1999) ou, ainda, defendendo um modelo mais inclusivo de 

democracia através do aumento da representatividade dos grupos política e socialmente 

marginalizados na comunicação pública (Young, 2000; 2001).  

Mas, de modo geral, os democratas deliberativos advogam por um debate 

informado, pelo uso público da razão e pela busca imparcial da verdade. Para eles, o 

problema central é saber se a ideia democrática de bem comum é pouco mais que o 

agregado de preferências particulares, ou se ela pode ser articulada com a deliberação e 

o debate público sério. Para Claus Off e Ulrich Preuss, como não há uma relação linear 

positiva entre participação e sensatez, o desafio para teoria democrática não é o de 

simplesmente considerar as crescentes categorias de pessoas que poderiam ter direito a 

participar da política, tampouco o de considerar os âmbitos para os quais a democracia 

poderia ser legitimamente ampliada. O desafio para a democracia refere-se, mais 

necessariamente, à introdução de procedimentos que primem pela formulação de 

preferências justificáveis, cuidadosamente examinadas, coerentes, situacionalmente 

abstratas e validadas socialmente (Held, 2007: 333-334). 

Assim, para os deliberacionistas, a fonte de legitimidade não é a vontade 

predeterminada dos indivíduos, mas o processo de sua formação, ou seja, a própria 

deliberação. A ideia fundamental é a de substituir a noção de preferências fixas e 

exógenas aos processos democráticos, típica do modelo hegemônico de democracia 

liberal, por um processo de aprendizagem reflexiva26 e aberta, a partir da qual e na qual 

os indivíduos aceitem os assuntos que precisam compreender para manter um juízo 

político sensato e razoável. Esse processo origina aquilo que Off e Preuss chamam de 

preferências reflexivas que são ... 

 [...] o resultado de uma confrontação consciente do ponto de vista 
particular com o ponto de vista oposto, ou com diversos pontos de 
vista que o cidadão, depois de refletir, pode descobrir dentro de si 
mesmo. Essa reflexividade pode ser facilitada mediante disposições 
que superem o isolamento monológico do ato de votar 
complementando este modo de participação com formas mais 
dialógicas de fazer-se ouvir (Held, 2007: 335). 

                                                
26 Para uma definição do que seja aprendizagem reflexiva e para análises sobre as formas com ela vem 
sendo incorporada aos processos democráticos em sociedades pós-tradicionais ver Giddens, Beck e Lash, 
(1997), bem como Giddens (2001; 2003; 1991b). 
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Estudando as opções que aparecem na bibliografia, Michael Saward (apud Held, 

2007: 358) destaca múltiplas possibilidades para a realização de deliberações em um 

ambiente de cultura pública adaptada para a transformação reflexiva das preferências 

dos indivíduos, a saber: 

 Participação em micro-foros especialmente construídos onde uma pequena 
mostra representativa de pessoas deliberam sobre assuntos específicos 
(pesquisas deliberativas, júris de cidadãos, etc.); 

 Participação em partidos políticos; 
 Participação em parlamentos nacionais ou de outro âmbito; 

 Participação em redes de comitês supranacionais, como as estruturas de 
governo da União Européia; 

 Participação em associações privadas voluntárias; 
 Participação em tribunais; 

 Participação em ampla esfera pública de “enclaves protegidos” ou “contra-
públicos subalternos”. Em outras palavras, nas esferas públicas formadas 
pelos “grupos oprimidos da sociedade”. 

Ao participar de debates públicos, os indivíduos podem ter contato com questões 

que previamente poderiam não considerar problemáticas ou de seu interesse, bem como 

com opiniões e interpretações diversas acerca de algo no mundo. Além disso, o 

processo de participação em uma discussão pública obriga os indivíduos a clarificar 

suas próprias ideias, opiniões e formular de forma reflexiva suas preferências. E, ao 

contrário do pluralismo liberal que toma a participação cidadã como capacidade de 

influenciar as decisões políticas, com o fim de proporcionar uma igual proteção de 

interesses, os deliberacionistas tomam a participação em processos de deliberação 

coletiva, conduzidos de forma racional e equitativa entre indivíduos livre e iguais como 

um princípio para se alcançar a legitimidade e a racionalidade nos processos de tomada 

de decisão coletiva (Benhabib, 2007: 50).  

Dentre as formas sugeridas pelos deliberacionistas para o aumento do elemento 

deliberativo nas democracias modernas, estão a introdução de pesquisas deliberativas, 

dias de deliberação e de júris de cidadãos, a ampliação dos mecanismos de informação 

dos eleitores e de comunicação, a reforma da educação cívica para melhorar a 

possibilidade de eleições maduras e o financiamento público de grupos cívicos e de 

associações que buscam o compromisso com a política deliberativa (Held, 2007: 351-

357).  
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De forma semelhante às demais pesquisas de opinião, a pesquisa deliberativa 

requer a seleção aleatória de uma amostra representativa da população, ou seja, do 

universo do eleitorado. Contudo, enquanto uma pesquisa de opinião padrão valora o que 

pensa o eleitorado, tendo em conta o pouco que sabe, uma pesquisa deliberativa é 

elaborada para mostrar o que o eleitorado pensaria se, hipoteticamente, pudesse 

submergir em um processo deliberativo intenso. O processo consiste em reunir um 

grupo de indivíduos, durante um período de dias para deliberar sobre um assunto ou 

tema candente que preocupa a população. Primeiramente, pergunta-se a opinião dos 

membros do grupo antes da deliberação. Em seguida, a deliberação é subdividida em 

dois elementos: exposição do tema e perguntas a uma série de especialistas na questão; 

e um debate entre os participantes com a perspectiva de alcançar as posições 

defendíveis em público. Ao fim, volta-se a colher as opiniões dos membros do grupo e 

comparam-se as amostras. Normalmente, o processo de deliberação modifica as 

opiniões, tanto pela via da aquisição de informações baseadas em provas quanto pela via 

da participação ativa nos debates e do reconhecimento das opiniões e argumentos dos 

demais (Christiano, 2007).  

Os resultados das pesquisas deliberativas oferecem dados que orientam sobre 

como o público pensaria se tivesse tempo para refletir e se tivesse acesso a informações. 

Ao mesmo tempo, eles chamam a atenção para questões importantes, tais como a 

relação entre acesso a informações e opiniões cuidadosamente consideradas, ou até 

mesmo sobre a qualidade das opiniões colhidas nas pesquisas de opinião padrão. 

Os júris de cidadãos funcionam de forma similar às pesquisas deliberativas e, 

tais como estas, supõem que os cidadãos sejam capazes de tomar decisões 

reflexivamente ponderadas sobre questões públicas complexas em um contexto 

deliberativo adequado. Os júris de cidadãos são convocados por organizações públicas 

ou da sociedade civil para avaliar políticas públicas e eleger prioridades políticas em 

temas candentes. Até agora, os júris de cidadãos têm tido um papel apenas consultivo, 

mas as experiências levadas a cabo nos últimos 25 anos em países como Estados 

Unidos, Alemanha, Suíça, Israel e Nova Zelândia têm revelado conclusões 

surpreendentemente contrárias às opiniões dos representantes eleitos, como é o caso da 

reforma no sistema de saúde nos Estados Unidos, onde o júri de cidadãos consultado 

revelou-se a favor de uma cobertura completa e onde os membros do governo, do 
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congresso e do sistema judiciário deveriam viver sob o mesmo plano de saúde que 

aprovassem para o resto do país (Held, 2007: 355).  

Outro campo apontado como fundamental para a melhora da qualidade da 

deliberação pública nas sociedades democráticas é o dos sistemas de informação para os 

eleitores sobre temas importantes. Os novos mecanismos de informação podem 

combinar televisão, cabo e redes de computadores construídas pelo setor público ou 

privado junto com os governos locais e as instituições nacionais. O objetivo é o de 

otimizar os processos pelos quais os cidadãos formam suas opiniões políticas e melhorar 

os mecanismos a partir dos quais os políticos profissionais recebem informações sobre 

as opiniões dos cidadãos e de suas prioridades. Entre os exemplos, pode-se citar o uso 

do correio eletrônico para entrar em fóruns de debates e para incluir temas na agenda 

política e acesso mais elaborado e concreto nas redes de rádio e televisão para gerar 

novos âmbitos de discussão e informação públicas.  

Assim, para os deliberacionistas, a democracia avança na medida em os 

procedimentos atinentes à deliberação livre e não constrangida de todos em torno das 

questões de preocupação comum se fazem mais presentes nas instituições democráticas, 

o que implica a existência de condições sociais e institucionais favoráveis à 

participação, associação, expressão e comunicação, o que coloca o problema da esfera 

pública, ou seja, de sua estrutura, normas de funcionamento e constrangimentos, no 

centro de suas preocupações, questões que serão tratadas, a seguir, a partir da 

perspectiva habermasiana. 

3.1 O modelo procedimental de democracia deliberativa habermasiano 

Para Mouffe (2005: 11), a rigor, a ideia central da democracia deliberativa – de 

que, na sociedade democrática, as decisões políticas devem ser alcançadas por meio de 

um processo de deliberação entre cidadãos iguais e livres – tem acompanhado a 

democracia desde o seu nascimento na Grécia do século V a. C. A deliberação tem 

desempenhado um papel central no pensamento democrático. As formas de conceber a 

deliberação e a definição daqueles que estão aptos a deliberar é que apresentam 

variações. Assim, o que se vê hoje é, antes, o renascimento de um tema antigo que é a 

inesperada emergência de algo novo. 

Um dos fins das teorias deliberativas é o de oferecer uma alternativa para a 

compreensão do modelo liberal-agregativo de democracia que se tornou dominante na 

segunda metade do século XX e que teve início como o trabalho de Joseph Schumpeter, 
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“Capitalismo, Socialismo e Democracia”. Nesta obra, Schumpeter argumentava que, 

com o desenvolvimento da democracia de massa, a soberania popular, como entendida 

pelos modelos clássicos, tornara-se inadequada. Assim, tornava-se necessário um novo 

entendimento da democracia que enfatizasse a agregação de preferências através de 

partidos políticos nos quais as pessoas teriam a capacidade de votar em intervalos 

regulares. Essa ideia constitui uma das bases de sua proposta de definir a democracia 

como o sistema no qual as pessoas teriam a oportunidade de aceitar ou rejeitar seus 

líderes através de processo eleitoral competitivo (Mouffe, 2005: 12; Schumpeter, 1984). 

Segundo Mouffe (2005: 12), o modelo agregativo tornou-se o padrão no campo 

acadêmico auto-intitulado “teoria política empírica”, cujo propósito era o de elaborar 

uma abordagem descritiva da democracia, em oposição àquela clássica, de natureza 

normativa. Dentre as ideias centrais dessa corrente, figuram sua crítica às noções de 

“bem comum” e “vontade geral” e a defesa em prol do reconhecimento do pluralismo 

de interesses e de valores como co-extensivo à própria ideia de “povo”. Além disso, e 

dado que em sua perspectiva os indivíduos agem movidos pelo auto-interesse e não por 

uma crença moral de que suas ações devem estar em conformidade com o interesse da 

comunidade, os teóricos empíricos, adeptos do modelo da escolha racional27, também 

argumentam que os partidos políticos deveriam organizar-se a partir desses interesses e 

preferências particularistas, oferecendo, desse modo, a matéria a partir da qual a 

barganha e o voto seriam mobilizados. E, como a estabilidade e a ordem do sistema 

político resultariam, mais provavelmente, do compromisso entre interesses diversos do 

que da mobilização do povo em direção a um consenso ilusório sobre o bem comum, a 

participação popular deveria ser desencorajada, posto que ela só traria, segundo sua 

interpretação, consequências nocivas ao funcionamento do sistema.  

Ainda segundo Mouffe (2005: 12), como predomínio da perspectiva agregativa, 

a política democrática foi apartada de sua dimensão normativa, e a democracia foi 

reduzida a procedimentos para o tratamento do pluralismo de grupos de interesses. É a 

esse quadro teórico-político que a Teoria Política normativa e as correntes 

deliberacionistas contrapõem-se. Mas, diferentemente dos críticos marxistas, a exemplo 

de Macpherson (2003), os deliberacionistas acentuam o papel central de valores liberais 

                                                
27 Para uma defesa do conceito de política instrumental a partir do referencial teórico da escolha racional 
e em imediata oposição aos conceitos de política desenvolvidos por Arendt e Habermas, ver Reis (2000). 
Ver também Ferejohn e Pasquino (2001), para uma revisão da teoria da escolha racional na Ciência 
Política. 



135 

 

na concepção moderna de democracia. Seu objetivo central é o de resgatar a dimensão 

moral do liberalismo, estabelecendo uma relação forte entre valores liberais e 

democracia. Os procedimentos da deliberação são vistos como meios através dos quais 

é possível alcançar acordos que satisfaçam tanto a racionalidade (entendida como defesa 

de direitos liberais) quanto a legitimidade democrática (tomada como soberania 

popular). 

Tanto Rawls quanto Habermas insistem na possibilidade de fundar a autoridade 

e a legitimidade em alguma forma de razão pública. Ambas as teorias pressupõem uma 

forma de racionalidade que não é apenas instrumental, mas que possui uma dimensão 

normativa, o “razoável” para Rawls e “a razão comunicativa” para Habermas. 

Estabelecem uma forte separação entre o “mero acordo” e um “consenso racional”. 

Além disso, os dois autores compartilham a ideia de que o conteúdo idealizado da 

racionalidade prática pode ser encontrado nas instituições da democracia. Eles, contudo, 

divergem sobre a forma como a razão prática pode ser incorporada pelas instituições 

democráticas. Nas palavras de Mouffe:  

Rawls enfatiza o papel dos princípios de justiça alcançados por meio 
de artifícios da “posição original” que força os participantes a deixar 
de lado todas as suas particularidades e interesses. Sua concepção de 
“justiça como eqüidade” – que enuncia a prioridade dos princípios 
liberais básicos – conjuntamente com os “elementos constitucionais 
essenciais” fornece o quadro para o exercício da “razão pública livre”. 
No que concerne a Habermas, tem-se a defesa do que chama de 
abordagem estritamente procedimental, em que nenhum limite é 
estabelecido para a amplitude e o conteúdo da deliberação. São os 
constrangimentos procedimentais da situação ideal de fala que 
eliminarão as posições que não podem ser aceitas pelos participantes 
do “discurso” moral (2005: 13-14). 

Não apenas os aspectos salientados por Mouffe (2005) separam as abordagens 

da razão pública elaboradas por esses dois autores, as distintas estratégias 

argumentativas e as consequências políticas dos princípios empregados também 

denotam as diferenças que separam a teoria do “liberalismo político” ou “liberalismo 

ético”, de Rawls, do “kantismo republicano”, de Habermas (Vallespín, 1998: 16). 

Para Rawls (2004: 174), a ideia da razão pública é utilizada para explicitar, no 

nível mais profundo, os valores morais e políticos que devem determinar a relação de 

um governo democrático constitucional com seus cidadãos, e destes entre si. Para 

Rawls, a razão é pública de três maneiras:  
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[...] como razão de cidadãos livres e iguais, é a razão do público; seu 
tema é o bem público no que diz respeito a questões de justiça política 
fundamental, cujas questões são de dois tipos, elementos 
constitucionais essenciais e questões de justiça básica; e a sua natureza 
e conteúdo são públicos, sendo expressos no raciocínio público por 
uma família de concepções razoáveis de justiça política que se pense 
que possa satisfazer o critério da reciprocidade (2004: 175-176).  

A ideia de razão pública28 não se aplica a todas as discussões políticas de 

questões fundamentais, mas apenas às discussões daquilo a que Rawls se refere como 

fórum político público, que se divide em três partes: o discurso dos juízes em suas 

discussões, sobretudo dos juízes de um tribunal supremo; o discurso dos funcionários de 

governo, sobretudo executivos e legisladores que ocupam posição de proeminência e, 

finalmente, o discurso de candidatos a cargo público e de seus chefes de campanha, 

especialmente no discurso público, nas plataformas de campanha e declarações 

políticas.  

Rawls (2004: 177) distingue ainda o fórum político público tripartite do que ele 

chama de cultura de fundo, que abrange a cultura de igrejas e associações, associações 

de aprendizado em todos os níveis, especialmente universidades, escolas profissionais e 

sociedades científicas e os meios de comunicação de todos os tipos, jornais, revistas, 

rádios, televisão, etc. A cultura de fundo nada mais é do que a cultura da sociedade civil 

cuja pluralidade é assegurada pela estrutura do Direito através das liberdades de 

pensamento e discurso e do direito de livre associação. E, para ele, a ideia de razão 

pública não se aplica à cultura de fundo da sociedade civil, com suas muitas formas de 

razão não-pública, nem aos meios de comunicação.  

No que se refere aos cidadãos que não são funcionários do governo, o ideal de 

razão pública realiza-se através do dever moral dos cidadãos que, vendo-se a si mesmos 

como legisladores ideais, julgam e repudiam funcionários e candidatos:  

[...] Em um governo representativo, os cidadãos votam em 
representantes – executivos principais, legisladores e assemelhados –, 
não em leis particulares (exceto no âmbito estadual ou local, quando 
podem votar diretamente em questões de referendo, que raramente são 
questões fundamentais). Para responder a essa pergunta, [a de como 
cidadãos que não são funcionários do governo podem concretizar o 
ideal de razão pública] dizemos que idealmente, os cidadãos devem 
pensar em si mesmos como se fossem legisladores, e perguntar a si 
mesmos quais estatutos, sustentados por quais razões que satisfaçam o 

                                                
28 Para uma crítica à idéia de razão pública de Rawls ver Habermas (2004a) e Benhabib (1996).  



137 

 

critério de reciprocidade, pensariam ser mais razoável decretar (2004: 
178).  

Ainda segundo o critério da reciprocidade, o ideal da razão pública rawlsiana é 

realizado ou satisfeito sempre que funcionários governamentais seguem a razão pública 

e explicam suas razões a outros cidadãos. Segundo Bresser-Pereira (2005: 81), isso 

significa que, em uma democracia, os políticos e altos funcionários civis não teriam 

outra opção senão explicar racionalmente suas visões sobre os valores morais e políticos 

centrais de uma sociedade, o que implica uma teoria desenvolvida no interior de uma 

abordagem normativa e hipotético-dedutiva da política. 

Segundo Benhabib (2007: 60-61), o modelo de razão pública de Rawls 

compartilha premissas fundamentais com o modelo democracia deliberativa: ambas as 

teorias concebem a “legitimação do poder político e a avaliação da justiça das 

instituições como um processo público, aberto à participação de todos os cidadãos” e, 

assim, suscetível à inspeção, ao exame e à reflexão do público. Mas seu modelo de 

razão pública, concebido no interior de uma teoria liberal da democracia, também 

apresenta importantes divergências de fundo sociológico e filosófico com o modelo de 

deliberação pública proposto pela democracia deliberativa, uma vez que, ao contrário 

desta, restringe a agenda da conversação pública a elementos constitucionais essenciais 

e a questões de justiça básica; concebe a razão pública como um princípio regulativo 

que impõe limites sobre como os indivíduos, instituições e agências devem argumentar 

sobre questões públicas; localiza a esfera pública no Estado e em suas organizações, 

privilegiando a esfera legal e suas instituições e, finalmente, direciona seu foco para o 

poder político coercitivo e final. 

A trajetória do pensamento político habermasiano desde “Conhecimento e 

interesse”, “Crise de legitimação do capitalismo tardio” até “Direito e Democracia” e ao 

conjunto de artigos reunidos em “A inclusão do outro” reflete um projeto intelectual e 

político que diverge em pontos fundamentais com a proposta teórica de Rawls. A teoria 

deliberativa da democracia de Habermas está fundamentada na reivindicação dos 

direitos de liberdade liberais, mas, sobretudo, na reivindicação dos direitos de 

autonomia democrática de inspiração notadamente kantiana.  

Habermas também se aproxima de Kant pelo emprego em suas teorias de um 

conceito crítico de razão, segundo o qual a razão vive da coragem em prol da razão, e 

do imperativo prático que impõe a cada um o dever de discutir publicamente sobre 
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qualquer obediência imposta pela ordem empírica do Estado, da Religião e da opinião 

pública (Châtelet et al., 2000). Mas, embora as filosofias políticas neo-kantianas sejam 

geralmente consideradas filosofias liberais, a teoria habermasiana é uma teoria da 

democracia radical. Entre outros motivos, porque, ao ancorar-se em um modelo 

sistêmico de sociedade, ela rompe com a lógica dualista que separa governantes e 

governados, sendo substituída pela noção de solidariedade sistêmica.  

Ela se vincula, originalmente, aos problemas de realização das promessas da 

modernidade e se baseia em um modo de generalização empírica da ética da 

comunicação cuja viabilidade é fundamentada na dialética que se instaura entre a 

universalidade abstrata da razão pública e a universalidade concreta da política no 

âmbito das interações entre comunidade política e Estado. Além disso, em sua teoria da 

democracia, o procedimentalismo é pensado como prática social e não como método de 

constituição de governos, como acontece, por exemplo, no modelo liberal-pluralista 

(Cohen e Arato, 2000; Held, 2007; Santos e Avritzer, 2002: 52). 

Ao enfatizar a informalidade e a espontaneidade dos movimentos sociais e das 

esferas públicas da sociedade civil, Habermas resgata características importantes dos 

movimentos revolucionários que contribuíram para o dinamismo social e para as 

transformações qualitativas da comunidade política, desencadeadas pelos movimentos 

revolucionários do início do século XX que culminaram com o desenvolvimento do 

Estado moderno constitucional. Seu modelo de associação, como argumentam Cohen e 

Arato (2000), aproxima-se do modelo desenhado por Max no “Dezoito Brumário”.  

Além disso, Habermas (2002c) ataca o problema da crise de legitimidade da 

democracia liberal representativa, interpretando-a a partir da percepção de que tanto o 

governo quanto o direito constituem estruturas de violência simbólica a partir das quais 

as elites políticas ou classes hegemônicas estabelecem um sistema de dominação 

(Avritzer, 2000b: 8), retomando, desse modo, o problema da dominação e da ideologia, 

caros à Teoria Crítica, pela via da crítica à juridificação do processo de legitimação ao 

Estado de bem estar social que possuem, segundo Habermas, desde o princípio, o 

caráter ambivalente de uma garantia de liberdade e de uma privação de liberdade. 

A trajetória de Habermas também está marcada pela tentativa de reintroduzir a 

razão pública na análise do político, projeto iniciado em “Mudança Estrutural” e que 

ganha novas dimensões em seu modelo de democracia deliberativa, desenvolvido, 

sobretudo, em “Direito e democracia”. Mantendo-se fiel ao projeto político da Teoria 
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Crítica da sociedade, Habermas busca identificar não apenas os mecanismos de 

dominação e de reificação, mas indícios sobre onde a liberdade está sendo gestada 

(Bronner, 1997), o que se pode notar em seu modelo de política deliberativa, sobretudo 

na nova ênfase dada à sociedade civil nos processos democráticos. Para Habermas, o 

sistema político constituído pelo Estado de direito não gira em torno de si mesmo, mas 

permanece dependente de uma “cultura política libertária” e de uma “população 

acostumada à liberdade”, ou seja, permanece dependente de “iniciativas de associações 

formadoras de opinião” e dos respectivos modelos de socialização (2002b: 311). 

Seu modelo de democracia deliberativa tem como ponto de apoio as condições 

de comunicação sob as quais o processo político pode gerar resultados racionais, o que 

faz com que essa concepção constitua um dos desdobramentos da teoria da ação 

comunicativa. Nesse modelo, a razão prática afasta-se dos direitos universais do homem 

(liberalismo) ou da eticidade concreta de determinada comunidade (comunitarismo) 

para situar-se nas normas de discurso e formas de argumentação que retiram seu 

conteúdo normativo do fundamento de validade da ação orientada para o entendimento 

e, em última instância, da própria estrutura da comunicação linguística (Habermas, 

2002a).  

Em sua condição de elemento essencial do processo democrático, a deliberação 

cumpre três funções: (1) mobilizar e reunir questões relevantes e informações 

necessárias para especificar interpretações; (2) processar discursivamente essas 

contribuições por meio de argumentos adequados favoráveis ou contrários a uma 

questão e (3) gerar atitudes de sim e não, racionalmente motivadas com a expectativa de 

que elas determinem o resultado de decisões procedimentalmente corretas (Habermas, 

2006: 12).  

No âmbito mais amplo da legitimação democrática, a esfera pública política atua 

somente no preenchimento da primeira dessas funções, além de preparar as agendas 

para as instituições políticas. Ou seja, no modelo deliberativo, a esfera pública política 

cumpre a função de assegurar a formação de uma pluralidade opiniões públicas 

discursivamente consideradas.  

Segundo Habermas (2006: 2), o modelo deliberativo dirige seu interesse mais 

para a função epistêmica do discurso e da negociação do que para a escolha racional29 

ou para o ethos político, como no modelo de razão pública de Rawls (2004). No modelo 

                                                
29 Para uma crítica ao modelo democrático liberal da escolha racional ver Habermas (2002c). 
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habermasiano, a busca cooperativa, empreendida por cidadãos deliberativos, por 

soluções para problemas políticos substitui a ideia da agregação de preferências de 

cidadãos privados ou da auto-determinação coletiva de uma nação eticamente integrada.  

O paradigma deliberativo oferece como seu ponto de referência empírico 

principal um processo democrático que supostamente deveria gerar a legitimidade 

através de um procedimento de formação de opinião e vontade, capazes de garantir: (1) 

publicidade e transparência para o processo deliberativo; (2) inclusão e igual 

oportunidade para a participação e (3) uma pretensão justificada para resultados obtidos 

através da troca de argumentos, principalmente em vista do impacto dos argumentos nas 

mudanças racionais de preferências (Idem). Nas palavras de Habermas:  

A deliberação é uma forma de comunicação exigente, ainda que se 
desenvolva a partir de rotinas diárias invisíveis nas quais as pessoas 
trocam razões umas com as outras. No curso das práticas cotidianas, 
os atores estão sempre expostos a um espaço de razões. Eles não 
podem fazer outra coisa, senão oferecer mutuamente demandas de 
validade para seus discursos e argumentos, uma vez que o que dizem 
deveria ser assumido – e, se necessário, provado – como algo 
verdadeiro, correto ou sincero e, sem dúvida, racional. Uma referência 
implícita ao discurso racional– ou à competição por melhores razões – 
é construída dentro da ação comunicativa como uma alternativa 
onipresente ao comportamento rotineiro (2006: 5).  

As ideias penetram na realidade social através de pressuposições idealizadas 

inatas às práticas cotidianas e adquirem, imperceptivelmente, a qualidade de fatos 

sociais obstinados. Ou seja, quando agimos, acionamos, mesmo que de forma não 

consciente, conteúdos cognitivos (ideias, valores, representações sociais) assimilados no 

cotidiano e, ao fazer isso, contribuímos para sua naturalização e reprodução social. 

Pressuposições similares estão implícitas em práticas políticas e legais, atuando, 

inclusive, em sua institucionalização. Habermas cita como exemplos o “paradoxo dos 

eleitores” que, ao votarem, pressupõem e atualizam o preceito de que “cada voto conta”, 

ou ainda, no caso de pessoas envolvidas em demandas litigiosas que, a despeito das 

advertências dos professores de direito quanto à indeterminação das leis e da 

imprevisibilidade das decisões legais, continuam recorrendo às cortes judiciais, a fim de 

conseguir uma solução para suas demandas, ou seja, elas continuam agindo de acordo 

com a premissa de que receberão um tratamento justo e de que um veredicto justo será 

emitido. E, ao agirem desse modo, elas garantem a manutenção das regras da lei e a 

prática de emissão de julgamento final.  
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Além disso, estudos conduzidos com pequenos grupos de pessoas envolvidas em 

processos deliberativos ou engajadas em conversações com um grupo heterogêneo têm 

contribuído para coletar evidências empíricas sobre o impacto da deliberação no 

aprimoramento do aprendizado cooperativo e da busca de soluções para problemas 

comuns, na estruturação das preferências em contextos decisionais em que os 

envolvidos precisam escolher entre alternativas distintas ou conflitantes. Embora seus 

resultados não possam ser generalizados para processos de formação da opinião política 

e de legitimação em larga escala, essas pesquisas têm contribuído para a compreensão 

do potencial cognitivo da deliberação política, bem como para o aprimoramento das 

críticas a respeito do paradigma da escolha racional, dos efeitos dos enquadramentos 

(framing effects) na formação de preferências políticas, da influência das relações 

interpessoais na formação de opiniões políticas. 

Aqui se sobressaem dois aspectos fundamentais: primeiro, a capacidade 

potencial dos processos deliberativos para re-conectar, no âmbito das práticas 

cotidianas, inclusive naquelas de cunho político, teoria e práxis e, segundo, seu papel 

nos processos de aprendizado social cooperativo e reflexivo. Como observa Habermas: 

[...] o aprendizado não reflexivo ocorre em contextos de ação nos 
quais as pretenções à validade, teórica e prática, levantadas 
implicitamente, são ingenuamente tomadas como fixas e aceitas ou 
rejeitadas sem consideração discursiva. O aprendizado reflexivo 
ocorre através de discursos nos quais tomamos como temas as 
prevenções práticas de validade que se tornaram problemáticas através 
da dúvida institucionalizada, e as redimimos ou superamos a base de 
argumentos. O nível de aprendizado que uma formação social torna 
possível poderia depender do fato que o princípio organizacional da 
sociedade permita (a) diferenciação entre questões teóricas e práticas e 
(b) transição do aprendizado não reflexivo (pré-científico) ao 
aprendizado reflexivo (2002c: 27-28). 

Essa noção de aprendizado reflexivo também se faz presente na forma como 

Habermas toma a deliberação como um procedimento a partir do qual a democratização 

da sociedade pode ser pensada como um processo de aprendizado cognitivo e 

valorativo, fazendo com que as mudanças sociais e políticas tornem-se, antes, uma 

função da presença ou desenvolvimento das condições sociais (de uma sociedade civil 

viva e de um espaço político não submetido ao poder) e instituicionais (proteção legal 

aos direitos à discussão e à comunicação) capazes de favorecer a participação de todos 

os cidadãos no processo político de formação da vontade geral, do que de revoluções. 

Em sua argumentação, a formação e o compartilhamento de uma cultura política 
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libertária através do exercício da cidadania e da participação política revelam-se tão 

importante quanto a formação de um sistema partidário eficiente, a institucionalização 

de mecanismos adequados de representação política ou a existência de meios de 

controle público da ação dos governos.  

De forma complementar, como a cultura política ancora-se no substrato do 

mundo da vida, ou seja, no espaço da tradição, da memória, dos costumes das 

coletividades e dos processos de incorporação de novas informações por meio das 

representações sociais, a mera importação de valores e procedimentos é vista como 

insuficiente seja para desencadear processos de mudança política, seja para garantir a 

continuidade de regimes democráticos, o que, segundo Avritzer e Santos (2002: 52), fez 

com que Habermas abrisse espaço no âmbito das teorias democráticas para que o 

procedimentalismo pudesse ser pensado como prática social e não como método de 

constituição de governos.  

Assim, ao postular um princípio de deliberação amplo segundo o qual apenas 

são válidas aquelas normas-ações que contem com o assentimento de todos os 

indivíduos participantes de um discurso racional, Habermas teria contribuído para 

recolocar no interior da discussão democrática um procedimentalismo social que toma 

por base a capacidade de os atores participarem do processo racional de discussão e 

deliberação pública. Nessas bases, o procedimentalismo democrático não pode ser 

tomado como um método de autorização de governos, mas como “uma forma de 

exercício coletivo do poder político cuja base seja um processo livre de apresentação de 

razões entre iguais” (Cohen apud Avritzer e Santos, 2002: 53). 

Se, por um lado, essas questões aproximam o pensamento habermasiano de uma 

noção substantiva de democracia, por outro, elas também contribuem para o resgate do 

núcleo libertário da teoria democrática a partir do significado universal de uma vontade 

humana livre. E, dado que o exercício da discussão pública não prescinde da existência 

de um povo acostumado com a liberdade e educado para a liberdade, recoloca sobre 

novas bases o problema de como se conciliar a autonomia dos atores políticos no curso 

dos processos políticos com a necessidade de legitimidade da ação desses atores, o que 

implica o desenvolvimento de um conceito de político ampliado, apoiado em uma 

compreensão mais profunda dos modos de funcionamento, das formas de comunicação 

e das condições de institucionalização de uma formação igualitária da vontade, questão 

que será abordada no que segue. 
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3.1.1 A formação democrática da opinião e da vontade política 

Para Habermas, a soberania popular e a vontade geral estão ligadas à publicidade 

e à formação discursiva da opinião, o que o leva a introduzir a questão das condições 

éticas de uma comunicação isenta de constrangimentos. É essa ênfase nas condições 

éticas de uma comunicação livre e emancipadora que permite a Habermas enfrentar, 

entre outros fatores, a problemática das tensões entre o mundo fenomenal do ser e o 

mundo inteligível do pensamento e da razão, a partir das condições de uma 

comunicação isenta de constrangimentos no mundo da vida. Essa questão traz fortes 

implicações tanto para as noções subjacentes ao pensamento habermasiano de razão 

crítica, sujeito reflexivo e de liberdade quanto para as inflexões de suas análises sobre a 

modernidade e os processos de democratização política e das sociedades, o que se 

reflete, inclusive, em sua teoria deliberativa da democracia, na qual o problema da 

democratização política é tratado como parte de um processo mais amplo de 

democratização da sociedade e da manutenção e generalização dos princípios 

normativos da democracia.  

Como observado por MacCarthy (1999: 54), para compreender a forma como 

Habermas pensa a “vontade geral” ou “o interesse comum” no interior de sociedades 

democráticas, é preciso compreender, antes, a forma como ele se afasta de Rousseau. 

Assim como Rousseau, ao referir-se à vontade geral, Habermas não está falando da 

agregação de interesses individuais, mas da transcendência do interesse meramente 

particular mediante a busca do bem comum. Contudo, ele difere de Rousseau ao 

sublinhar a natureza argumentativa dessa busca. Para Habermas, a deliberação pública 

que leva à formação de uma vontade geral tem a forma de um debate no qual é dada 

igual consideração aos interesses particulares concorrentes. Ela exige que os 

participantes engajem-se em uma “posição de fala ideal” (ideal role-talking) para tentar 

compreender as situações e as perspectivas dos outros e lhes conferir um peso igual à 

sua própria. A adoção de uma posição de imparcialidade é o que distingue uma 

orientação no sentido da justiça de uma preocupação apenas com os próprios interesses 

ou com os de um grupo. E é só nessa perspectiva, o do ponto de vista moral, 

reconstruído por Habermas, que nós podemos fazer uma distinção entre o que é exigido 

de todos normativamente como uma questão de justiça daquilo que é valorizado dentro 

de uma sub-cultura particular como parte de uma boa vida. Assim, uma das principais 

implicações do modelo de democracia deliberativa habermasiano é que esta passa a 
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depender do reconhecimento mútuo da legitimidade do “outro” (do adversário) como 

um sujeito cujo discurso possui pretensões de validade que devem ser levadas em 

consideração no processo democrático e racional de formação de consensos sobre 

questões de interesse político geral.  

Nessa linha argumentativa, a decisão do voto influencia apenas o recrutamento 

da classe dirigente, mas não tem muito a dizer sobre a formação discursiva da vontade 

coletiva, até porque a implantação dos direitos políticos fundamentais no marco da 

democracia de massas implicou, por um lado, a generalização do papel de cidadão, mas, 

por outro, também significou a segmentação desse papel frente aos processos efetivos 

de decisão, o que promoveu um esvaziamento dos conteúdos da participação, fazendo 

com que a legitimidade e a lealdade da população fundissem-se em uma amálgama que 

os atingidos30 já não podem analisar, ou seja, que não podem decompor em seus 

ingredientes críticos (Habermas, 1988b: 495).  

As instituições e procedimentos da “democracia formal” asseguram, tanto um 

assentimento difuso, generalizado, da população, quanto a necessária independência da 

tomada de decisões administrativas no que diz respeito aos interesses específicos dos 

cidadãos. Contudo, essas instituições e procedimentos são democráticos na forma, mas 

não em sua substância. Isso porque a esfera pública, cujas funções foram reduzidas, em 

boa parte, a plebiscitos periódicos nos quais se pode conceber a aclamação ou negá-la, 

está estruturalmente despolitizada (Habermas, 2002c; MacCarthy, 2002: 425). 

Para que funcione, esse sistema depende de um “privatismo civil” caracterizado 

pela abstenção pública combinada com uma orientação em função da família, da 

carreira profissional, do ócio e do consumo que fomentam as expectativas de 

recompensas prescritas pelo sistema. Isso implica uma orientação dos cidadãos frente ao 

governo, que pode caracterizar-se como de ‘alto output-baixo input’, orientação que 

encontra respaldo no programa do Estado de bem-estar do governo e do privatismo 

familiar-profissional. No mais, a despolitização estrutural do âmbito do público é 

justificada pelas teorias democráticas das elites ou pelas teorias tecnocráticas de 

sistemas que, de forma similar à doutrina clássica da economia política, sugerem o 

caráter natural da organização da sociedade vigente (MacCarthy, 2002: 425-426). 

No tocante às expectativas normativas da democracia, a teoria da ação 

comunicativa esclarece de que modo uma comunicação iniciada, essencialmente, por 
                                                

30 Para Habermas (1997: 142) atingido é “todo aquele cujos interesses serão afetados pelas prováveis 
consequências provocadas pela regulamentação de uma prática geral através de normas”. 
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elites é capaz de satisfazer os interesses dos que não são elite. Isso faz com que as 

expectativas normativas desloquem-se do lado input para o do output do sistema 

político, ou seja, da capacidade de o sistema político assumir a articulação das 

necessidades públicas relevantes, dos conflitos latentes, dos problemas sociais, dos 

interesses dos diferentes grupos sociais, inclusive daqueles que não estão organizados. 

Enfim, da capacidade do Estado, enquanto esfera autônoma e diferenciada da sociedade, 

de dar respostas à sociedade por meio de leis e ações que tenham passado pelo crivo 

público da crítica.  

Por outro lado, se tomamos a sociedade civil como eixo, devemos igualmente 

questionar as condições e chances para que os diversos atores coletivos possam 

influenciar os processos de decisão relevantes para eles. Ao nos deslocarmos para o 

ambiente próprio das esferas públicas autônomas da sociedade civil, as expectativas 

normativas da comunicação política deslocam-se para o lado input, ou seja, para a 

capacidade que os diferentes grupos de interesse, inclusive dos não organizados, têm 

para incluir na agenda política (legislativa e administrativa) seus temas, problemas, 

demandas, etc.  

Na teoria deliberativa da democracia, a ênfase desloca-se do comportamento 

racional do eleitor bem informado para o requisito de uma opinião pública autônoma 

que se expressa livremente, fazendo com que a afirmação de que a legitimidade das 

decisões políticas em democracias pressupõe a participação de todos os atingidos na 

formação política racional da opinião e da vontade em uma esfera pública livre de poder 

e abrangente, ganhando nova força. Essas e outras considerações semelhantes levam 

Habermas a concluir que as condições para uma formação racional da vontade política 

não devem ser procuradas apenas no nível individual das motivações e decisões dos 

atores isolados, mas também no nível social dos processos institucionalizados de 

formação da opinião e de deliberação (2003a: 29). 

Para Habermas, a mediação racional entre progresso técnico e direção da vida 

social só pode ser levada a efeito se os processos de tomada de decisões estiverem 

embasados em uma discussão geral e pública, livre de domínio (McCarthy, 2002: 32). 

Em contraste com os modelos decisionistas e tecnocráticos da relação entre progresso 

técnico e direção da vida social, essa concepção, argumenta Habermas, está 

referenciada, essencialmente, na democracia, “entendida como as formas 



146 

 

institucionalmente asseguradas de uma comunicação geral31 e pública que se ocupa da 

questão prática de como os homens podem e querem conviver sob as condições 

objetivas de capacidade de controle técnico imensamente ampliada” (apud McCarthy, 

2002: 34). Nessa concepção, a ideia de uma permanente comunicação entre as ciências, 

consideradas em termos de sua relevância política, e de uma opinião pública informada 

torna-se central.  

Desse modo, a formação da opinião pública através de uma discussão sem 

barreiras de assuntos de interesse geral na esfera pública passa a desempenhar 

importante função crítica e controladora em relação à tradução da técnica à prática ou, 

em outras palavras, a esfera pública passa a desempenhar um importante papel na 

difusão social dos conhecimentos técnicos produzidos em esferas altamente 

especializadas, como as da ciência política, do direito, da economia, da psicologia, entre 

outras, tornando-os acessíveis ao senso comum e ao mundo vivido. Por conseguinte, a 

ilustração da vontade política autoconsciente de seu potencial libertador não apenas 

procede da esfera pública – isto é, de situações históricas concretas, mas se realiza 

através dela, ou seja, através do discurso irrestrito dos cidadãos acerca das exigências de 

situações concretas – e há de ser re-conduzido a ela. O resultado desses passos, que são 

uma ilustração da vontade política, só se torna eficaz no solo da comunicação entre 

cidadãos, pois a articulação das necessidades em consonância com o saber técnico só 

pode ser ratificada na consciência dos atores políticos. Os especialistas não podem 

substituir neste ato de ratificação aqueles que irão abonar com sua vida inteira as novas 

interpretações das necessidades sociais e dos meios aceitos para a solução de situações 

problemáticas (Idem).  

Essa questão pode ser melhor elucidada quando tomamos a questão da definição 

de família e entidade familiar como um caso exemplar de uma situação problematizada 

nas regiões intersticiais da sociedade civil, gerando demandas de legitimação pelo 

sistema político formal.  

A definição de família e de entidades familiares para o direito civil e para as 

políticas públicas passa por uma problematização do entendimento jurídico da extensão 

de uma e de outra expressão, a fim de definir, por exemplo, qual a proteção que o 

Estado pretende oferecer e para qual família (Albuquerque Filho, 2001). Contudo, a 

                                                
31 A comunicação geral é entendida como um conjunto de fluxos complexos de informações, opiniões, 
interpretações, crenças, representações sociais, produtos culturais etc., emitidos na esfera da vida privada-
familiar e na esfera da opinião pública cunhada pelos meios de comunicação de massa. 
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questão da definição do que seja família e entidade familiar só se torna um problema 

para o direito, para o executivo e, de forma geral, para a estrutura burocrática de Estado, 

incluindo os setores que elaboram e executam políticas públicas, quando estes se veem 

forçados a dar respostas a problemas concretos ou a conflitos travados no interior do 

corpo social. Ou seja, a definição de família ou do que seja uma entidade familiar só se 

torna um problema para o sistema político formal quando esta se torna um ponto de 

conflito social cuja resolução traz implicações para a extensão de direitos civis e sociais.  

Olhando para o quadro maior da vida em sociedade, a definição de família ou do 

que sejam entidades familiares torna-se passível de problematização apenas e na medida 

em que a sociedade passa a enfrentar em seu interior processos de questionamento do 

modelo patriarcal de família, seja pela via da contestação desse modelo, feita por 

movimentos organizados como os movimentos gay, lesbiano e feminista pela via de 

outros fenômenos sociais como a entrada da mulher no mercado de trabalho, pelo 

aumento no número de famílias chefiadas por mulheres, pelos altos índices de divórcio, 

pela formação de novos arranjos familiares não necessariamente baseados em vínculos 

sanguíneos e pelo aumento da expectativa de vida da população.  

O conjunto de transformações sociais introduz novos problemas para a vida 

política, seja porque essas transformações incitam uma reformulação das normas e leis 

que regem a vida em sociedade e a solução de conflitos, seja porque criam novas 

demandas por direitos e ações concretas que requerem respostas da parte do Estado e 

dos setores públicos responsáveis pela elaboração e execução de políticas públicas 

setoriais. Essas questões, que tiveram origem nas esferas da vida íntima e privada, 

tornam-se politicamente relevantes na medida em que adquirem ressonância na esfera 

pública da sociedade civil, ou seja, na medida em que exercem influência na formação 

da opinião pública e na formação da vontade política. Nessa perspectiva, o sistema 

político será tão mais democrático na medida em que incorpora em suas agendas as 

questões que foram problematizadas e que ganharam ressonância na sociedade civil e na 

medida em que oferece respostas satisfatórias para as novas demandas por 

reconhecimento e por direitos.  

A noção do debate público reforça a ideia de conflito e pluralidade de interesses 

que, inclusive, refletem diferentes padrões morais, visões de boa vida e de interesse 

público. Ainda no caso da definição de família, é preciso notar a existência de correntes 

de opinião concorrentes e, muitas vezes, divergentes no corpo da sociedade. Enquanto 
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setores conservadores da sociedade, como os ligados a entidades religiosas, defendem a 

manutenção dos padrões patriarcais em que a família é definida como uma unidade 

nuclear e unilinear formada por um homem, uma mulher e sua prole, setores mais 

progressistas defendem definições mais abertas, pluralistas e mais ligadas aos valores da 

pessoa humana e da afetividade, de modo a incluir arranjos não baseados na 

consanguinidade ou nos moldes de família restritos ao casamento entre um homem e 

uma mulher. Todos esses discursos e arranjos estão presentes na sociedade; todos eles 

buscam reconhecimento e legitimidade social; todos almejam tornar-se culturalmente 

hegemônicos; todos, com maior ou menor eficiência, buscam a sanção e a proteção 

institucional. Essa situação reflete o quadro enfrentado pelo Estado em sociedades 

plurais marcadas, entre outros fatores, pela contestação da tradição como núcleo 

ordenador da vida social e como fonte de autoridade política legítima.  

Esse tipo de discussão pública baseada em uma contestação de valores, normas, 

padrões de comportamento e arranjos sociais tradicionais recoloca o problema da 

casualidade dos limites históricos da diferenciação social entre os domínios da vida 

pública e da vida privada, bem como os problemas da separação rígida entre identidade 

pública e identidade não-pública e da limitação da agenda de temas que “podem” ser 

tratados pela razão pública, identificados, à sua maneira, tanto no republicanismo de 

Arendt quanto no liberalismo político de Rawls.  

Nesse ponto, é preciso distinguir dois momentos interdependentes, mas 

analiticamente distintos e mutuamente irredutíveis: um primeiro, normativo, em que a 

opinião pública, formada a partir de um debate geral e livre no corpo da sociedade, 

legitima a vontade política, estabelecendo, desse modo, o nexo entre soberano 

democrático e o exercício do poder legítimo pelos representantes políticos; e um 

segundo, instrumental, em que indivíduos ou grupos elaboram ações direcionadas para 

fins concretos. 

Como exemplo de uma ação estratégica, podemos citar o caso de grupos 

organizados da sociedade civil que militam na causa dos direitos humanos ou das 

minorias que, através de ações como a divulgação de suas ideias em veículos de 

comunicação, abaixo assinados, paradas, apresentação de projeto de lei de iniciativa 

popular à Câmara dos Deputados, buscam mobilizar a opinião pública e exercer pressão 

sobre o sistema político formal de modo a alcançar objetivos concretos como o 
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reconhecimento legal de suas demandas que podem implicar uma extensão de direitos 

institucionalmente garantidos. 

No caso específico do Estado, o estabelecimento de concepções torna-se um 

fator importante não apenas pelo seu valor normativo, mas também pelo seu caráter 

prático de orientar as políticas públicas. Os parágrafos terceiro e quarto do artigo 226 da 

Constituição Brasileira de 1988 prescrevem, respectivamente, que “Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” e “Entende-se, 

também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”. Nesse caso, o artigo terceiro delimita expressamente que tipo de família 

terá a proteção do Estado, mas também aquelas que não gozarão dessa proteção, como, 

por exemplo, aquelas decorrentes de uniões homoafetivas. O artigo quarto, por sua vez, 

abrange o conceito de entidade familiar de modo a incorporar novos arranjos como os 

caracterizados por pais divorciados ou por famílias chefiadas por mulheres. Essa 

inclusão pode ser interpretada como exemplo do movimento entre transformações 

concretas nos padrões sociais e sua incorporação nas normas e leis sociais.  

Outro aspecto relevante é o papel civilizador do direito que, inclusive, reforça a 

noção de solidariedade entre a esfera da sociedade civil (mundo da vida) e as esferas 

sistêmicas do Estado. Não se pode negar, embora não se disponha de dados para 

confirmar essa assertiva, por exemplo, o impacto do reconhecimento legal da separação 

civil e do divórcio para o questionamento dos padrões morais dominantes na sociedade 

brasileira, sobretudo os oriundos da tradição católica. O mesmo pode ser aplicado à 

criminalização do racismo: o racismo deixou de existir na sociedade brasileira por que 

ele foi criminalizado? Infelizmente não. Mas há, pelo menos, uma sinalização clara para 

a sociedade de que esse comportamento não é nem moralmente nem legalmente aceito. 

A proteção legal para a liberdade-direito de não sofrer agressões motivadas pelo 

preconceito coloca bases para um movimento de mudança social na medida em que as 

sanções impõem padrões para o comportamento e para o desenvolvimento das 

mentalidades. Mas um aspecto essencial é que esses padrões não podem ser impostos de 

cima para baixo: para serem legítimos, eles precisam ter passado pelo teste da 

justificação discursiva capaz de originar o assentimento de todos os atingidos.  

De outro modo: o reconhecimento legal pelo Estado de novas demandas sociais 

e políticas pressupõe uma conjunção entre ações comunicativas dirigidas à 
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sensibilização e mobilização da opinião pública e ações instrumentais coordenadas por 

grupos de interesses que exercem pressões sobre o Estado (input) de modo a instigá-lo a 

dar respostas a problemas concretos e a institucionalizar padrões e normas para a 

solução de conflitos (output). Ou seja, o modelo discursivo de política não apenas 

pressupõe um momento normativo de formação do assentimento dos atingidos através 

do discurso público (ação comunicativa), mas também um momento instrumental (ação 

racional com respeito a fins) em que a sociedade civil exerce influência sobre a esfera 

sistêmica do Estado, incluindo suas esferas executiva, legislativa e jurídica. Contudo, 

faz-se necessário precisar o que Habermas entende por “ação comunicativa”, “ação 

instrumental” e “ação estratégica”. 

Em “Ciência e técnica como ideologia”, Habermas apresenta uma definição do 

que ele entende por “ação racional com respeito a fins” e “ação comunicativa”. A ação 

racional com respeito a fins é entendida como ação instrumental, como eleição racional 

ou como uma combinação de ambas. A ação instrumental orienta-se por regras técnicas 

baseadas em conhecimento empírico. Estas regras implicam, em cada caso, 

prognósticos sobre sucessos observáveis, sejam eles físicos ou sociais. Esses 

prognósticos podem resultar verdadeiros ou falsos. O comportamento de eleição 

racional orienta-se de acordo com estratégias baseadas em um saber analítico. Essas 

implicam deduções a partir de regras de preferência (sistemas de valores) e máxima 

gerais; esses enunciados podem estar bem ou mal deduzidos. A ação racional com 

respeito a fins realiza fins definidos sob condições dadas. Contudo, embora a ação 

instrumental organize meios que resultem adequados ou inadequados, segundo critérios 

de um controle eficiente da realidade, a ação estratégica depende apenas de avaliação 

correta das alternativas possíveis de comportamento, a qual só pode ser obtida por meio 

de uma dedução feita como o auxílio de valores e máximas (McCarthy, 2002: 43). 

A ação comunicativa, por sua vez, é entendida como uma “interação” 

simbolicamente mediada. Ela se orienta de acordo com normas intersubjetivamente 

vinculantes que definem expectativas recíprocas de comportamento que têm que ser 

entendidas e reconhecidas, ao menos, por dois sujeitos agentes. As normas sociais são 

impostas mediante sanções. Seu sentido objetiva-se na comunicação linguística 

cotidiana. Embora a validez das regras técnicas e das estratégias dependam da validez 

de enunciados empiricamente verdadeiros ou analiticamente corretos, a validez das 
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normas sociais somente se funda na intersubjetividade do acordo sobre intenções e é 

assegurada apenas pelo reconhecimento geral de obrigações (Idem). 

Habermas considera essa distinção dentro da esfera de ação racional com 

respeito a fins entre ação instrumental e ação estratégica importante porque permite 

separar a contribuição do progresso técnico para a racionalização da ação da 

racionalização da vida em decorrência de melhorias nos procedimentos de tomada de 

decisão. Contudo, McCarthy (2002: 44-45) argumenta que a apresentação dessa 

distinção como uma distinção entre tipos de ação é errônea. Isso porque a decisão 

racional e a aplicação de meios tecnicamente adequados parecem constituir, antes, dois 

momentos da ação racional com respeito a fins. Além disso, o fato de as questões 

relativas à adequação técnica dos meios puderem ser distinguidas das questões relativas 

à correção das inferências feitas a partir das regras de preferência e de decisão não é 

razão suficiente para distinguir diferentes tipos de ação.  

Essa confusão torna-se ainda maior quando, em outros contextos, Habermas 

emprega a expressão “ação estratégica” para referir-se-á ação que é social no sentido de 

Max Weber (como a ação que leva em consideração a conduta dos outros e nela se 

orienta em seu desenvolvimento) e, ao mesmo tempo, racional no sentido weberiano de 

adequação entre meios e fins, ou seja, racional pelo elo metodológico estabelecido entre 

determinado fim prático estabelecido e o uso de um cálculo crescentemente preciso dos 

meios adequados para sua consecução (Weber, 1994; Giddens, 1998).  

Para evitar essa confusão, e seguindo a distinção proposta por McCarthy (2002: 

45), neste estudo, a expressão “decisão racional” será empregada para designar o 

momento da ação que é racional pela adequação entre meios e fins; e a expressão “ação 

estratégica”, para designar o tipo de ação que é social e orientada em função dos meios-

fins. 

Em sentido estrito, o trabalho de ação racional com respeito a fins refere-se às 

ações ou sistemas de ação nos quais há predominância dos elementos de decisão 

racional e de utilização instrumentalmente eficiente do conhecimento tecnológico. 

Nesse âmbito, a orientação em função do controle sobre processos objetivados, sejam 

eles naturais ou sociais, torna-se decisiva. A ação racional com respeito a fins em 

sentido lato inclui a ação estratégica. Ela está ligada a normas consensuais (as regras do 

jogo) e tem lugar no plano da intersubjetividade (os jogadores são sujeitos capazes de 

seguir suas próprias estratégias); mas a realização calculada dos interesses individuais 
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predomina sobre as considerações de reciprocidade. Por sua vez, a interação em sentido 

estrito, ou ação comunicativa, refere-se-á ação ou sistemas de ação nos quais 

predominam os momentos de complementariedade e de consenso. Nesse caso, é a 

orientação em função de uma reciprocidade baseada no entendimento mútuo que é 

tomada como decisiva (McCarthy, 2002: 50). 

Em síntese, pode-se dizer que democracia deliberativa toma como centro de sua 

preocupação a manutenção do nexo entre decisões do sistema político formal e vontade 

geral. Isso porque o princípio da democracia pressupõe que as decisões do sistema 

político formal devam ser legitimadas por ampla discussão pública que abarque a 

pluralidade de interesses e visões de bem comum e da boa vida daqueles que serão 

atingidos por essas decisões. Por sua vez, o princípio da legitimidade pressupõe a 

participação ativa dos cidadãos no discurso racional que se realiza sob condições de 

comunicação que permitem o fluxo livre de temas e contribuições, informações e 

argumentos no interior de um espaço público, tema que será abordado em maior detalhe 

no que segue.  

3.2 A revisão do modelo de esfera pública a partir da teoria do discurso 

Com o desenvolvimento de sua teoria da ação comunicativa, Habermas mudou 

sua atenção da construção institucional da esfera pública como base da formação 

democrática da vontade para o problema da validade universal implícita nos discursos. 

Posteriormente, ele tomou as relações interpessoais como a base da capacidade para 

organizações não instrumentais e para uma progressiva racionalização da comunicação. 

Embora a esfera pública continue a ser o lócus para uma prática política democrática, 

Habermas afasta-se das bases históricas específicas do desenvolvimento da democracia 

moderna em direção à competência dialógica e a uma teoria consensual da verdade. Por 

um lado, ele idealiza as relações interpessoais do mundo da vida como contraponto à 

desumanização e reificação promovidas pela integração sistêmica; por outro lado, 

especialmente nos trabalhos mais recentes, ele explora as capacidades de certos 

discursos institucionalizados como o do direito para desenvolver ação comunicativa 

como um meio de racionalização e de integração social. Nessa nova urdidura teórica, a 

questão crucial passa a ser, então, o que poderia sustentar o desenvolvimento e o 

reconhecimento de um verdadeiro interesse geral (Calhoun, 1999: 31-32).  

Como o próprio Habermas reconheceu, posteriormente, o surgimento das novas 

técnicas do século XX (a exemplo do rádio, da televisão e da propaganda) modificou 
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totalmente o contexto de sua tese sobre a esfera pública burguesa, o que o levou a rever 

determinadas questões e a modificar seu conceito de esfera pública. Fazendo uso da 

analogia da estrutura das redes, ele descreve a esfera pública da sociedade civil como 

composta por uma multiplicidade de esferas públicas parciais diferenciadas por níveis, 

de acordo com a densidade da comunicação, da complexidade organizacional e do seu 

alcance. Essa rede seria composta por esferas públicas episódicas (bares, cafés), esferas 

públicas de presença organizada (encontros de pais, reuniões de partidos) e esferas 

públicas abstratas, produzidas pelas mídias (2003a: 170).  

Também é possível notar em seus trabalhos mais recentes (1988b; 1999; 2003a) 

um esforço teórico para incorporar algumas das críticas dirigidas às teses desenvolvidas 

em “Mudança estrutural da esfera pública”32, como também para modificá-las frente às 

novas demandas da realidade e ao avanço nas pesquisas sobre as audiências (recepção) 

e análises de programas (conteúdos) dos meios de comunicação de massa que o fizeram 

rever seus conceitos de público e de formação da opinião pública e suas considerações 

sobre o papel, o tipo de poder e as funções dos meios de comunicação em sociedades 

complexas. 

Isso porque, tomando como base sua teoria da ação comunicativa, Habermas 

(1988b: 552-553) considera agora que os meios de comunicação de massa liberam os 

processos de comunicação da provincialidade dos contextos limitados no espaço e no 

tempo, fazendo, nesse ínterim, surgirem novos espaços de opinião pública, abertos pela 

simultaneidade abstrata de uma rede virtualmente sempre presente de conteúdos de 

comunicação, distanciados no tempo e no espaço, que disponibilizam mensagens para 

contextos multiplicados.  

Ou seja, ele chama a atenção para o fato de que, devido às suas características 

técnicas, os meios de comunicação proporcionam maior difusão de conteúdos, 

desvinculando, nesse processo, as mensagens de seus contextos de origem. Ao superar 

as barreiras do espaço e do tempo, os meios de comunicação permitem que públicos 

diversos, diferentes, inclusive, dos públicos para os quais as mensagens foram 

prioritariamente elaboradas, possam compartilhar conteúdos e formar opiniões 

individuais acerca de algo no mundo de modo informal, quer dizer, pelo consumo de 

informações e dispensando o processo de formação da opinião a partir da participação 

no debate público.  
                                                

32 Ver, entre outros, os textos reunidos em Calhoun (1999). 
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Esse descolamento entre contexto de origem da mensagem e público receptor é 

um processo complexo cujos desdobramentos ultrapassam os interesses imediatos dessa 

tese. Não obstante, salienta-se um aspecto fundamental, a saber: se, por um lado, ele 

traz o problema de a comunidade de recepção nem sempre poder dominar os referentes 

necessários para a interpretação dos conteúdos sob sua forma prioritária, ou seja, de 

interpretá-los da forma como foi planejada ou idealizada pelo emissor/produtor, por 

outro, ela é capaz de abrir espaço para a problematização de questões, temas, práticas, 

dentre outras que de, outra forma, esses públicos não teriam acesso, desencadeando 

processos de mudança social33. Um exemplo disso é o impacto de padrões de 

comportamento, padrões de interpretação ou hierarquia de valores em sociedades em 

que esses conteúdos não fazem parte ou diferem daqueles identificados na cultura 

hegemônica ou tradicional local. É nesse aspecto que se pode dizer que os meios de 

comunicação possuem um potencial cosmopolita e democratizante. É por isso também 

que, sob o risco de incorrer em uma hiper-simplificação, não se pode negar-lhes seu 

potencial libertador.  

Habermas mantém a análise de que os meios de comunicação de massa podem, 

simultaneamente, programar, monopolizar e condensar os processos de entendimento, 

mas salienta que, somente em primeira instância, eles podem esvaziar as tomadas de 

postura de afirmação ou negação frente às pretensões de validez de discursos suscetíveis 

a críticas, pois a comunicação, mesmo quando abstrata e estandardizada, nunca pode 

tornar-se seguramente blindada contra a possibilidade de ser contradita por atores 

capazes de responder autonomamente por seus atos (1988b, p. 553)34. Quer dizer, por 

mais ubíqua que seja a utilização instrumental dos meios de comunicação de massa para 

fins de dominação, não se pode prescindir da hipótese de um sujeito autônomo e capaz 

de pensar de forma crítica; capaz, portanto, de realizar sua vocação para a liberdade.  

Não é que Habermas esteja se iludindo com os meios de comunicação ou 

negligenciando seu poder de influência sobre a formação das opiniões individuais, o 
                                                

33 Para um arrazoado dos problemas atinentes ao surgimento de uma cultura global correlata ao processo 
de globalização das comunicações ver Featherstone (1999), Bauman (1999; 2000) e Mattellart (1999; 
2000). 
34 Dois marcos teóricos foram fundamentais para essa revisão do conceito de público (no sentido estrito 
de público leitor, audiência, consumidores de produtos culturais etc.), a saber: os conceitos de “públicos 
fortes” e “públicos fracos” de Nancy Fraser (1999) e a revisão e o refinamento do conceito de público 
realizada por Hall (2003) baseando-se nos marcos teórico-metodológicos dos Estudos Culturais. Sobre os 
antecedentes teóricos, principais pressupostos e conceitos dos Estudos Culturais ver Kellner (2001). Para 
uma visão panorâmica sobre os principais paradigmas dos estudos de recepção dos conteúdos midiáticos 
ver MacQuail (2003). 
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diferencial é que agora ele aborda essa questão a partir de nova perspectiva, a saber: a 

das possibilidades de manutenção dos ideais democráticos da soberania popular e da 

autodeterminação de uma comunidade política democrática. Ao localizar o ideal da 

comunicação igual e livre entre cidadãos nas condições normativas da democracia, a 

teoria da ação comunicativa habermasiana chama atenção aos desafios postos à 

democracia representativa de partidos em sociedades plurais cujas interações 

socializadoras35 são de forma significativa e, cada vez mais, tecnicamente mediadas 

pelos meios de comunicação (Habermas, 1988b: 551).  

A inclusão dos meios técnicos de comunicação no âmbito das interações 

socializadoras constitui um elemento relevante do sistema conceitual, elaborado de 

forma mais acabada em “Teoria da ação comunicativa”, pois essa é uma noção 

fundamental para as reformulações feitas por Habermas de suas considerações e 

análises sobre as relações entre os meios de comunicação e a esfera pública. Essa 

inclusão também representa uma das bases a partir das quais Habermas refuta a tese 

desenvolvida por Adorno e Horkheimer (1985) segundo a qual o controle dos fluxos de 

comunicação que possibilitavam a discussão pública e a auto-compreensão do público 

pelos meios de comunicação de massa e a consequente subsunção desses fluxos à lógica 

da indústria cultural teriam liquidado o espaço da opinião pública nas sociedades após a 

Segunda Grande Guerra.  

Contra a universalização da razão técnica, ou seja, a redução da praxis a techne, 

e a consequente proposição de ruptura radical com a razão técnica feita por Adorno e 

Horkheimer (1985), e mesmo Marcuse (1967), Habermas propõe situar a razão técnica 

adequadamente dentro de uma teoria compreensiva da racionalidade. Para ele, embora o 

trabalho (ou a ação racional com respeito a fins) e a interação social (ou ação 

comunicativa) sejam, na prática, componentes interdependentes da atividade humana 

sensível, são analiticamente distinguíveis e mutuamente irredutíveis. Os sistemas sociais 

estendem seu controle sobre a natureza externa com a ajuda das forças de produção. 

Mas, para isso, precisam de conhecimentos tecnicamente utilizáveis que, 

necessariamente, incorporam pressupostos empíricos que, por sua vez, comportam uma 

pretensão de verdade. A natureza interna é adeptada à sociedade com a ajuda de 
                                                

35 Por interação socializadora entende-se o conjunto de interações entre sujeitos, linguísticamente 
mediadas, que possibilitam a integração social. Por sua vez, a integração social compreende as funções de 
conservação e integração dos valores culturais incorporados nos sistemas de ação. A integração social é 
medida pelas exigências de consistência que derivam das relações internas, de forma geral semânticas, de 
um sistema cultural de valores (Habermas, 1988b: 325). 
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estruturas normativas a partir das quais as necessidades são interpretadas e a partir das 

quais as ações são convencionadas como proibidas, permitidas ou obrigatórias. E isso 

ocorre no âmbito das normas que requerem justificação (McCarthy, 2002: 42).  

Segundo Habermas, a reconstrução do desenvolvimento da espécie humana 

como um processo histórico de desenvolvimento tecnológico e – de forma 

interdependente – de desenvolvimento institucional e cultural somente pode ser 

realizada sobre a base de uma distinção entre “trabalho” e “interação”, ou seja, entre 

ação racional com respeito a fins e ação comunicativa. Contudo, não se deve identificar 

a emancipação política com progresso técnico. Pois, mesmo que a racionalização da 

dimensão da ação instrumental signifique o crescimento das forças produtivas e a 

extensão do controle tecnológico, a racionalização na dimensão da interação social 

significa a extensão de uma comunicação não dominada (Idem). 

Além disso, para Habermas (1988b: 552), a tese de Adorno e Horkheimer (1985) 

baseia-se em uma hiper-simplificação, uma vez que procede de forma anistórica, não 

leva em conta a mudança estrutural da esfera da opinião pública burguesa, não é 

complexa o suficiente para dar razão às marcantes diferenças nacionais, que vão desde 

as diferenças de estrutura organizativa entre os centros emissores privados, públicos e 

estatais, até as diferenças na configuração dos programas, nas formas de recepção, na 

cultura política, etc. Mas, sobretudo, ele antepõe à tese da liquidação do espaço da 

opinião pública pela atuação dos meios de comunicação uma objeção de princípio, 

baseada no dualismo entre comunicação estratégica/razão instrumental e comunicação 

consensual/razão comunicativa.  

Habermas (1988b) distingue a comunicação instrumental – orientada para a 

persuasão e para o exercício do poder como direção da vontade do outro – da 

comunicação normativa, racional e orientada para o entendimento. Para ele, enquanto a 

comunicação normativa é orientada pelos princípios do reconhecimento do outro como 

um sujeito (político, do discurso e da história) e da vitória do melhor argumento, a 

comunicação instrumental é orientada para a obtenção de fins. Nela, o outro da 

comunicação é visto ora como um adversário, cujos discursos e vontades precisam ser 

anulados, invalidados ou mesmo excluídos dos processos comunicativos, ora como um 

objeto (instrumento) que pode ser manipulado, daí seus excursos ao irracional e à 

sedução.  
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Assim, a crítica dirigida por Habermas à tese de Adorno e Horkheimer (1985) 

marca não apenas um ponto de ruptura com a Teoria Crítica inicial (Bronner, 1997), 

mas também com a tese desenvolvida pelo próprio Habermas em “Mudança estrutural 

da Esfera Pública” (1984). Nesta obra, ele vincula o surgimento da esfera pública da 

sociedade civil burguesa36 ao desenvolvimento da argumentação racional crítica. 

Contudo, ele também mostra, ao esboçar o quadro sociopolítico de sua transformação 

estrutural, como o advento da mercantilização da cultura fez com que a razão pública 

fosse, progressivamente, substituída pela razão instrumental. 

Sua tese era a de que a esfera pública teria entrado em declínio quando a opinião 

pública tornou-se indiferenciada da publicidade. Isso porque, com o surgimento dos 

meios de comunicação de massa, o consenso passara a ser gerado de cima para baixo, e 

não mais pela intervenção do conjunto amplo dos cidadãos. Dizendo de outro modo: a 

mercantilização da cultura e o crescente poder de influência dos meios de comunicação, 

na formação da opinião pública, teriam contribuído para um processo de esvaziamento 

do conteúdo normativo da esfera pública. Assim, ao torná-la suscetível às 

determinações da razão instrumental, ordenadora das esferas do Estado e do mercado, e 

ao transformar o caráter argumentativo do público, que passou de produtor a mero 

consumidor de cultura, os meios de comunicação de massa teriam minado as bases 

estruturais da esfera pública como o espaço próprio da discussão pública, ou seja, da 

argumentação racional e crítica e da formação da opinião pública politicamente 

relevante (Habermas, 1984). 

Além disso, ao perder o caráter de mediador das relações entre Estado e 

sociedade, a esfera pública teria perdido também sua capacidade crítica e se 

transformado em uma instituição de reforço à ordem vigente. Em suma, o uso 

instrumental da linguagem pelos comunicadores de massa nas mediações Estado-

sociedade e a própria influência dos meios de comunicação na formação da opinião 

pública teriam contribuído para a erradicação da esfera pública burguesa, o que o 
                                                

36 É importante lembrar que embora a língua portuguesa comporte distinções entre os termos “sociedade 
civil” e “sociedade burguesa” – bem como as línguas inglesa e francesa onde se encontra os termos “civil 
society” e “bourgeois society”, “société civile” e “bourgeois société”, respectivamente – o mesmo não 
ocorre na língua alemã na qual a expressão “bürgerliche Gesellschaft” significa ao mesmo tempo 
sociedade civil e sociedade burguesa (Bobbio, 1999: 34). Esta ambigüidade não trouxe problemas apenas 
para as traduções do termo para o português e para a exata compreensão das formas como Habermas o 
aplica em seu levantamento histórico do surgimento de uma esfera pública civil no processo de formação 
dos Estados modernos ocidentais, mas também, como argumentam Cohen e Arato (2000, p. viii), essa 
ambigüidade, também presente em outras línguas do leste europeu, trouxe problemas para o programa da 
“sociedade civil vs. Estado” transformado por ditadores em um projeto para controlar a economia e vários 
domínios da vida social sob o argumento de preservar a autonomia entre o civil e o burguês. 
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conduzia a uma visão fatalista das patologias da modernidade, a exemplo do problema 

das sociedades capitalistas em compatibilizar a integração social com a integração 

sistêmica e dos déficits de legitimidade das ações administrativas dos governos das 

repúblicas democráticas. 

De forma esquemática, pode-se dizer que a ideia-chave para a compreensão da 

reconstrução do conceito de esfera pública realizada por Habermas em suas obras mais 

recentes está na mudança por ele empreendida na categoria utilizada para pensar, 

descrever e analisar a relação Estado-sociedade: enquanto em “Mudança Estrutural” ele 

estrutura sua argumentação a partir da categoria esfera pública. Em “Direito e 

Democracia”, esse papel é assumido pelo direito constitucional, o que também traz 

implicações para a forma como a questão da liberdade é problematizada. Se em 

“Mudança Estrutural” essa questão foi tratada a partir do problema da construção de um 

espaço social em que a liberdade (autonomia) deveria ser defendida contra a dominação 

do Estado, em “Direito e Democracia”, a questão passa a ser as condições empíricas da 

autodeterminação do soberano democrático, ou seja, dos procedimentos a partir das 

quais os sujeitos governados mantêm sua condição de sujeitos governantes. 

A autodeterminação democrática, como argumenta Habermas, não tem o sentido 

coletivista e exclusivo de uma afirmação de independência nacional e de realização de 

particularidades localistas, como era típico dos Estados-nação até pouco tempo. Ela se 

reveste, antes, de um caráter inclusivo, a partir de instituições que integrem igualmente 

toda cidadania. A inclusão, neste caso, significa “que uma ordem política permaneça 

aberta à emancipação dos que são vítimas de discriminações e à integração daqueles que 

são marginalizados, sem os encerrar na uniformidade de uma comunidade homogênea 

do povo” (apud Werneck Vianna e Carvalho, 2002: 135). 

Não é que Habermas relegue o papel dos direitos-liberdades liberais a segundo 

plano, ao contrário, parte significativa de sua argumentação sobre os desafios da 

democracia e dos Estados em sociedades plurais e em um mundo cada vez mais 

globalizado tende a reforçar a necessidade de se identificar os direitos e liberdades 

individuais de expressão, opinião, associação e comunicação como direitos humanos 

(2004a), logo como direitos passíveis de universalização; a questão é que agora ele 

impõe maior ênfase na liberdade como identidade total da vontade (racional) do sujeito 

com as leis e instituições. Ou seja, para compreender o novo status do conceito de esfera 

pública no sistema teórico de Habermas, é preciso compreender a forma como ele busca 
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conciliar/sintetizar em seu modelo de democracia deliberativa a ênfase liberal nas 

liberdades individuais com a ênfase republicana na igualdade e nas condições 

normativas de um poder político legítimo, ou melhor, de um poder político como não-

dominação. 

Como empregada por Habermas (2003a), a noção de autodeterminação da 

comunidade política não está ancorada na forma abstrata da integração social forjada 

pela “invenção da nação”, mas nos direitos liberais e políticos de cidadania conferidos 

pelo Estado Democrático de Direito e no compartilhamento de uma cultura política 

democrática e libertária comum a todos os cidadãos. Assim, a noção de 

“autodeterminação da comunidade política” é devedora de uma concepção 

intersubjetivista da soberania popular procedimentalizada e mais afinada com a leitura 

feita pelo republicanismo da soberania e de uma leitura “bem entendida” de Kant e 

Rousseau. Por isso, ela...  

(...) não possui o sentido coletivista e ao mesmo tempo excludente da 
afirmação de independência nacional e da concretização da 
singularidade nacional. Mais do que isso, tem o sentido de inserção de 
uma autolegislação que inclui uniformemente todos os cidadãos. 
Inserção significa que tal ordem política se mantém aberta para 
equiparar os discriminados e para incluir os marginalizados, sem 
confiná-los na uniformidade da comunidade homogênea de um povo 
(Habermas, 2004b: 165). 

A noção de esfera pública passa a integrar, pois, o quadro analítico das 

condições de preservação do princípio do soberano democrático em sociedades 

altamente complexas, seu modelo paradigmático. Outro aspecto relevante é que agora 

Habermas identifica na sociedade civil os impulsos críticos e libertários capazes de 

promover as mudanças sociais e políticas necessárias ao suprimento dos déficits de 

legitimidade verificados nos sistemas democráticos liberais representativos e à 

superação da crise do Estado Democrático de Direito, problemas para os quais nem a 

tese da indústria cultural de Adorno e Horkheimer (1985), nem a sua própria, elaborada 

em “Mudança estrutural da esfera pública”, conseguiam dar uma resposta satisfatória. 

Esses impulsos viriam da capacidade da sociedade civil de resistir, autocorrigir-

se e de influenciar a si mesma através de processos discursivos e através da 

institucionalização de suas demandas pelo sistema político formal. O elemento não 

institucional capaz de conectar a dimensão discursiva com a dimensão institucional é a 

esfera pública, descrita como “uma estrutura intermediária que faz a mediação entre 
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sistema político, de um lado, e os setores privados do mundo da vida e sistemas de ação 

especializados em termos de funções, de outro lado” (Habermas, 2003a: 107). É através 

dessa mediação que a esfera pública transfere o poder comunicativo da sociedade civil 

para a administração pública e para o sistema legislativo que, através de suas ações, 

revertem, mais uma vez, esse poder para a sociedade.  

Para Habermas (1988b), o sistema político formal é regulado por duas formas de 

poder: o administrativo e o comunicativo. O poder administrativo (auto-regulado) é a 

forma de poder atinente ao executivo, dotado de alta capacidade de ação, mas com baixa 

sensibilidade para a tematização de problemas sociais na periferia da sociedade, 

enquanto o poder comunicativo é a forma típica de poder do legislativo, mais sensível à 

tematização de questões controversas advindas da periferia da sociedade, mas com 

menor capacidade de elaborar e reagir a essas demandas que o executivo. Por isso, 

pode-se dizer que o legislativo é uma esfera pública estatalmente institucionalizada, ou 

uma esfera pública política formal.  

As esferas públicas autônomas da sociedade civil são reguladas pelo poder 

comunicativo e, desse modo, pela ética da comunicação. Essas esferas remetem-se aos 

espaços intersticiais da sociabilidade cotidiana e aos espaços organizados da sociedade 

civil, capazes de ressonância, os quais podem introduzir no sistema político conflitos 

existentes na periferia (Habermas, 2003a). Correspondem a essa definição os 

movimentos sociais e organizações não governamentais (ONGs) que problematizam 

temas e questões e que, a partir desses interesses particulares, buscam influenciar a 

opinião pública e o sistema político de modo a legitimar e a institucionalizar suas 

demandas mediante a elaboração de leis e aquisição de direitos. 

Já a esfera pública política formal compreende o espaço de poder regulado pelo 

Estado de Direito, incluindo o sistema de ação administrativa ou o aparelho burocrático 

do Estado, e o complexo parlamentar, a partir do qual o poder social de interesses 

organizados flui para o processo de legislação (Habermas, 2003a). Habermas introduz 

uma importante diferenciação quanto ao tipo de poder que regula os sistemas 

administrativo e legislativo do Estado: enquanto o sistema administrativo é coordenado 

pelo poder político, entendido no sentido weberiano como um poder coercitivo por 

excelência, o legislativo o é pelo poder comunicativo, daí seu papel de mediador entre a 

sociedade e o Estado.  
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A concepção de Weber sobre o poder separa-se de qualquer aparência jurídica 

ou ideológica. Mais próxima da tradição alemã da “razão de Estado” e do “Estado de 

poder”, sua concepção de poder tem como elemento basilar o monopólio da força 

legítima e, como esta, manifesta-se nas leis, no Estado e na liderança política. Já no 

primeiro capítulo de “Economia e Sociedade”, Weber define poder como “toda 

probabilidade de impor a própria vontade em uma relação social, mesmo contra 

resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade” (1994: 33). Nesse caso, a 

definição de Weber é lata e crua: toda relação social é uma relação de poder. Habermas, 

contudo, aplica essa noção de forma restrita ao momento instrumental do poder e, 

portanto, subordinado ao momento ético-moral da ação comunicativa. 

Como visto, Habermas faz uso da distinção entre sociedade civil e Estado, de 

modo que, conquanto a sociedade civil seja definida em termos de uma sociedade 

constituída pela união de maior ou menor número de grupos sociais secundários, 

sujeitos a uma única autoridade legal, que, por sua vez, não está sujeita a nenhuma outra 

autoridade superior devidamente constituída, ele aplica o termo Estado para designar o 

instrumento da autoridade governamental constituído pela organização de 

representantes políticos e funcionários.  

Apesar de diferenciadas, as esferas da sociedade civil e do Estado 

interconectam-se mediante um processo complexo de influências mútuas. É assim que 

na arquitetura conceitual habermasiana a combinação das relações de coordenação e 

subordinação entre os poderes assegura as condições normativas para o exercício de um 

poder político legítimo: os sentimentos e interesses difusos que circulam na sociedade 

afetam as deliberações e decisões tomadas nas esferas administrativa e legislativa do 

Estado que, por sua vez, repercutem em toda sociedade, modificando as ideias esparsas 

na sociedade, bem como a juricidade das relações interpessoais. 

Assim, a sociedade civil está, freqüentemente, na origem das ideias novas, 

orientando o Estado ao mesmo tempo em que é orientada por ele, o que nos conduz ao 

segundo ponto, o da caracterização da sociedade civil como órgão da vontade política 

legítima.  

A noção de vontade política legítima pode ser remetida à Rousseau (2004: 26) 

para quem a força não funda o direito, ou produz um direito, e o indivíduo só é obrigado 

a obedecer aos poderes legítimos. Uma vez que a ordem social não se origina da 

natureza, mas de convenções que são o esteio da autoridade legítima, uma decisão 
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política, uma lei ou uma norma é assumida como decisão coletivamente válida, 

conquanto represente a vontade geral que se identifica com a autonomia individual, ou 

com o direito-poder de participar do debate público.  

Nas modernas democracias, a vontade geral é o resultado da livre vontade das 

partes, ou seja, dos indivíduos tomados um a um na deliberação pública. Ela não 

repousa na “soberania do povo” (como faziam os antigos), tampouco está encarnada em 

uma só pessoa, em um só órgão do Estado ou em uma só classe (Andrade, 2003: 64), 

mas na “soberania dos cidadãos”, daí a afirmação de Rousseau (2004: 39) de que a 

soberania não pode ser representada. Nas democracias representativas, esse princípio 

que, inclusive, justifica o sufrágio universal e a regra da maioria é reafirmado durante as 

eleições. Para Bobbio: 

Em uma democracia moderna, quem toma as decisões coletivas, direta 
ou indiretamente, são sempre e somente os cidadãos uti singuli, no 
momento em que depositam o seu voto na urna. Não é um corpo 
coletivo. Se não fosse assim, não teria nenhuma justificação a regra da 
maioria, que é a regra fundamental do governo democrático. A 
maioria é o resultado da soma aritmética, onde o que se somam são os 
votos de indivíduos singulares, precisamente daqueles indivíduos que 
a ficção de um estado de natureza pré-político permitiu conceber 
como dotados de direitos originários, entre os quais o de determinar – 
mediante sua livre vontade própria – as leis que lhe dizem respeito 
(1992: 120). 

Embora o voto em eleições periódicas, justas e livres seja uma forma política de 

o indivíduo influir sobre as decisões políticas, sua autonomia é limitada tanto pelas 

características da representação política, como o caráter mediado do exercício do poder-

direito de participação nas decisões políticas e a genericidade da representação37, quanto 

pela limitação imposta pelo sistema de eleições que oferece aos eleitores um leque 

limitado (pré-determinado) de opções sobre as quais o indivíduo não exerce controle.  

Aqui a metáfora das eleições como um mercado é extremamente útil, mas, ao 

contrário de Shumpeter, que retira dela conclusões positivas, dado que para ele o 

mercado é regulado por relações entre iguais em um ambiente de livre concorrência, 

acentua-se o fato de ela se reverter em método de seleção de elites de caráter impositivo, 

posto que é dada ao cidadão a opção de escolher aqueles que serão seus representantes 

                                                
37 Segundo Bobbio (1996: 59-60), os representantes não são responsáveis diretamente perante os seus 
eleitores exatamente porque são convocados a tutelar os interesses gerais da sociedade civil e não os 
interesses particulares desta ou daquela categoria. 
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em um universo limitado e pré-determinado por vontades externas à sua, suprimindo-

lhe, neste ínterim, o exercício da liberdade como autonomia. Além disso, como salienta 

Bovero ... 

[...] uma escolha política individual vale como ato de 
autodeterminação da própria vontade apenas se amadurecida em 
condições de não-heteronomia, ou seja, se está (ou esteve) “livre” de 
condicionamentos materiais e morais (variavelmente inputáveis em 
circunstancias objetivas, como uma pobreza extrema, ou alguma 
vontade estranha, como uma informação manipulada e distorcida) tais, 
a ponto de tornar as alternativas impraticáveis ou nulas para o sujeito 
que deveria escolher entre elas (2002: 87). 

As regras democráticas que dispõem sobre “quais são os indivíduos autorizados 

a tomar decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais 

procedimentos” (Bobbio, 2002: 31), prescrevem as condições sob as quais uma decisão 

tomada por indivíduos pode ser aceita como decisão coletiva. Contudo, as eleições não 

são suficientes para ampliar e distribuir de forma mais igualitária o exercício do direito-

poder de participar ou, mesmo, de influir nas decisões políticas. Nas modernas 

democracias, esse princípio tem sido identificado com a participação no debate público 

e na influência sobre a formação da opinião pública e da vontade política.  

A discussão pública é interpretada como um momento fundamental do processo 

político, pois é ela que estabelece o nexo entre a volição autônoma e livre dos 

indivíduos e a formação democrática da opinião e da vontade política. Ao participar na 

discussão pública, o indivíduo, cidadão de um Estado livre e membro da sociedade civil, 

exerce influência nas matérias políticas. A participação em discussões no cotidiano, ou 

em outras espaços coletivos de discussão como as assembléias, tem a função de tornar 

claros aos membros de uma coletividade os motivos que os inclinam a adotar uma 

atitude em um sentido ou em outro no que concerne, por exemplo, à interpretação de um 

tema controverso, como também a se responsabilizar pelas decisões tomadas em seu 

nome e por suas consequências. Renunciar a esse direito, que também é um dever, 

implica uma renúncia à própria liberdade e aos direitos e deveres da cidadania. 

Como observa MacCarthy (1999: 63), Habermas concede que as grandes 

sociedades complexas não podem existir sem mercados e burocracias administrativas e 

argumenta que o ideal democrático deve ser o de colocá-los sob o controle da vontade 

do povo, formada em um debate público aberto. Contudo, por diversas razões, ele não 

acha que isso possa ser realizado dentro das organizações formais da economia e do 
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Estado, ou no âmbito formalmente organizado dos partidos políticos, dos grupos de 

interesse e de pressão, ou algo do gênero. Após ter abandonado a esperança que 

anteriormente ele havia colocado na democratização das organizações governamentais 

publicamente relevantes e influentes, ele segue agora uma linha bastante diferente, 

localizando a formação racional da vontade coletiva fora das organizações formais. 

Nessa nova perspectiva, é a diversidade de formas e a multiplicidade dos públicos 

engajados em discussões informais em questões de interesse público que constitui o 

núcleo da esfera pública democrática. Os pontos nodais dessa “teia de comunicação 

informal” são as associações voluntárias que se organizam e asseguram a continuidade 

de sua própria existência. Associações desse tipo concentram-se na geração e difusão de 

convicções práticas, ou seja, na descoberta de temas de relevância para a sociedade 

como um todo, contribuindo para a possível solução dos problemas, interpretando os 

valores, proporcionando boas razões e desacreditando outras. Eles só podem ser 

eficazes de forma indireta, isto é, através da mudança dos parâmetros constitucionais de 

formação vontade, por meio da influência capaz de promover mudanças de atitudes e de 

valores.  

A Figura 1 traz uma ilustração do sistema político, baseada no sistema teórico 

habermasiano. 
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O centro do sistema político é formado por instituições estatais: governo, 

parlamento, cortes judiciárias, autoridades administrativas que constituem arenas 

deliberativas especializadas. Os outputs dessas arenas (medidas administrativas, 

decretos, decisões legislativas, veredictos, opiniões, diretrizes e políticas) resultam de 

diferentes tipos de deliberação institucionalizada e processos de negociação. Na 

periferia do sistema político, a esfera pública está enraizada em redes de fluxos de 

mensagens desordenados – notícias, relatos, comentários, falas, cenas, imagens, shows e 

filmes com um conteúdo informativo, polêmico, educativo ou de entretenimento. Essas 

“opiniões tornadas públicas” são originadas de vários tipos de atores: políticos, partidos 

políticos, lobistas e grupos de pressão ou atores da sociedade civil. Elas são 

selecionadas e formatadas pelos profissionais dos meios de comunicação de massa e 

Figura 1: Esquema estrutural do sistema político  

Fonte: Elaboração própria. Baseado em Habermas (1988b; 2003a; 2006 ). 
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recebidas por amplas audiências, campos e subculturas. As opiniões políticas tornadas 

públicas também abarcam as opiniões sondadas (polled opinions), ou seja, a 

mensuração das atitudes favoráveis ou contra questões públicas controversas dos 

públicos fracos. Essas atitudes tanto podem ser influenciadas pela conversação cotidiana 

em espaços informais ou por públicos episódicos da sociedade civil quanto pelos 

conteúdos da mídia impressa ou eletrônica (Habermas, 2006: 11-12). 

Há aqui duas questões que produzem importantes consequências para a estrutura 

da categoria sociedade civil utilizada por Habermas: primeiro, a exclusão da economia 

do conceito de sociedade civil (o modelo de Hegel versus o modelo de Gramsci) e, 

segundo, a diferenciação entre sociedade civil e sociedade política (o modelo de 

Tocqueville versus o de Hegel). 

Habermas diferencia a sociedade civil da economia e do Estado. Embora estejam 

interligadas no campo da teorização abstrata, essas três esferas são tratadas como 

autônomas na realidade concreta, o que permite ao analista perceber as especificidades, 

problemas e antinomias (normativas) inerentes às suas interações concretas. Essa 

diferenciação será retomada na segunda parte desta tese, quando serão tratadas questões 

referentes às interações da esfera de visibilidade pública das mídias, como a sociedade e 

o Estado.  

No entanto, é importante salientar que, a fim de fundamentar os princípios do 

poder público sob o ponto de vista da teoria do discurso, Habermas (1997: 213-214) 

estabelece uma separação entre Estado e sociedade, com o fim de “impedir que o poder 

social transforme-se em poder administrativo sem passar antes pelo filtro da formação 

comunicativa do poder”38. Segundo o princípio da soberania popular, os cidadãos são os 

únicos capazes de gerar, a partir de seus meios, o poder comunicativo de convicções 

comuns. É esse poder comunicativo, gerado em interações face a face, que legitima as 

decisões administrativas e legislativas fundamentadas e obrigatórias. Contudo, como 

nem todos os cidadãos podem reunir-se em interações simples e diretas face a face, fez-

se necessária a introdução do princípio parlamentar da criação de corporações 
                                                

38Esta divisão faz parte do princípio da soberania popular segundo o qual “todo o poder do Estado vem 
povo, o direito subjetivo à participação, com igualdade de chances, na formação democrática da vontade, 
vem ao encontro da possibilidade jurídico-objetiva de uma prática institucionalizada de autodeterminação 
dos cidadãos. (...) Interpretado pela teoria do discurso (a), o princípio da soberania popular implica: (b) o 
princípio da ampla garantia legal do indivíduo, proporcionada através de uma justiça independente; (c) os 
princípios da legalidade da administração e do controle judicial e parlamentar da administração; (d) o 
princípio da separação entre Estado e sociedade, que visa impedir que o poder social se transforme em 
poder administrativo sem passar antes pelo filtro da formação comunicativa do poder” (Habermas, 1997: 
212-213). 
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deliberativas representativas. Entretanto, a fim de se preservar o princípio da soberania, 

Habermas (Idem) coloca a necessidade de que o parlamento seja regulado pelo princípio 

do discurso, de modo que “os pressupostos comunicativos necessários para discursos 

pragmáticos, éticos e morais, de um lado, e as condições de negociação equitativas, de 

outro, possam ser preenchidos satisfatoriamente”.  

Mas, uma vez que a lógica do discurso também implica o princípio do 

pluralismo político, também se faz necessário complementar a formação da opinião e da 

vontade parlamentar, bem como dos partidos, com uma formação informal da opinião 

na esfera pública política, aberta aos cidadãos. Nesse contexto, a formação informal da 

opinião ocorre mediante o consumo de informações e contrapõe-se ao modelo de 

formação da opinião mediante o uso público da razão, ou seja, através da discussão face 

a face, baseada em argumentos e contra-argumentos trocados entre pessoas privadas 

reunidas em um público. As opiniões informais não são sobrecarregadas pela 

institucionalização de uma deliberação entre pessoas presentes que buscam uma tomada 

de decisão e, embora precisem ser igualmente protegidas por direitos fundamentais, elas 

não podem ser organizadas como corporações (Habermas, 1997: 214). 

Desse modo, a política deliberativa segue dois caminhos de formação da opinião 

e da vontade política: o informal e o institucionalizado. No caminho informal, a opinião 

e a vontade política são geradas nas interações comunicativas estabelecidas pelos 

indivíduos nos espaços de interação da sociedade civil, na rede de associações 

espontâneas protegidas por direitos fundamentais, bem como nas formas de 

comunicação de uma esfera pública política produzida através da mídia. No caminho 

institucionalizado, a opinião pública e a vontade política são formadas nos espaços 

políticos formais do Estado, sobretudo no parlamento e cortes superiores de justiça, e 

em suas instituições com graus diferenciados de autonomia. 

Para sustentar e ressaltar a diferenciação entre a esfera da sociedade civil e a 

sociedade política, Habermas introduz a distinção entre “influência” e “poder”39. Essa 

distinção atende, antes, a necessidades de cunho analítico do que a razões normativas e 

ideológicas. Do ponto de vista analítico, a distinção entre sociedade civil e sociedade 

política ajuda a evitar abordagens reducionistas que supõem que as atividades políticas 

com dimensão estratégica sejam facilmente geradas pelas associações ou movimentos 

sociais, ou que sejam, de alguma maneira, desnecessárias.  

                                                
39 Esta questão será retomada na segunda parte desta tese, quando serão tratados os respectivos conceitos. 
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A sociedade política é constituída por associações políticas, os partidos, os 

parlamentos. Todas elas podem incorporar a dimensão da publicidade, mas de modo que 

esta seja compatível com as demandas da razão estratégica. Diferente do que acontece 

com os públicos da sociedade civil, os públicos da sociedade política não podem 

garantir uma comunicação aberta, sem restrições, e somente podem alcançar uma 

relativa igualdade de acesso e participação mediante regras formais de procedimento. 

Mas, e apesar dessa limitação, o público político é uma estrutura aberta, devido à sua 

permeabilidade à comunicação social geral (Cohen e Arato, 2000: 553), ancorada, por 

sua vez, nos fluxos comunicativos da sociedade dos quais fazem parte os fluxos dos 

meios técnicos de comunicação.  

Por sua vez, a sociedade civil é constituída por um leque de associações que 

representam grupos de interesses claramente definidos, uniões (com objetivos de partido 

político), instituições culturais (como academias, grupos de escritores, etc.), “public 

interest groups” (com preocupações públicas, tais como proteção do meio ambiente, 

proteção dos animais, etc.), igrejas e instituições de caridade. São essas associações 

formadoras de opinião – especializadas em temas, contribuições e no exercício da 

influência pública – que fazem parte da infra-estrutura civil de uma esfera pública que, 

através de seus fluxos comunicacionais diferenciados e interligados, forma o verdadeiro 

contexto periférico do sistema político (Habermas, 2003a: 87-88).  

Além de destacar o fato de que nenhum desses dois domínios se reconstitui 

automaticamente ao reconstituir o outro, a distinção entre o civil e o político também 

evita que se recaia em duas principais reduções: 

1) A identificação da sociedade civil e da sociedade política com o Estado e 
2) identificação da sociedade civil com a sociedade econômica. 

Sobre esse último aspecto, salienta-se que, seguindo a fórmula de Claus Offe, 

Habermas concebe as atividades econômicas como inclusas na sociedade civil apenas 

no sentido substantivo; como um processo formal, ele concebe a economia como 

exterior à sociedade civil (Cohen e Arato, 2000: 96). O Quadro 2 traz uma síntese dos 

principais pressupostos da sociedade em dois níveis, com ênfase na separação entre 

sociedade civil e sociedade política, na separação entre sociedade econômica e 

sociedade civil e nas formas de coordenação sistêmica e do mundo da vida. 
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Quadro 1: Síntese da teoria da sociedade em dois níveis 

NÍVEIS DA 
SOCIEDADE 

Sistema Mundo da vida 
Estado Mercado 

FORMA DE 
COORDENAÇÃO 

Poder (esfera 
administrativa) 

Comunicação 
(esfera 

legislativa e 
judiciária) 

Dinheiro Comunicação Influência 

DIMENSÃO Instrumental Normativa Instrumental Normativa Instrumental 
SUBTIPOS DE 
SOCIEDADE  

Sociedade política Sociedade 
econômica 

Sociedade civil 

 
 

TIPO DE ESFERA 

 
 

Esfera pública política formal 

 
 

Esfera  
Privada com 

função 
econômica 

 

 Esferas públicas 
autônomas (esfera da 
opinião pública) 

 Esfera privada e íntima 
(família exonerada de 
funções econômicas) 

 Esfera pública abstrata das 
mídias 

Quadro elaborado pela autora. 

Agora, ao tratar da esfera pública da sociedade civil, Habermas estende seu foco 

analítico para além da esfera pública pré-estruturada pelos meios de comunicação de 

massa, contemplando, como campos constitutivos da esfera pública, os espaços de 

comunicação interpessoal e as redes informais de intercâmbio, ou seja, as 

microestruturas sociais que constituem as esferas públicas autônomas da sociedade 

civil. Por autônomas, Habermas denomina as esferas públicas que não são criadas e 

mantidas pelo sistema político formal para fins de legitimação. Para ele, os centros que 

surgem por geração espontânea, dos microdomínios da práxis cotidiana de comunicação 

muito densa, só podem ser desenvolvidos em esferas públicas autônomas e consolidados 

como intersubjetividades de nível superior que suportam a si mesmas, na medida em 

que o potencial do mundo da vida é utilizado para a auto-organização social e para o uso 

auto-organizado dos meios de comunicação (1990: 333).  

Nessa perspectiva, a canalização dos fluxos comunicativos provindos do mundo 

da vida para a esfera pública é operada, fundamentalmente, pelos atores coletivos da 

sociedade civil, conceito que abrange tanto os movimentos sociais quanto as entidades 

vocacionais e sem fins lucrativos separadas, portanto, do Estado e do mercado. Além 

disso, o termo “coletivo” é utilizado, de modo a salientar: a) a separação entre atores 

individuais, ou pessoas comuns, e as entidades da sociedade civil e b) o fato de que 

ESses atores possuem capacidades de ação diferenciadas e, portanto, possibilidades 

diferenciadas para alcançar e aproveitar as oportunidades criadas pelas novas 
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instituições de participação (Houtzager, Lavalle e Acharya, 2004) e para intervir no 

fluxo convencional da comunicação na esfera pública. 

Contrariamente aos argumentos republicanos que fazem a permanência do 

soberano democrático depender de uma cultura cívica e da ação política dos indivíduos 

em espaços públicos de decisão e aos argumentos liberais que o restringem aos períodos 

eleitorais, na democracia deliberativa, a soberania democrática, ou dos cidadãos, é 

reafirmada nos processos sócio-políticos de legitimação da decisão política. Esses 

processos dependem da existência de uma comunicação social capaz de cumprir as 

premissas normativas da integração entre o mundo da vida e o sistema político formal, 

capaz, portanto, de oferecer as condições materiais para que as opiniões formadas na 

periferia da sociedade civil e nos espaços de sociabilidade do cotidiano possam 

influenciar as decisões do sistema político formal.  

A solidariedade entre mundo da vida e sistema político, bem como a 

solidariedade entre os subsistemas que o constituem, prevista no modelo sistêmico de 

sociedade, tem o efeito político de eliminar a separação entre governantes e governados, 

presente tanto no modelo liberal quanto no republicano: na democracia deliberativa, a 

legitimidade das decisões políticas passa a depender da democraticidade da formação da 

vontade política e da opinião pública politicamente relevante. Quer dizer, a legitimidade 

do exercício do poder político nas esferas administrativa, legislativa e jurídica do Estado 

está normativamente vinculada às condições fáticas de uma esfera pública ativa e 

inclusiva e de uma comunicação social livre e participativa. A esfera pública é, desse 

modo, concebida como o espaço da influência dos indivíduos-cidadãos sobre as normas 

que regulam a vida em sociedade e sobre as decisões dos sistemas executivo, legislativo 

e judiciário, sendo, pois, o espaço da liberdade como autonomia e faculdade do 

autogoverno. 

Disso tudo, depreende-se que o papel da esfera pública transcende à sua 

atribuição de esfera de publicidade, ou seja, da esfera em que os temas, questões, 

problemas e propostas de solução para esses problemas são postos à prova do escrutínio 

e da avaliação crítica da razão pública. Isso porque é na esfera pública que se dão os 

processos em que a pressão da opinião pública converte-se em uma força que regula e 

faz circular o poder comunicativo no Estado de Direito, atualizando e legitimando as 

responsabilidades políticas reguladas juridicamente. Assim, na perspectiva de uma 

teoria da democracia... 
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[...] a esfera pública tem que reforçar a pressão exercida pelos 
problemas, ou seja, ela não pode limitar-se a percebê-los e a 
identificá-los, devendo além disso, tematizá-los, problematizá-los e 
dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de serem 
assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar (Habermas, 
2003a: 91).  

Por isso, quando Habermas denuncia o fato de a esfera pública ser dominada 

pelos meios de comunicação de massa, ele está chamando a atenção para o fato de que, 

sob essas condições, as sociedades democráticas passaram a se defrontar com o 

problema da desaparição das bases comunicativas que possibilitam a perseverança do 

ideal do soberano democrático que, por sua vez, materializa-se nas condições fáticas de 

um governo por consentimento, ou seja, nas condições em que o corpo da sociedade, 

sobre quem recairá a obrigatoriedade das ações administrativas e legislativas, justifica e 

legitima as ações que são elaboradas e executadas em seu nome.  

Ao salientar o papel desempenhado pelas estruturas comunicativas da opinião 

pública nos processos de legitimação do poder administrativo de Estado, e não apenas 

no controle do exercício do poder político mediante o processo de seleção das elites 

governantes, a teoria do discurso chama a atenção para um ponto crucial, a saber: as 

condições de garantia das liberdades em sociedades em que um subsistema 

especializado (o sistema político) produz decisões com poder obrigatório para todos, 

fazendo com que a questão passe a ser, portanto, a da validação racional dos atos do 

sistema político. 

É um fato que os meios de comunicação comerciais dominam a esfera pública. 

Contudo, para atender às demandas comunicativas da democracia, a esfera pública 

precisa permanecer atenta e permeável às demandas e problemas da sociedade. Essa 

contingência faz com que as ações dos atores coletivos da sociedade civil e os processos 

de comunicação intersubjetiva possam ser tomados como motores de uma possível 

regeneração da esfera pública pré-estruturada pelos meios de comunicação. Assim, em 

sua nova acepção, a esfera pública passa a ser descrita como ... 

[...] uma estrutura intermediária que faz a mediação entre sistema 
político, de um lado, e os setores privados do mundo da vida e 
sistemas de ação especializados em termos de funções, de outro lado. 
Ela representa uma rede supercomplexa que se ramifica espacialmente 
em um sem número de arenas internacionais, nacionais, regionais, 
comunais e subculturais, que se sobrepõem umas às outras; essa rede 
se articula objetivamente de acordo com pontos de vista funcionais, 
temas, círculos políticos etc., assumindo a forma de esferas públicas 
mais ou menos especializadas, porém, ainda acessíveis a um público 
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de leigos [...]; além disso, ela se diferencia por níveis, de acordo com a 
densidade da comunicação, da complexidade organizacional e do 
alcance, formando três tipos de esfera pública: ‘esfera pública 
episódica’ (bares, cafés, encontros na rua), esfera pública da ‘presença 
organizada’ (encontros de pais, público que freqüenta o teatro, 
concertos de rock, reuniões de partidos ou congressos de igrejas) e 
‘esfera pública abstrata’, produzida pela mídia (leitores, ouvintes e 
espectadores singulares e espalhados globalmente) (Habermas, 2003a: 
107). 

Destacam-se, nesse ponto, a percepção da multiplicidade de esferas públicas, nas 

quais diversos discursos públicos são gerados, a noção de rede de comunicação que 

surge relevantemente conectada à ação comunicativa e ao novo status do cotidiano e a 

presença de diversos públicos que se organizam em torno de temas ou causas de 

interesse comum. Desse modo, a esfera pública deve ser pensada não somente no nível 

sistêmico, mas levando-se em consideração os processos comunicativos que se 

estabelecem e se desenvolvem entre os atores sociais, processos esses inscritos no 

terreno da experiência, ligados às formas de vida particularizadas e às questões práticas 

da existência (Maia, 1998).  

Os atores coletivos da sociedade civil passam, assim, a desempenhar um papel 

decisivo nos processos comunicativos que se estabelecem no âmbito da vida cotidiana e 

na regeneração da esfera pública, sobretudo porque, em suas lutas por justiça, 

legitimação e pela institucionalização de suas demandas particulares, eles fazem 

ressurgir o sujeito do debate público. É nesses termos que podemos começar a pensar 

tanto em uma “desfeudalização” ou “descolonização” do pensamento do público e da 

experiência do mundo vivido, quanto em uma abordagem da esfera pública das mídias 

como um espaço onde se processa uma complexa relação entre os atores das instâncias 

formais do sistema político e os atores da sociedade civil, bem como entre política e 

cultura (Maia, 2003). 

Em síntese, em sua nova acepção, a esfera pública (geral ou ampliada) pode ser 

definida como o espaço simbólico da luta por influência para a formação discursiva da 

opinião pública e da vontade política. Ela inclui não apenas as esferas autônomas da 

sociedade civil não colonizadas pelo poder do Estado e do mercado, como também as 

esferas públicas políticas formais do Estado (legislativo, judiciário, etc.) e a esfera 

abstrata das mídias. Esse modelo tem como ponto de apoio as condições de 

comunicação sob as quais o processo político pode gerar resultados racionais. Assim, a 

razão prática afastar-se-ia dos direitos universais do homem ou da eticidade concreta de 
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uma determinada comunidade para situar-se nas normas de discurso e formas de 

argumentação que retiram seu conteúdo normativo do fundamento de validade da ação 

orientada para o entendimento e, em última instância, da própria estrutura da 

comunicação linguística. 

O conceito de esfera pública ampliada constitui um elemento central a partir do 

qual se pode pensar na constituição de uma esfera para a interação legal de grupos, 

associações e movimentos da sociedade civil, introduzindo, dessa forma, a possibilidade 

de uma relação argumentativa crítica com a organização política, no lugar da 

participação direta, abrindo, desse modo, um espaço para uma nova forma de relação 

entre racionalidade e participação (Avritzer e Costa, 2004). 

3.3 Os limites do modelo deliberativo de democracia habermasiano 

Na teoria do discurso, os processos e pressupostos comunicativos da formação 

democrática da opinião e da vontade são os agentes mais importantes para a 

racionalização discursiva das decisões de um governo e de uma administração 

vinculados ao direito e à lei. Nas palavras de Habermas (1997: 23): 

Racionalização significa mais do que simples legitimação, porém 
menos do que a constituição do poder. O poder disponível 
administrativamente modifica sua composição durante o tempo em 
que fica ligado a uma formação democrática da opinião e da vontade, 
a qual programa, de certa forma, o exercício do poder político. 
Independentemente disso, somente o sistema político pode ‘agir’. Ele 
constitui um sistema parcial, especializado em decisões que obrigam 
coletivamente, ao passo que as estruturas comunicativas da esfera 
pública formam uma rede ampla de sensores que reagem à pressão de 
situações problemáticas da sociedade como um todo e estimulam 
opiniões influentes. A opinião pública, transformada em poder 
comunicativo segundo processos democráticos, não pode ‘dominar’ 
por si mesma o uso do poder administrativo; mas pode, de certa 
forma, direcioná-lo. 

A esfera pública pode ser pensada, desse modo, como uma rede de esferas 

públicas parciais, difundidas em diversos espaços sociais, com dimensões, graus de 

institucionalização e abrangência diversos. As características de parcialidade e 

multidimensionalidade também permitem pensá-la como composta por estruturas mais 

flexíveis que, inclusive, refletem as características do mundo vivido em que estão 

ancoradas. Um dos grandes desafios para essas esferas públicas parciais, localizadas não 

apenas na periferia do sistema político, mas também na periferia da sociedade, é o de 

traduzir seus discursos parciais, contingentes ou especializados para uma linguagem que 
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lhes possibilite ser compreendido pelos variados indivíduos localizados nos variados 

espaços sociais. E isso só se torna possível na condição em que os sujeitos participantes 

de uma interação comunicativa, como produtores e/ou receptores de discursos, 

transcendem sua posição inicial e desempenham suas atividades de codificação e 

decodificação não apenas a partir de sua perspectiva particular, mas também do outro. É 

por isso que se pode dizer que a circulação de discursos pela rede mais extensa de uma 

esfera pública geral passa a depender do princípio de um agir comunicativo orientado 

para o entendimento mútuo.  

É esse entendimento mútuo que constitui o núcleo central do consenso universal, 

discursivamente construído, e que pode ser interpretado não apenas na perspectiva do 

resultado final de um discurso público e racional com fins de legitimação de ações e 

leis, como também na perspectiva da construção de uma cultura de fundo (mundo vida 

ou senso comum) que incorpore a pluralidade social. O consenso seria, pois, o resultado 

das discussões públicas, racionais e abrangentes entre os participantes de uma 

comunidade de comunicação. 

Outro elemento fundamental é que, abandonando os pressupostos de um modelo 

subjetivista de razão, Habermas coloca as possibilidades de entendimento mútuo entre 

os sujeitos do discurso nas condições de validação racional do discurso, ou seja, nas 

condições pragmáticas a partir das quais os sujeitos consideram os discursos como 

verdadeiros, verossímeis, verossimilhantes e sinceros. Esses pressupostos do agir 

comunicativo têm uma importância operativa, sobretudo na estruturação dos processos 

de entendimento e coordenação da ação.  

De outro modo, a partir das premissas da teoria do discurso, a circulação do 

poder comunicativo gerado em mundos da vida não colonizados pelo poder e pelo 

dinheiro (ou gerado em esferas públicas da sociedade civil autônomas ao Estado e ao 

mercado) na esfera pública geral (composta não apenas pelas redes de esferas públicas 

parciais da sociedade civil, mas também pelas esferas públicas formais do Estado e 

pelas esferas públicas abstratas das mídias) passa a depender da cooperação dos sujeitos 

capazes de aprendizagem, internamente a seus mundos da vida, cada vez mais, 

articulados linguísticamente como outros mundos da vida, e da sua capacidade para 

revisar e alterar racionalmente suas interpretações de mundo. Essa é uma outra forma 

não apenas de referir-se à contingência e à reflexividade da modernidade, mas de 
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incorporá-la na própria dinâmica dos processos de integração social e de coordenação 

da ação entre seus vários sistemas especializados.  

A metáfora da estrutura das redes, empregada por Habermas, também possibilita 

colocar em termos empíricos o modelo de um sistema político, estruturado no Estado de 

direito, diferenciado internamente em domínios do poder administrativo (executivo) e 

comunicativo (legislativo e judiciário). Devido às suas características discursivas, 

Habermas considera esses últimos como os mais permeáveis ao mundo da vida. E, 

segundo ele, uma vez que o sistema de ação político esteja embutido em contextos do 

mundo da vida, a formação institucionalizada da opinião e da vontade também precisa 

abastecer-se nos contextos comunicacionais informais da esfera pública, nas associações 

e na esfera privada (Habermas, 2003a: 84), regenerando-se e legitimando-se a cada vez 

que reproduz esse processo. O que Habermas quer evitar aqui é a estrutura de um 

sistema político que, ao fechar-se em si mesmo ou ao perder o contato com o seu 

entorno social, transforma-se em um mecanismo de reprodução da dominação das elites 

que detêm o poder substantivo de Estado. 

Daí a ênfase no argumento segundo o qual para que a formação institucional da 

opinião e da vontade, que culmina em decisões obrigatórias sobre políticas e leis, atenda 

ao princípio da legitimação democrática, ela precisa manter-se aberta e incorporar em 

seus programas legais as demandas e opiniões emergentes da sociedade civil. Não tenho 

condições de aprofundar aqui essa questão, mas no modelo do procedimento de 

formação política racional da vontade é o direito que atua como medium capaz de 

transformar o poder comunicativo (da sociedade civil) em poder administrativo. Por 

isso, segundo Habermas, é possível “desenvolver a ideia do Estado de direito com o 

auxílio de princípios segundo os quais o direito legítimo é produzido a partir do poder 

comunicativo e este último é novamente transformado em poder administrativo pelo 

caminho do direito legitimamente normatizado” (1997: 212). 

Outro aspecto relevante diz respeito ao tratamento dado à opinião pública pela 

política deliberativa. Ao contrário dos modelos liberais realistas de democracia (elitista, 

pluralista, decisionista) que pressupõem um modelo de opinião pública agregada, o 

modelo deliberativo pressupõe um modelo de opinião pública discursiva, cuja formação 

pode ser descrita da seguinte forma: na esfera pública, as manifestações são colhidas de 

acordo com temas e com o endosso às posições favoráveis ou contrárias a esses temas. 

Por sua vez, as informações e argumentos são elaborados na forma de opiniões 
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focalizadas. Tais opiniões, enfeixadas, são transformadas em opinião pública através do 

modo como surgem e do amplo assentimento que desfrutam. Para Habermas, uma 

opinião pública não é representativa no sentido estatístico, não podendo, pois, ser 

confundida com os resultados de pesquisas de opinião: ela não constitui um agregado de 

opiniões individuais, pesquisadas uma a uma ou privadamente manifestas. Desse modo, 

a rigor, a opinião pública não pode ser medida estatisticamente, podendo-se apenas 

isolar as tendências de opinião que concorrem, em determinado contexto, para a 

formação social da opinião.  

A ampla circulação de mensagens compreensíveis e estimuladoras da atenção 

assegura uma inclusão suficiente dos participantes. Porém, as regras de uma prática 

comunicacional, seguida em comum, têm um significado muito maior para a 

estruturação de uma opinião pública. Isso porque o assentimento a temas e 

contribuições só se forma como resultado de uma controvérsia mais ou menos ampla, na 

qual propostas, informações e argumentos podem ser elaborados de forma mais ou 

menos racional, de modo que, para Habermas, na opinião pública mediada pelas 

pesquisas de opinião, a substância é substituída pelo número (2003a: 94). 

Além disso, divergindo dos paradigmas liberal e do Estado Social, que adotam 

como pontos de referência a produtividade gerada pela economia de mercado e a 

capacidade de regulação da administração pública, Habermas (2003a) localiza, nas 

forças de solidariedade social e no caráter regenerador das práticas de autodeterminação 

comunicativa da sociedade civil, os recursos sociais e políticos necessários à 

democratização dos processos políticos e à realização do sistema de direitos. Isso 

porque, ao atuarem como espaços da formação democrática da opinião pública e da 

vontade política, as esferas públicas autônomas da sociedade civil tornam-se as 

instâncias geradoras de poder legítimo. Esse poder, gerado de forma racional e 

discursiva na sociedade civil, tem primazia sobre o poder administrativamente 

disponível no sistema político formal não apenas por um caráter normativo, mas porque 

este último deriva do primeiro.  

Habermas parte também de uma crítica aos modelos liberal e republicano para 

estruturar seu modelo normativo de democracia. Na verdade, ao avaliar os pontos 

negativos e positivos de ambos os modelos, ele indica os elementos capazes de 

viabilizar uma alternativa que, levando em conta a necessidade de instituição dos 

pressupostos comunicativos, concilie os ideais liberais com procedimentos mais 
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inclusivos de participação, baseados em novas formas de solidariedade e orientados para 

o bem comum.  

No que concerne aos pontos negativos do modelo liberal, ele salienta o fato de a 

visão liberal da política centrada no Estado prescindir da proposição irrealista de um 

conjunto de cidadãos coletivamente capazes de agir. Além disso, o centro do modelo 

liberal não seria a autodeterminação democrática dos cidadãos deliberantes, mas a 

normatização jurídico-estatal de uma sociedade econômica cuja tarefa seria a de garantir 

um bem comum que, entendido de forma apolítica, realizar-se-ia na satisfação das 

expectativas de felicidade de cidadãos produtivamente ativos (Habermas, 1997: 287-

288). 

Por outro lado, coincidindo com o modelo republicano, mas sem entender a 

estruturação em termos de Estado de Direito como algo secundário, a teoria do discurso 

concede um lugar central ao processo político de formação da opinião e da vontade, 

visto que essa teoria entende os direitos fundamentais e os princípios do Estado de 

Direito como uma reposta consequente à questão sobre “como institucionalizar as 

exigentes condições de comunicação do procedimento democrático”. A teoria do 

discurso não torna a efetivação de uma política deliberativa dependente de um conjunto 

de cidadãos coletivamente capazes de agir, mas da institucionalização dos 

procedimentos que lhe dizem respeito. Ela não opera, pois, com o conceito de um todo 

social centrado no Estado, tampouco situa o todo em um sistema de normas 

constitucionais que regulam o equilíbrio do poder e de interesses diversos, de acordo 

com um modelo de funcionamento do mercado (Idem). 

Afastando-se das figuras de pensamento que atribuem a práxis de 

autodeterminação dos cidadãos a um sujeito social totalizante, ou que sugiu a atribuição 

do domínio anônimo das leis a sujeitos individuais concorrentes entre si, a teoria do 

discurso passa a contar com a intersubjetividade presente em processos de entendimento 

mútuo, que se cumprem seja pela via de formas institucionalizadas de aconselhamentos 

em corporações parlamentares, seja pela via das redes de comunicação formadas pela 

opinião pública de cunho político. Habermas observa que essas... 

[...] comunicações sem sujeito, internas e externas às corporações 
políticas e programadas para tomar decisões, formam arenas nas quais 
pode ocorrer a formação mais ou menos racional da opinião e da 
vontade acerca de temas relevantes para o todo social e sobre matérias 
carentes de regulamentação. A formação da opinião que se dá de 
maneira informal desemboca em decisões eletivas institucionalizadas 
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e em resoluções legislativas pelas quais o poder criado por via 
comunicativa é transformado em poder administrativamente aplicável. 
Como no modelo liberal, respeita-se o limite entre Estado e sociedade; 
aqui, porém, a sociedade civil, como fundamento social das opiniões 
públicas autônomas, distingue-se tanto dos sistemas econômicos de 
ação quanto da administração pública. Dessa compreensão 
democrática, resulta por via normativa a exigência de um 
deslocamento dos pesos que se aplicam a cada um dos elementos na 
relação entre os três recursos a partir dos quais as sociedades 
modernas satisfazem sua carência de integração e direcionamento, a 
saber: o dinheiro, o poder administrativo e a solidariedade (2003a: 
289). 

Ao atuarem como espaços da formação racional da opinião e da vontade, as 

esferas públicas autônomas da sociedade civil tornam-se as instâncias geradoras de 

poder legítimo. Para Habermas (1990: 291), essa racionalidade deve ser entendida como 

a disposição, por parte do sujeito falante e atuante, para adquirir e utilizar um saber 

falível. Em face disso, os critérios da razão comunicativa passam a alocar-se no 

procedimento argumentativo da liquidação direta ou indireta das exigências de verdade 

proposicional, justeza normativa, veracidade subjetiva e coerência estética, e não na 

consciência dos sujeitos. Como a razão comunicativa elabora coletivamente os espaços 

de atuação da razão instrumental, o re-acoplamento entre política e mundo da vida, 

empreendido pelas esferas públicas autônomas da sociedade civil, impõe-se para que se 

mantenham a integridade e a complexidade do todo a ser controlado e corrigido pelos 

envolvidos.  

A deliberação não constitui, meramente, um meio para a resolução racional de 

problemas ou um mecanismo de coordenação da ação, ela providencia um modelo 

democrático para essas atividades. Ela representa uma versão mais aberta e 

reconhecidamente incompleta do esforço para garantir a identidade entre representantes 

e representados nas sociedades modernas. E ao buscar, nos processos argumentativos 

desvinculados de poder, as regras do jogo para a sociedade como um todo, a teoria do 

discurso também define os espaços de atuação e a fixação de objetivos do sistema 

(Freitag, 1993). No mais, quando transpostos para o sistema político, os procedimentos 

e pressupostos da ação comunicativa possibilitam a permanência do soberano 

democrático, ou seja, da formação horizontal do consenso e do bem comum. É nesse 

contexto que a esfera pública autônoma da sociedade civil pode ser pensada como um 

espaço de ação política e, por conseguinte, do exercício da cidadania. 
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Mas, a exemplo do que ocorreu com o conceito de esfera pública burguesa, o 

modelo de política deliberativa também tem sido alvo de várias críticas, muitas das 

quais fundadas em interpretações segundo as quais Habermas teria criado não um 

modelo normativo, mas um modelo altamente idealizado e utópico (Velasco, 2003; 

Mouffe, 1996; Silverstone, 2007), entre outros fatores, por pressupor um modelo de 

cidadania irreal, posto que é dependente de cidadãos participativos, reflexivos e críticos. 

Algumas das críticas mais consistentes foram respondidas pelo próprio Habermas em 

artigo publicado na coletânea “A inclusão do outro” (2002). Por isso, e dados os seus 

limites e interesses específicos, este trabalho ater-se-á apenas a algumas das críticas 

mais próximas às questões até aqui trabalhadas. 

Segundo Mouffe (1996), a adoção das democracias ocidentais como ponto de 

referência torna evidente que a preocupação habermasiana de separar as condições de 

um processo de tomada de decisão racional e de especificar as condições em que se 

pode alcançar um consenso regido apenas pela “força do melhor argumento” possui 

claras limitações quando transposta para situações ancoradas no procedimento político 

real. 

Uma dessas limitações, tanto no campo da política quanto no do Direito, estaria 

no fato de os indivíduos encontrarem-se no domínio das relações de poder, o que 

dificultaria o estabelecimento de um consenso como resultado de um processo de 

raciocínio puro. Isso porque, segundo a autora, onde há poder, a força e a violência 

coercitivas não podem ser completamente eliminadas, muito embora elas possam 

assumir apenas a forma de “força argumentativa” ou de “violência simbólica”.  

Young (2001: 370), por sua vez, argumenta que o fato de isolar o poder político 

e econômico não é suficiente para se assegurar a igualdade entre os interlocutores de 

uma interação comunicativa. Isso porque o poder social capaz de impedir que as pessoas 

se tornem interlocutores em pé de igualdade não deriva apenas da dependência 

econômica e da dominação política, mas também de um sentido internalizado do direito 

que se tem de falar ou de não falar, da desvalorização do estilo de discurso de alguns 

indivíduos e da elevação de outros, de modo que um dos problemas do modelo 

deliberativo estaria na presunção de que, ao se excluir a influência do poder e do 

dinheiro, a maneira de falar e de compreender seria idêntica em todos, o que, segundo 

ela, somente seria possível se também fossem eliminadas da esfera pública as diferenças 
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culturais e de posição social. Ou seja, seu problema está em presumir que a deliberação 

seja culturalmente neutra e universal. 

Além disso, o modelo de deliberação pública proposto por Habermas ao se 

basear em um modelo de razão (a razão prática) impõe limites à participação de 

indivíduos que, não podendo corresponder a essas expectativas, são impedidos de 

realmente interagir, o que se transforma em forma de exclusão. Além disso, ao 

privilegiar o modelo agonístico de deliberação, baseado na asserção e confrontação de 

argumentos, o modelo de deliberação habermasiano não levaria em consideração outras 

formas de expressão, como o discurso tentativo, exploratório e conciliatório, 

privilegiando, desse modo, formas masculinas de expressão em detrimento das 

femininas (Young, 2001: 371). 

Essas questões podem ser respondidas com os seguintes argumentos. 

Primeiro, que a separação feita por Habermas entre poder comunicativo e poder 

administrativo, bem como a separação entre Estado e sociedade, é motivada por 

princípios analíticos: Habermas não ignora o problema do uso da força e da violência, 

do excurso à violência simbólica ou mesmo o de que os processos deliberativos podem 

ser atravessados ou mesmo obstados por relações de poder; a questão fundamental é que 

seu foco é dirigido para o problema da legitimação do poder de Estado em condições 

que permitam preservar o princípio da soberania popular. Nesse contexto, o princípio do 

discurso funciona como um instrumento analítico que pode ser empregado para se 

distinguir processos democráticos daqueles que não o são; para distinguir os processos 

de formação da opinião e da vontade em que o princípio da autodeterminação de 

sujeitos livres e críticos é observado, daqueles baseados na coerção e em outras formas 

de violência e, finalmente, como um instrumento analítico a partir do qual é possível, 

inclusive, projetar arranjos institucionais mais democráticos. Até porque, para 

Habermas, onde há força e violência, não há poder legítimo. Lembrando também que a 

“força” do melhor argumento não é uma função do sujeito que o sustenta 

linguísticamente ou de suas habilidades em defendê-lo publicamente, tampouco uma 

extensão de seu capital social – Habermas admite essas situações, mas as coloca não na 

dimensão da comunicação normativa, mas na da comunicação estratégica40. Na 

comunicação normativa entre sujeitos livres e iguais que debatem, orientados pelos 

princípios do discurso racional, a força do melhor argumento baseia-se em sua 

                                                
40 Esta questão será retomada na segunda parte da tese. 
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capacidade de alcançar assentimento público através do reconhecimento intersubjetivo 

de sua veracidade, verdade, verossimilhança (ou coerência) e sinceridade.  

Segundo, que, na arquitetura teórica de Habermas, o desacoplamento entre 

comunicação política e sistema econômico corresponde a uma religação do poder 

administrativo ao poder comunicativo resultante da formação política da opinião e da 

vontade. Essa exclusão também pode ser remetida à ideia, defendida de forma mais 

sistemática em “A crise de legitimação no capitalismo tardio” de que a democracia é, 

por princípio, incompatível com o capitalismo, visto que, enquanto a democracia baseia-

se na autodeterminação de sujeitos livres e iguais, o capitalismo baseia-se em 

mecanismos de reprodução das desigualdades sociais, legitimada por uma figuração 

ideológica de mundo que, por sua vez, legitima a distribuição desigual de poder 

normativo (Geuss, 1988), ou seja, o capitalismo não apenas pressupõe a desigualdade, 

mas também se utiliza de mecanismos cognitivos de supressão da liberdade, entendida 

como autodeterminação de sujeitos críticos e reflexivos, para auto-perpetuar-se.  

Por fim, penso que, sobretudo no caso de Young, as críticas dirigidas a 

Habermas devam-se a diferenças teóricas que se expressam, inclusive, na forma como 

os dois tentam solucionar o problema comum de como construir um sistema político 

mais democrático, ao mesmo tempo livre e igualitário, a partir de estratégias diferentes: 

Habermas aborda essa questão a partir de princípios universais atinentes à razão prática 

e à linguagem, a partir dos quais a pluralidade ou as diferenças podem ser identificadas 

e preservadas não a partir da auto-afirmação das singularidades e particularidades, mas 

a partir daquela dimensão em que o singular e o particular expressam-se em universais; 

Young, por sua vez, pensa a partir das diferenças e de como preservá-las em um sistema 

mais tolerante e inclusivo. 

Como visto, um dos pontos relevantes do modelo de política deliberativa de 

Habermas foi a inclusão da noção de geração informal da opinião individual. 

Incorporando algumas das críticas dirigidas à sua tese sobre esfera pública burguesa, 

desenvolvida em “Mudança estrutural da esfera pública”, Habermas abriu a 

possibilidade de formação da opinião crítica mediante o consumo individual de 

informações e conteúdos culturais e, não mais, unicamente, no embate público de 

opiniões. Isso porque agora ele admite que a forma “mercadoria”, assumida pelos 

produtos culturais, não é capaz de esgotar a relação entre recepção de produtos culturais 

e reflexão, o que lhe permitiu desenvolver uma abordagem menos pessimista da atuação 
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dos meios de comunicação nas sociedades contemporâneas e em relação aos sistemas 

democráticos (Avritzer, 2000).  

Contudo, ainda segundo Avritzer (2000), não obstante o mérito de adequar os 

processos de formação individual da opinião às recentes descobertas no campo da 

recepção dos produtos midiáticos, a noção de geração informal da opinião não 

estabelece uma diferenciação entre “públicos políticos” e “públicos culturais”, o que, se 

torna problemático, dadas as implicações da espetacularização41 da política na esfera 

pública das mídias.  

Entretanto, neste trabalho, essa ausência de diferenciação entre públicos 

políticos e culturais na esfera pública não é interpretada como problemática, uma vez 

que as estruturas comunicativas da sociedade civil incluem não apenas a opinião pública 

política, as pesquisas de opinião (ou opinião pública agregada) acerca de temas políticos 

e as associações, mas também os meios de comunicação ficcionais e factuais 

(Alexander, 2006). Ao contrário, o problemático é tentar dissociar conteúdos culturais 

de conteúdos políticos e, com isso, públicos culturais de públicos políticos no ambiente 

da esfera pública das mídias. 

A teledramaturgia brasileira oferece vários casos que corroboram essa posição, 

para ficarmos no âmbito da grande mídia. Ao discutir desenlaces das estórias de 

personagens como o de Antonio Fagundes, na novela Vale Tudo (1988), da Rede Globo 

de Televisão, no caso um empresário corrupto que foge do Brasil com uma maleta de 

dólares e impune, a teledramaturgia traz para as discussões cotidianas problemas como 

comportamento ético, corrupção e impunidade que são incorporadas ao conhecimento 

do senso comum e à cultura política. As atitudes e opiniões políticas individuais e 

coletivas podem ser construídas através da incorporação de quadros de referência, 

representações sociais e outros conteúdos cognitivos recebidos nos mais diferentes 

processos de interação social, seja nas interações face a face com a família e grupos de 

amigos, nos ambientes de trabalho, em centros religiosos, em associações políticas, seja 

em quase-interações tecnicamente mediadas (Thompsom, 2001; 1995) através do 

consumo de bens simbólicos difundidos pelos meios de comunicação. E nesse caso, 

como mostram as pesquisas em Psicologia Social, não há muita diferença nos processos 

de incorporação de conteúdos cognitivos através de interações face a face ou no 

consumo de bens simbólicos, ou ainda entre a incorporação desses conteúdos através do 
                                                

41 Sobre a tese da espetacularização da política ver entre outros Gomes (2004), Weber (2000) e Rubim 
(2004). 
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consumo de mídias ficcionais ou factuais (Jovchelovitch, 2000; Moscovici, 2003; Farr, 

2001). 

O problema não está, necessariamente, na indiferenciação entre públicos 

políticos e culturais na esfera pública construída pelas mídias, mas na forma como a 

mídia factual cobre a política, favorecendo a dramatização, a polarização maniqueísta 

entre bem e mal, a personalização etc. em detrimento da contextualização, interpretação 

e análise capazes de formar opiniões bem informadas. Além disso, como ressalta o 

próprio Habermas a razão pública não se restringe ao campo da política, ou a temas 

tradicionalmente relacionados com a política ou com a vida pública, mas abrange as 

áreas da ciência, da religião e da cultura. Este é um fator fundamental, por exemplo, 

para a abertura dos temas que podem ser problematizados e tratados de forma crítica 

pela razão pública. 

Quando transpostas para a realidade de países de recente democratização ou re-

democratização, como o caso do Brasil, e que enfrentam o problema da ausência de uma 

cultura democrática enraizada, os princípios do discurso aplicados à política dialógica 

abrem novas possibilidades para a democratização ou para o aprofundamento da 

democracia pela via da criação de espaços deliberativos democráticos, independentes da 

existência de uma cultura cívica instituída há muito tempo. Isto é, os princípios da 

democracia deliberativa possibilitam o vicejar da democracia, mesmo em ambientes 

culturais pouco propícios, porque os espaços de deliberação pública, ao proporcionarem 

o aprendizado e a incorporação de práticas democráticas no corpo da sociedade, 

contribuem para a propagação gradativa dos valores e normas democráticas. 

Em seu conjunto, esses fatos apontam para a necessidade de estabelecerem-se as 

condições para o exercício de uma democracia participativa e deliberativa, através da 

instituição de seus mecanismos em esferas de interação social não-institucionais, como 

é o caso do Brasil. É o que defende, por exemplo, Costa (1997), em sua análise sobre a 

construção de esferas públicas locais (autônomas) ao longo do processo de 

democratização do país e do papel desempenhado pelos movimentos sociais e setores 

organizados da sociedade civil brasileira. Para ele, como uma cultura política pós-

autoritária e uma sociedade civil ativa não podem ser, simplesmente, fabricadas, e uma 

vez que o poder administrativo não é o instrumento adequado para construí-las, as 

formas democráticas de convivência só podem ser gestadas no âmbito dos processos 
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comunicativos presentes nos diferentes níveis da vida social, que perpassam e dão 

forma à esfera pública em suas variadas dimensões. 

As possibilidades de existência dos movimentos sociais no Brasil estariam, desse 

modo, relacionadas a seu enraizamento em esferas sociais que são, do ponto de vista 

institucional, pré-políticas. É no nível de tais órbitas e das articulações estabelecidas 

pelos movimentos sociais entre essas esferas e as arenas institucionais que podem 

emergir os impulsos mais promissores para a construção da democracia e de uma 

cidadania ativa e libertária. No mais, o potencial de mobilização dos movimentos 

sociais estaria ancorado nas redes de comunicação interpessoal, que se estruturam e se 

disseminam nos locais de moradia responsáveis pela propagação e reprodução (local) 

das discussões e dos argumentos articulados dentro dos grupos organizados (Idem). 

Nessa perspectiva, o enraizamento dos valores democráticos ocorreria nas 

práticas cotidianas estabelecidas nos espaços de comunicação interpessoal que 

apresentam, por sua vez, formas de interação com níveis variados de complexidade, 

indo das mais simples aos contextos comunicativos de nível organizativo um pouco 

mais complexo, até às estruturas organizacionais mais elaboradas. 

As “interações mais simples” seriam as atinentes ao conhecimento superficial, 

resultantes de encontros casuais e fortuitos, como em pontos de ônibus e consultórios 

médicos, ou de formas duradouras de contato, em geral vinculadas à auto-ajuda (apoio 

emocional mútuo, revezamento nos cuidados com crianças) ou ao preenchimento do 

tempo livre comum. Os encontros sistemáticos de amigos, característicos dos grupos de 

jovens ou de amigos que se reúnem rotineiramente em um bar de esquina seriam 

exemplos de “contextos comunicativos de nível organizativo mais complexo”. 

Finalmente, “as estruturas organizacionais mais elaboradas” seriam as constituídas por 

grupos especializados funcionalmente e formalmente instituídos, a exemplo dos 

encontros regulares de pessoas com pautas definidas, que vão desde clubes de mães e 

associações de jovens abrigados por atividades paroquiais até associações de moradores 

e outros tipos de grupos, como os dedicados ao tratamento de temáticas específicas 

(grupos de mulheres, comissões de saúde e educação em bairros). 

Os espaços de comunicação interpessoal, constituídos no âmbito dos 

movimentos sociais, dos grupos de auto-ajuda e nas interações informais, possuem 

características democráticas porque, ao abrirem espaços para o diálogo público sobre 

questões de seu interesse, contribuem para que aspectos da conduta social, que não 
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foram questionados com anterioridade, ou aspectos já instalados por práticas 

tradicionais sejam introduzidos no domínio dos discursos e das controvérsias públicas.  

Finalmente, a noção ampliada de esfera pública permite vislumbrar novas 

possibilidades de relações e interações entre os meios de comunicação, a sociedade e o 

Estado para a formação democrática da opinião e da vontade política orientada para o 

atendimento das novas demandas sociais e políticas e para resolução consensual dos 

conflitos que emergem em uma sociedade plural. Dentre essas novas formas de relações 

e interações, salientam-se:  

I. as abertas pelas ações estratégicas de atores coletivos da sociedade civil 
visando influenciar as agendas das mídias de modo que estas passem a 
incluir suas reivindicações, temas e questões como uma forma difundir 
informações e exercer influência sobre a formação (formal e informal) da 
opinião e da vontade política; 

II. as abertas pela participação direta de atores coletivos da sociedade civil na 
esfera pública das mídias, seja através de sua inclusão como fontes de 
informação credíveis, seja como produtores de informação e de conteúdos 
simbólicos em sistemas públicos e alternativos de comunicação das mídias. 

III. as abertas pela melhoria da comunicação direta entre cidadãos e governos e 
entre cidadãos, bem como pela criação de novos foros de debate e 
deliberação para os cidadãos e de espaços para a mobilização e a ação 
através do emprego das novas tecnologias da informação e da comunicação 
(Held, 2000: 356). 

Além disso, o modelo deliberativo de democracia desenvolvido por Habermas 

(2002), ao restaurar o cotidiano como espaço para a ação política, sinaliza para um 

possível re-acoplamento entre política e mundo da vida e, ao tempo em que preserva o 

ideal democrático de autodeterminação, abre também possibilidades para a revitalização 

da esfera pública. 
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Resumo dos modelos rivais de esfera pública a partir dos 
modelos de democracia liberal, republicana e deliberativa  

 

Como visto nas seções anteriores, cada modelo normativo de democracia 

concorrente desenvolve concepções diferenciadas sobre as relações Estado-sociedade, 

sobre a cidadania, apresentando estratégias particulares de auto-preservação e modelos 

de esfera pública diferenciados.  

No modelo hegemônico de democracia liberal, o problema central é definido nos 

termos da pugna e ampliação de direitos (civis, políticos e sociais). De modo que a 

sensibilização e mobilização da opinião pública nacional para o reconhecimento e 

legitimação de demandas e a pressão dos grupos de interesse organizados sobre as 

esferas legislativa e administrativa do Estado são consideradas como estratégias 

legítimas e efetivas para o fortalecimento do Estado de Direito, pois elas constituem 

procedimentos para o atendimento dos interesses dos diferentes grupos que concorrem 

pela fixação da agenda dos governos. Na base desse modelo, está o reconhecimento do 

Estado nacional como fonte dos direitos de cidadania42 e a ênfase na concorrência e na 

capacidade dos diferentes grupos de interesse para se organizar e exercer influência 

sobre a opinião pública e pressão sobre o Estado, o que legitima um modelo fraco de 

esfera pública, representativo e plenamente institucionalizado na imprensa e no Estado. 

Um dos aspectos fundamentais para se distinguir os modelos de esfera pública 

liberal, republicano e deliberacionista é o tratamento que cada um desses modelos dá ao 

problema dos temas passíveis de problematização pela razão pública. No modelo 

hegemônico liberal-pluralista, os temas expostos ao escrutínio da razão pública 

restringem-se àqueles que ganharam repercussão na esfera pública institucionalizada na 

imprensa, visto que essa repercussão seria uma função da representatividade social e 

política desses temas, interpretações e opiniões. Nesse modelo, a imprensa não cumpre 

apenas uma função de publicização das opiniões representativas, mas também se 

transforma em uma estrutura de mediação entre a sociedade civil e o Estado, 

canalizando as correntes de opinião ou transformando-se em um canal a partir do qual 

os grupos de interesse buscam exercer influência sobre a agenda dos governos. A 

legitimidade da pressão exercida pela imprensa, em nome da sociedade ou da opinião 

pública sobre os governos, baseia-se não apenas em sua categorização histórica como 

                                                
42 Sobre essa questão ver Habermas (1997; 2001a; 2003b; 2004a).  
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uma instituição da sociedade civil, mas também no uso instrumental que faz das 

pesquisas de opinião. A opinião pública agregada é interpretada, nesse contexto, como 

uma expressão da vontade da maioria e, assim, como uma expressão da soberania 

popular. Ela também é utilizada pelos governos para “sentir o pulso” da opinião pública, 

bem como para legitimar suas ações e leis.  

Os modelos deliberacionistas de democracia estabelecem fortes críticas ao 

modelo de esfera pública institucionalizado na imprensa e de forma mais extensiva nas 

mídias, à utilização instrumental pela imprensa e pelos governos das pesquisas de 

opinião, bem como ao modelo de opinião pública agregada. Essas questões receberão 

um tratamento mais detalhado na segunda parte desta tese, mas, por hora, faz-se útil 

ressaltar que, como observado por Habermas (2003a; 2006), as opiniões tornadas 

públicas pela imprensa não podem ser confundidas com “a” opinião pública.  

Primeiro porque, a rigor, “a” opinião pública não existe (Bourdieu, 1983). Ela é 

uma abstração da soberania popular. As sociedades plurais não convivem apenas com 

diferentes visões sobre a boa vida ou o bem comum, também são atravessadas por 

variadas correntes de opinião que concorrem entre si para se firmarem como 

hegemônicas. Para Habermas (1987), as pesquisas de opinião somente podem almejar 

aferir a opinião pública se essas pesquisas sobre temas específicos forem antecedidas 

por ampla discussão pública em que os cidadãos tiveram acesso às informações, às 

variadas interpretações e aos discursos em que os interesses concorrentes foram 

sistematizados, de modo a formar uma opinião individual de forma autônoma e bem 

informada. Segundo porque as opiniões tornadas públicas pelas mídias não são uma 

expressão da opinião pública, nem mesmo as mais representativas – uma vez que 

opiniões compartilhadas por um grande número de pessoas podem não ter acesso à 

esfera pública das mídias por motivos vários, desde a inexistência de representantes 

(porta vozes) capazes de se enquadrar no modelo de fontes de informação acessíveis e 

credívies até a incompatibilidade entre os interesses manifestos em opiniões que 

divergem ou se comtrapõem aos interesses dos proprietários dos veículos de 

comunicação ou do grupo de interesse ao qual o veículo de comunicação se alinha – 

são, por definição, opiniões tornadas públicas. 

Além disso, os teóricos das correntes liberais hegemônicas, realistas, pluralistas, 

decisionistas alimentam uma desconfiança frente ao governo da opinião pública. Em 

grande parte porque pressupõem que, por não possuir as características intelectuais e os 
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conhecimentos necessários, por não possuir a independência econômica necessária para 

atuar na vida pública e por simplesmente não se interessar pela política (Weber, 2004), 

o povo deve restringir-se a selecionar as elites políticas que governarão em seu nome e a 

julgar posteriormente as ações e as leis elaboradas pelas elites por meio da opinião 

pública ou através das eleições, quando as elites podem ser reconduzidas ou retiradas do 

exercício do poder político. O caráter elitista, do modelo de democracia liberal baseado 

na seleção das elites políticas que irão exercer o poder substantivo de Estado, é expresso 

de forma contundente na famosa conversa de Max Weber com o general Ludendorff, tal 

como foi recordada por Mariane Weber (Dopesa, 2004): 

Weber – Em uma democracia, o povo escolhe um dirigente que goza 
da sua confiança. Então, o dirigente diz: ‘Agora é calar e obedecer’. A 
partir desse momento, o povo e o partido já não podem interferir nos 
seus assuntos. 

General Ludendorff - Eu seria capaz de me acostumar a uma 
democracia assim. 

Weber – Mais tarde o povo pode julgar. Se o dirigente cometeu erros, 
que o enforquem! 

Contudo, as principais limitações atribuídas ao modelo liberal hegemônico de 

democracia estão relacionadas aos modelos de cidadão e de cidadania, respectivamente 

definidos por seus direitos às coisas e sobre as coisas e restritos aos espaços formais de 

participação política através do voto, da participação de plebiscitos, pesquisas de 

opinião, ao consumo de informações e na ocupação de cargos públicos. Outro problema 

apontado nos modelos liberais de democracia refere-se ao fato de não deixarem claro, 

ou mesmo não questionarem ou levarem em consideração, os processos em que os 

grupos de interesse possuem um acúmulo de capital cultural, econômico e político – no 

sentido dado por Bourdieu (2004) – e que, por esses motivos, gozam de maior 

capacidade de organização e de acesso aos recursos de comunicação, têm maiores 

possibilidades de pressionar os governos, de modo a terem seus interesses e demandas 

atendidos, bem como maiores possibilidades de conquistar cargos públicos. O acesso 

privilegiado que determinados grupos de interesse têm aos recursos culturais, 

econômicos e comunicativos faz com que esses tenham melhores condições de alcançar 

sucesso na luta por posições no sistema político, reproduzindo, desse modo, um 

processo de colonização da esfera pública política e do Estado a partir de seus interesses 

particularistas. Essa é uma das formas como Habermas descreve a cadeia de processos a 
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partir dos quais a estrutura do Estado de Direito pode ser deturpada em uma estrutura de 

dominação. 

No republicanismo, por sua vez, o cidadão é definido por suas ações e virtudes. 

Nesse modelo normativo de democracia, o status do cidadão não é determinado segundo 

o modelo das liberdades negativas, como ocorre no liberalismo. Os direitos de 

cidadania, os direitos de participação e comunicação política são direitos positivos. Eles 

não garantem liberdade em relação a uma coação externa, mas a participação em uma 

práxis comum por meio da qual os cidadãos tornam-se sujeitos politicamente 

responsáveis de uma comunidade de pessoas livres e iguais. O processo político presta-

se, desse modo, ao controle da ação estatal por meio dos cidadãos que, ao exercerem 

seus direitos e liberdades pré-políticos, adquirem uma autonomia já preexistente. O 

processo político não desempenha uma função de mediação entre Estado e sociedade, 

pois o poder estatal democrático não é uma força originária. A força origina-se do poder 

gerado comunicativamente pelos cidadãos que discutem e agem em conjunto na esfera 

pública, tendo por fim o bem comum, o que legitima um modelo forte de esfera pública, 

baseada nas associações e movimentos da sociedade civil organizada e nos espaços 

institucionais de participação popular.  

Um aspecto fundamental do modelo de esfera pública republicano é que se 

baseia na capacidade de deliberação e ação conjunta dos cidadãos. Ele termina por 

privilegiar um modelo assembleísta de esfera pública em que os processos de discussão 

pública sobre problemas comuns culminam em deliberações que deverão resultar em 

uma decisão concensual e obrigatória para todos os membros. Além disso, embora 

pressuponha no exercício da razão pública entre sujeitos iguais e livres em uma esfera 

pública política discursiva, esse modelo privilegia aqueles espaços em que os cidadãos 

usam o poder gerado comunicativamente para agir diretamente sobre o Estado. Essa é 

uma das marcas, por exemplo, dos novos arranjos institucionais, em sua maioria, 

gerados e mantidos sob a tutela do Estado, como orçamentos participativos e conselhos.  

Outro aspecto relevante do modelo normativo de democracia republicana é que 

nele o Estado se legitima na medida em que defende a práxis política por meio da 

institucionalização da liberdade pública. A razão do Estado não reside na defesa dos 

direitos subjetivos, mas na garantia de um processo inclusivo de formação da opinião e 

da vontade, em que cidadãos livres e iguais estabelecem um acordo mútuo sobre quais 
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devem ser os objetivos e normas correspondentes ao interesse comum (Habermas, 

2004a: 280-281). 

Para Arendt, autora tomada como paradigmática para se desenvolver o modelo 

normativo de democracia republicana, a esfera pública não comporta a discussão de 

questões que tiveram origem na esfera privada. Para ela, a corrupção e a perversão 

passam a ocorrer quando os interesses particulares invadem o domínio público, isto é, 

quando elas vêm de baixo e não de cima (1990: 201). Esse é um dos aspectos singulares 

que diferencia a noção de esfera pública associativista de Arendt da noção de esferas 

públicas plurais de Habermas. Além disso, o modelo associativista de esfera pública 

arendtiano, que serve de base para o modelo de democracia direta, implica, como 

reconheceu a própria Arendt, níveis altos e constantes de participação política, o que a 

torna, inevitavelmente, aristocrática.  

Segundo Cohen e Arato (2000: 213-215), Arendt defende o modelo de sociedade 

política clássica (politike koinonia) assim como sua clara separação entre a esfera 

privada contra a modernidade, em particular, contra o Estado moderno (a burocracia) e 

a sociedade (de massas) moderna. Sua crítica é normativa e está fundamentada nos 

valores da vida pública clássica (igualdade política, discurso público e honra) e nos da 

vida privada (singularidade, diferença e individualidade).  

O conceito clássico de sociedade política (politike koinonia) remonta a 

Aristóteles e é definido como “uma comunidade ético-política pública de cidadãos 

livres e iguais em um sistema de governo definido legalmente”. O conceito de politike 

koinonia é abrangente e paradoxal: ele engloba, de modo geral, todas as formas de 

associação humana, desde os grupos ocupacionais até os grupos de amigos, mas 

também pode ser entendido, de forma mais específica, como o sistema social 

compreensivo do qual são excluídas apenas as relações naturais vinculadas à família. 

Esse conceito, portanto, não comporta a separação entre sociedade civil e Estado, 

pressuposta na teoria deliberativa da democracia. Arendt distingue a sociedade civil da 

sociedade política, sendo que, para ela, a segunda tem precedência sobre a primeira. 

Habermas também distingue a sociedade civil da sociedade política, mas esta última é 

tomada como um subsistema da primeira. 

E, diferentemente de Habermas, Arendt nunca se deu conta de que o modelo de 

ação retórico-dramática na esfera pública, delineado em “A condição humana”, e o 

modelo de ação em concerto defendido, sobretudo, em “Da revolução” são modelos 
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diferentes de ação. Ambos os modelos implicam o reconhecimento mútuo: o primeiro 

está vinculado ao reconhecimento da personalidade singular de cada indivíduo; o 

segundo, com o reconhecimento mútuo como membros iguais de uma comunidade 

política solidária. De fato, ambos pressupõem a norma da igualdade, mesmo que de 

formas diferentes. O primeiro a pressupõe no sentido da preocupação e respeito 

igualitário para a singularidade de cada indivíduo; o segundo, a igualdade no sentido de 

uma participação e associação equitativa entre os membros de uma comunidade política. 

Ela nunca percebeu as diferenças entre essas formas de ação e as situou em uma única 

esfera pública: a polis grega (Cohen e Arato, 2000: 237).  

Outra questão é que ela não deixa claro de que forma um modelo de 

comunicação retórica pode gerar consensos normativos, ou seja, de como é possível 

fazer emergir em um processo de comunicação persuasiva e direcionada para o 

convencimento do outro interesses ou asserções universalizáveis, ou melhor, de como 

fazer com que os processos deliberativos na esfera pública não se deturpem em 

mecanismos de violência simbólica através dos quais interesses particulares ou setoriais 

ganham a forma de interesses universalizáveis. Essa questão está relacionada com o 

problema da deturpação da esfera pública em uma estrutura de reprodução ideológica 

das classes dominantes, ou dos grupos detentores dos recursos de comunicação, e da 

forma como Arendt concebe os objetivos da deliberação pública que não visa ao 

estabelecimento de uma compreensão mútua acerca de algo no mundo, mas apenas à 

ação.  

Segundo Habermas, na visão republicana... 

a formação política da opinião e da vontade das pessoas privadas 
constitui o medium, através do qual a sociedade se constitui como um 
todo estruturado politicamente. A sociedade é por si mesma sociedade 
política – societas civilis; pois, na prática de autodeterminação política 
dos sujeitos privados, a comunidade como que toma consciência de si 
mesma, produzindo efeitos sobre si mesma, através da vontade 
coletiva dos sujeitos privados. Isso faz com que a democracia seja 
sinônimo de auto-organização política da sociedade. Disso resulta 
uma compreensão de política dirigida polemicamente contra o 
aparelho do Estado (2003a: 19-20). 

Essa linha de argumentação republicana é encontrada em Hannah Arendt. Para 

ela, a reapropriação do poder burocratizado de Estado por uma cidadania regenerada 

dependia da revitalização da esfera pública política e da implementação de formas de 

auto-administração descentralizada que decaíram com o advento de uma população 
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individualista e despolitizada e de um sistema de partidos estatizados. Contudo, para 

Habermas, esse modelo de regeneração da cidadania traz em si o risco transformar a 

sociedade em uma totalidade política.  

Enquanto, para Habermas, a permeabilidade do sistema político formal às 

questões gestadas e problematizadas nos espaços sociais da vida cotidiana, ou na 

periferia da sociedade, é uma das condições para o reacoplamento entre mundo da vida 

e sistema político, para Arendt, a esfera pública é a esfera própria das deliberações 

acerca dos assuntos públicos, que dizem respeito ao gerenciamento da coisa pública, da 

polis, de modo que, segundo sua concepção, questões concernentes à esfera econômica, 

do trabalho e da vida privada não fariam parte dessa esfera.  

A afirmação de Habermas (1990c) de que a aplicação dessa noção às condições 

da democracia nas atuais sociedades complexas levaria a contra-sensos torna-se mais 

clara na medida em que se percebe sua incompatibilidade com a politização nas esferas 

públicas autônomas da sociedade civil de questões atinentes às lutas por direitos das 

minorias e à ampliação do acesso e da distribuição mais igualitária dos produtos e 

recursos imateriais e materiais produzidos pelo engenho e pela ação humana. A 

reinvenção de assuntos pessoais sob a forma de assuntos públicos integra o conjunto de 

processos que impulsionam as transformações em curso no contexto da vida política, 

marcado, nas sociedades ocidentais, pelo retorno de antigas idéias, como as de bem 

público, boa vida, boa sociedade, igualdade e justiça (Bauman, 2000; Heller e Fehér, 

1998), pela destradicionalização da sociedade – quero dizer, pelo questionamento da 

tradição como instrumento de coação, de legitimação de poder político e social, como 

meio organizador da memória coletiva ou como recurso cognitivo para a tomada de 

decisões – e pelo aumento da reflexividade social (Giddens, 2001; Beck, Giddens e 

Lash, 1997). 

Em linhas gerais, nos modelos de democracia deliberativa, o cidadão é definido 

por sua participação no discurso público, de modo que a ênfase recai sobre o 

pressuposto de que a democracia necessita de cidadãos informados e racionais cuja 

influência no processo de tomada de decisão não se restringe às eleições, estendendo-se 

à participação racional no debate público sobre questões políticas (Silveirinha, 2006). 

Em seus últimos trabalhos, Habermas redefiniu a esfera pública da sociedade 

civil como uma rede de esferas públicas múltiplas e parciais, com graus diferenciados 

de institucionalização, fixação no tempo, organização e capacidade de influência na 
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formação da opinião pública e da vontade política. Um aspecto que a diferencia do 

modelo republicano de esfera pública é que elas não precisam, necessariamente, 

originar algo tangível (como decisões), pois, em sua condição de sub-esferas da 

sociedade, as esferas públicas autônomas da sociedade civil cumprem funções de 

integração sistêmica, como a de fazer circular os fluxos comunicativos das demais 

esferas especializadas. Devido à sua característica plural e estruturalmente diversificada, 

as esferas públicas tanto podem, em um extremo, assumir a forma de esferas 

deliberativas formais em que o discurso é o meio para a construção consensual de 

decisões coletivamente vinculantes, quanto, em um outro extremo, a forma de esferas 

públicas informais e/ou episódicas e não institucionalizadas.  

A despeito de suas diferenças quanto ao grau de institucionalização, formalidade 

e permanência no tempo, em ambos os tipos, os sujeitos são instados a expressar (tornar 

pública) uma opinião, mesmo que essa opinião assuma a forma negativa de uma 

abstenção ou da admissão pública da ausência de condições para expressar uma opinião 

acerca do tema ou problema em questão. Essa característica é importante porque nos 

permite identificar uma das especificidades da esfera pública abstrata formada pelos 

fluxos comunicativos das mídias: ela é abstrata porque prescinde de um público de 

indivíduos que compartilhe o mesmo espaço-tempo43.  

Contrapondo-se ao argumento republicano, a democracia deliberativa não faz 

com que a permanência do soberano democrático dependa de uma cultura cívica ou da 

ação de indivíduos para atuar politicamente nos espaços autônomos de decisão política 

da sociedade civil ou nos espaços formais e institucionalizados em que “a sociedade 

civil se encontra com o Estado” (Dagnino, 2007), mas dos procedimentos da decisão 

política e da capacidade de influência das opiniões formadas na periferia do sistema 

político, o que inclui os espaços de sociabilização do cotidiano, na formação da opinião 

e da vontade política. As principais características da esfera pública delineadas no 

interior dos modelos de democracia liberal, republicano e deliberativo procedimental 

são resumidas abaixo, no Quadro 1. 

                                                
43 Esta questão será tratada com maior detalhe na segunda parte dessa tese. 
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Quadro 2: Resumo dos modelos de esfera pública liberal, republicana e deliberativa 

 LIBERAL REPUBLICANA DELIBERACIONISTA 

Modelo de esfera 
pública 

Representativo  Agonístico 
 Associativista 

Múltiplas: Discursivas (formais) e 
representativas (informais) 

Status da esfera 
pública  

Fraco Forte Forte 

Liberdade  Como não intervenção (do Estado)  Como ausência de dominação  
 Como deliberação e ação na esfera 

pública 

Como autodeterminação de sujeitos críticos  

Eixo da concepção 
de Estado 

Proteção da sociedade centrada na 
economia 

Auto-percepção como uma comunidade 
ética. 

Garantia das condições comunicativas do 
processo político 

Posição quanto ao 
consentimento e à 
legitimidade 

O consentimento e a legitimidade são 
aferidos no próprio processo de 
eleições. 

O consentimento e a legitimidade são 
reafirmados pela comunidade política 
reunida em espaços públicos formais 
(institucionais) e informais. 

O consentimento e a legitimidade são 
reafirmados pela sociedade civil constituída 
pelo corpo de cidadãos reunidos em esferas 
públicas formais ou informais e estruturalmente 
diversificadas. 

Função do processo 
político 

Legitimação do exercício do poder 
político pelos representantes 

Constituição da sociedade como 
comunidade política 

Racionalização discursiva das decisões do 
sistema político 

Posição quanto à 
opinião pública 

A opinião pública é um recurso a ser 
instrumentalizado pelos detentores do 
poder político, a fim de atingir 
objetivos determinados 

A opinião pública é apenas um dos meios 
que pode servir para o fim do progresso 
social racional 

A opinião pública é fonte legitimadora do 
exercício do poder político 

Ênfase  Nos indivíduos 
 Nos direitos e liberdades 

individuais  
 No Estado constitucional 
 Na disseminação do poder, de 

modo a limitar as tendências 
tirânicas da burocracia, do Estado 
e dos governantes.  

 Na comunidade política  
 Nos direitos e liberdades civis e 

políticos necessários para o exercício de 
uma cidadania ativa 

 No Estado constitucional e nos checks  
 No controle do poder político ou na 

fiscalização do governo  
 Na força democratizante do 

 Na sociedade civil 
 No equilíbrio entre liberdade e igualdade 
 No Estado de Direito e no procedimento da 

política deliberativa 
 Na ampliação dos espaços de participação 

política da sociedade civil 
 No caráter pedagógico da discussão 

pública para o desenvolvimento de uma 
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associativismo. cultura política democrática e participativa. 
 LIBERAL REPUBLICANA DELIBERACIONISTA 
Concepção dos 
direitos 

Direitos subjetivos frente ao Estado Conteúdo objetivo: bem comum 
Integridade de uma forma de vida 

Direitos de autonomia privada e pública 

 
Forma de 
participação política 
popular 

 Eleição dos representantes 
 Consumo de informações 

necessárias para a formação 
qualificada das opiniões individuais 

 

 Eleição dos representantes 
 Participação voluntária em esferas públicas 

políticas formais ou informais: o debate 
público tem como objetivo originar ações 
em comum e decisões  

 Participação em plebiscitos e outras formas 
de consulta direta popular 

 Eleição dos representantes 
 Participação no debate público em esferas 

públicas formais ou informais: o debate 
público é concebido como um processo de 
formação democrática de opiniões e 
consensos sobre questões ou problemas 
sociais ou políticos que requerem respostas 
sob a forma de leis ou ações do Estado. 
 Consumo de informações 
  Participação em plebiscitos e outras formas 

de consulta direta popular 
Orientação 
normativa 

 Justiça  
 Conciliação dos direitos e 
liberdades individuais com uma 
estrutura de poder de Estado 
impessoal e legalmente circunscrita. 
 Proteção dos direitos e 
liberdades individuais 

 Autogoverno 
 Cooperação na busca de metas 
comuns 
 Participação direta e ativa dos 
cidadãos nos negócios públicos  
 Equilíbrio entre os poderes do 
Estado e do cidadão. 
 Diminuição da dominação na 
sociedade 

 Autogoverno 
 Resolução racional de conflitos mediante a 

participação dos cidadãos em discussões 
públicas travadas em diferentes esferas 
públicas com graus diferenciados de 
institucionalização 
 Emancipação e esclarecimento dos sujeitos 

com o fim de libertá-los das coerções e 
dominações ocultas da sociedade 

Formulação sintética 
do problema da 
função da esfera 
pública em 
sociedades 
democráticas 

Como conciliar a formação de opiniões 
verdadeiras, necessárias para a 
tomada de decisões racionais, com a 
preservação das liberdades e direitos 
individuais em democracias 
pluralistas? 

Como democratizar a tomada de decisão 
política? 

Como gerar uma opinião pública e uma vontade 
política democraticamente legítimas em 
democracias pluralistas? 
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Limitação Limita o exercício da cidadania ao 
consumo de informações e à seleção 
das elites governantes em eleições. 

Faz o exercício da cidadania depender da 
capacidade de  agir concertadamente (ação 
conjunta) e da existência prévia de uma 
forte cultura cívica. 

Faz o exercício da cidadania depender da 
“qualidade” da deliberação pública e da 
capacidade dos diferentes sistemas 
diferenciados que constituem a sociedade para 
estabelecerem relações de solidariedade 
sistêmica. 
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Como observa Velasco (2003: 111), em relação com a concepção republicana do 

Estado concebido como uma comunidade ética e com a concepção liberal do Estado 

concebido como guardião da sociedade centrada no subsistema econômico, a 

formulação habermasiana pode ser considerada um terceiro modelo normativo de 

democracia. Entretanto, a concepção habermasiana assume elementos tanto da 

concepção liberal quanto da concepção republicana, integrando-os no conceito de um 

procedimento ideal para a deliberação e a tomada de decisões.  

Essas três concepções rivais de democracia e de esfera pública constituem 

ideários políticos que influenciam e orientam, direta ou indiretamente, as ações e leis 

produzidas pelos atores políticos engajados na ação política de seu tempo. Pensar esses 

diferentes modelos de democracia como discursos implica pensá-los como estruturas 

cognitivas utilizadas pelos atores para interpretar fatos passados (geralmente fruto de 

ações humanas), para modificar fatos presentes e projetar o futuro. Além disso, tratá-los 

como discursos permite também interpretá-los como estruturas cognitivas em disputa no 

interior de uma comunidade política historicamente determinada e utilizá-los pelos 

atores políticos para legitimar suas políticas e ações.  

A forma como cada um desses discursos estrutura seus problemas centrais 

também implica diferentes estratégias para o tratamento do problema das relações entre 

Estado e sociedade, de modo que, se o problema central é definido nos termos da 

contestação e superação de valores tradicionais e das lealdades particulares, as 

estratégias de fortalecimento do Estado de Direito e das esferas públicas políticas 

formais pela via da garantia dos direitos civis e políticos podem ser consideradas as 

mais legítimas. Se a questão é a de como tornar as esferas de decisão política mais 

permeáveis às demandas da sociedade, o recurso da criação de novos espaços de 

participação direta popular, a exemplo de conselhos e associações voluntárias, pode ser 

interpretado como o mais efetivo. Mas se o problema central é definido nos termos da 

manutenção dos fortes pressupostos comunicativos da democracia, da pugna pela 

proteção constitucional dos direitos políticos de expressão, opinião, comunicação e 

associação, bem como da ampliação da participação popular na razão pública, seja pelas 

estratégias de auto-organização e fortalecimento das instituições comunicativas da 

sociedade civil, pela via da sensibilização da opinião pública, a pressão sobre governos 

para a elaboração e implementação de políticas públicas de comunicação direcionadas 
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para as garantias dos direitos de informação, expressão e comunicação da sociedade 

civil podem ser consideradas as estratégias social e politicamente mais viáveis.  

Um aspecto relevante é que essas estratégias não são mutuamente excludentes. 

Antes, dada a complexidade da vida política nas sociedades contemporâneas, elas 

podem ser interpretadas como complementares. E todas compartilham um ponto em 

comum, a saber: elas dependem da existência de uma comunicação livre, capaz de 

ampliar o acesso à participação na esfera pública aos vários grupos que constituem a 

pluralidade social, garantindo, assim, a maior presença possível, nessa esfera, dos 

discursos, visões de mundo e interesses concorrentes em um contexto sócio-histórico e 

político determinado.  

De forma mais sistemática, e expandindo a metáfora da rede empregada por 

Habermas para descrever a esfera pública geral, é possível dizer que:  

I. se compreendermos cada esfera pública parcial e autônoma da sociedade 
civil como um nó, conectado a vários outros nós de uma rede mais ampla de 
esferas públicas da sociedade civil baseada nas interações sociais face a face 
de um público presente e capaz de gerar poder comunicativo; 

II. se pensarmos as esferas públicas parciais e abstratas das mídias como 
integrantes de uma rede intermediária, mais ampla e complexa, cujo poder 
de influência é uma função de sua capacidade estrutural e técnica para 
distender espacial e temporalmente conversações e questões 
problematizadas em esferas públicas da sociedade civil ou em esferas 
públicas especializadas do Estado (com graus diferenciados de autonomia) e, 
desse modo, de sua capacidade para fazer com que questões e temas antes 
restritos às esferas públicas parciais tornem-se tema de discussão em outras 
esferas parciais da sociedade civil, em outras esferas igualmente parciais das 
mídias e, finalmente, nas esferas formais do Estado;  

III. e se concebermos as esferas públicas formais do Estado (parlamento e cortes 
judiciais) capazes de ação como centros gravitacionais idealmente abertos 
aos fluxos comunicativos das esferas públicas autônomas da sociedade civil 
e das mídias, 

estaremos muito mais próximos de compreender: 

I. a esfera pública geral como uma rede complexa e multidimensional de 
esferas públicas parciais, estrutural e funcionalmente diferenciadas, que 
oferece a estrutura comunicativa para processos mais amplos, como os de re-
acoplamento entre o mundo vivido e sistema, integração social e 
coordenação da ação entre sistemas especializados.  

II. novas formas como o cidadão comum pode influenciar a formação da 
opinião pública e da vontade, mantendo, desse modo, o ideal de participação 
política a partir do qual os cidadão reafirmam em sua vida conversações e 
ações cotidianas, sua condição de sujeitos governantes e governados; 
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III. a esfera pública abstrata das mídias não como uma esfera pública 
representativa capaz de dar visibilidade às opiniões mais influentes, mas 
como um sistema especializado e complexo, diferenciado não apenas nos 
termos de sua infra-estrutura técnica (ou pelas características de seu suporte 
técnico – se radiodifusão aberta ou segmentada, se jornal impresso ou 
digital, se Internet, intranet, etc.), mas também do seu grau de autonomia 
frente aos outros sistemas especializados do Estado e do mercado, que 
constituem o seu entorno, e do grau de sua permeabilidade aos fluxos de 
comunicação oriundos da sociedade civil 

IV. a democratização do sistema político não apenas a partir de premissas como 
as da institucionalização de direitos de sua responsividade às demandas 
sociais ou aos diferentes interesses dos grupos sociais, mas também nos 
termos em que ele, tomado como unidade geral ou como estrutura 
subdividida em micro-sistemas especializados, reproduz os princípios do 
discurso racional e público e mantém-se aberto ao poder comunicativo da 
sociedade civil e à influência direta ou indireta dos variados grupos de 
interesse presentes em seu entorno social. 

 

Como não será possível tratar aqui todas essas questões, a segunda parte dessa 

tese restringir-se-á a tratar o problema da esfera publica abstrata das mídias a partir da 

arquitetura teórica montada por Habermas em seus trabalhos mais recentes.  
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PARTE II: A ESFERA PÚBLICA ABSTRATA DAS MÍDIAS  

 

Do ponto de vista dos sujeitos, os diferentes modelos de democracia disputam a 

primazia na fixação dos conteúdos cognitivos que serão acionados nos processo de 

apreensão e compreensão da realidade social e política, na identificação de seus papéis e 

funções nessa mesma realidade, na construção de suas identidades cidadãs e nas formas 

como interpretam e compreendem o papel do Estado e as formas de ação política 

prática. Por sua vez, sob a perspectiva do funcionamento do sistema político, esses 

modelos também integram o contexto cognitivo que fundamenta e dá sentido aos 

discursos que disputam o poder de influenciar ou definir as formas como o Estado 

planeja, executa e justifica suas ações e elabora as normas que incidirão sobre todo o 

corpo social e político e concebe as formas de interação com os cidadãos. Os modelos 

de democracia podem, desse modo, ser entendidos como sistemas estruturados de 

valores, visões de mundo, normas e conceitos que são utilizados e atualizados pelos 

diversos atores políticos na interpretação de fatos do passado, de fatos e acontecimentos 

de seu tempo presente, na construção de utopias, na justificação racional de atitudes e 

opiniões políticas, bem como na tomada de decisões concernentes a problemas de 

ordem prática política.  

Embora eles não sejam, muitas vezes, explicitamente referidos, fazem-se 

presentes nos discursos e ações dos atores políticos, inclusive de jornalistas, 

pesquisadores, analistas, mobilizadores sociais, altos funcionários do Estado e políticos 

profissionais que, em decorrência de suas funções sociais e de seu capital simbólico, 

detêm uma maior capacidade para influenciar a formação da opinião pública e da 

vontade política, sendo que, no caso dos políticos que detêm o poder substantivo de 

Estado, este é acrescido por sua capacidade para usar os conteúdos desses modelos de 

democracia, como sua rede de conceitos, hierarquia de valores, prescrições e 

procedimentos, para elaborar políticas e legislar, de modo que, como mostram as teorias 

dos “atos da fala”, falar é também agir. 

Como visto na primeira parte desta tese, embora a teoria liberal-pluralista, bem 

como as demais vertentes das teorias políticas liberais realistas, tenha sido contestada no 

ambiente da ciência e da filosofia política, ela corresponde à ideologia oficial dos 

regimes de tipo ocidental, tendo sido também incorporada pelo discurso oficial da 

imprensa. No Brasil, o ideário político liberal e seu modelo hegemônico de democracia 
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têm sido contrapostos nos discursos e práticas informados pelos ideários e projetos 

políticos do republicanismo cívico e, mais recentemente, pelas teorias deliberativas44. 

Essas discussões, há tempos, romperam os limites das salas de aula, periódicos e 

congressos de especialistas e pesquisadores e ingressaram nos discursos e práticas dos 

movimentos sociais, associações, organizações da sociedade civil, dando origem, 

inclusive, a novos arranjos institucionais deliberativos, como os conselhos de políticas 

públicas com participação da sociedade civil e reuniões de orçamento participativo 

(Dagnino e Tatagiba, 2007; Dagnino, 2002; Santos, 2002).  

Entretanto, esse acolhimento ainda não encontra paralelo no campo da 

comunicação midiática. Embora seja possível notar o surgimento de trabalhos e 

pesquisas acadêmicas no campo da comunicação social que aplicam o referencial 

teórico habermasiano mais recente (Maia, 1998; 2008; Maia e Castro, 2006; Marques, 

2008), o texto predominante para tratar questões atinentes às relações entre política e 

meios de comunicação permanece sendo “Mudança estrutural”, seja reproduzindo o 

conceito de esfera pública liberal nele desenvolvido, seja fazendo uso da tese de seu 

declínio.  

Em sua teoria do discurso e no modelo normativo de democracia deliberativa, 

Habermas procede a uma revisão da tese da decadência da esfera pública política 

defendida em sua obra “Mudança Estrutural”. Agora, ele assume a possibilidade de 

regeneração da esfera pública como espaço de formação da opinião pública e da 

vontade política, racionalmente motivada a partir do ponto de vista das condições 

normativas do soberano democrático e do papel do direito na manutenção da integração 

entre sistema político e mundo da vida.  

Já no que diz respeito às diferentes interpretações das relações entre sistema de 

governo e meios de comunicação, é possível afirmar que, não obstante a existência de 

uma diversidade de abordagens e de conclusões, há uma unanimidade no que tange a, 

pelo menos, duas afirmações principais: (1) que a democracia liberal representativa de 

partidos é o sistema de governo dominante nas sociedades modernas (Held, 2007; Dahl, 

2005; Bobbio, 1999; Bovero, 2002; Macpherson, 2003), tanto naquelas que integram a 

                                                
44 As teorias da democracia e do direito de Habermas têm encontrado grande acolhimento na área dos 
estudos do direito no Brasil, o que se reflete, por exemplo, no grande número de pesquisas, monografias, 
dissertações e teses que trabalham com o referencial teórico habermasiano, como também na 
incorporação de seus elementos teóricos por juristas em suas análises sobre o papel e atuação do 
ministério público e das cortes supremas de justiça nos processos de democratização do Estado e da 
sociedade. 



202 

 

chamada modernidade central quanto a modernidade periférica45, e (2) que, nessas 

sociedades, a esfera pública política é dominada ou pré-estruturada pelos meios de 

comunicação (Habermas, 1984; 2003a; 2006; Thompson, 1999; Keane, 1996; 2002; 

Wolton, 1998; 2004; MacChesney, 1999; Silverstone, 2007; Dahlgren, 2000; Castells, 

2008a; 2008b; Charaudeau, 2006), de modo que a grande questão para se pensar a 

comunicação política nessas sociedades passa a ser, portanto, a de como é possível 

atender, nas condições de uma esfera pública política dominada pelas mídias, às fortes 

demandas comunicativas da democracia, sobretudo daquelas referentes ao atendimento 

dos pressupostos normativos da legitimação popular do poder político.  

Segundo Habermas, independentemente da diversidade, muitas vezes manifesta 

em textos constitucionais e ordens legais, instituições e práticas políticas, a base 

normativa das democracias liberais é constituída por três elementos centrais: primeiro, a 

autonomia privada dos cidadãos; segundo, a cidadania democrática, ou seja, a inclusão 

de cidadãos livres e iguais na comunidade política; e, terceiro, a independência de uma 

esfera pública que opera como um sistema intermediário entre o Estado e a sociedade, 

de modo que o desenho institucional das democracias liberais deve garantir (2006: 2-3):  

I. A igual proteção dos membros individuais da sociedade civil através da regra 
do direito; de um sistema de liberdades básicas que seja compatível com as 
mesmas liberdades concedidas a todos; através do acesso igualitário e da 
proteção de cortes (judiciais) independentes; através da separação de poderes 
entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, sendo este último a 
ramificação que vincula a administração pública à lei.  

II. A participação política da maior quantidade possível de cidadãos 
interessados através de direitos iguais de comunicação e participação; de 
eleições periódicas (e referendos) com base no sufrágio inclusivo; através da 
competição entre diferentes partidos, plataformas e programas; e através da 
aplicação do princípio da maioria para as decisões políticas em organizações 
representativas.  

III.  A apropriada contribuição de uma esfera pública política para a formação da 
opinião pública considerada através da separação entre um Estado (baseado 
em taxas) e uma sociedade (baseada no mercado); através dos direitos de 
comunicação e de associação e de uma regulação do poder estrutural da 
esfera pública, assegurando a diversidade de meios de comunicação de 
massa independentes; e através de um acesso amplo de audiências de massa 
inclusivas à esfera pública. 

                                                
45 Sobre os conceitos de modernidade central e modernidade periférica ver, entre outros, Neves (2007), 
Souza (2006), Ianni (1997), Eisenstadt (1979; 2001). 
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Esse desenho institucional incorpora ideias de diferentes filosofias políticas que 

conferem uma importância diferenciada a princípios como liberdades iguais para todos, 

participação democrática e governo através da opinião. A tradição liberal prioriza as 

liberdades dos cidadãos privados, a republicana e a deliberativa, a participação política 

de cidadãos ativos e a formação de opiniões públicas consideradas (Habermas, 2004a; 

2006).  

Seguindo o curso das análises e interpretações feitas na primeira parte desta tese 

sobre os modelos de democracia liberal, republicano e deliberativo e de seus respectivos 

modelos de esfera pública, o problema da esfera pública das mídias será tratado a partir 

da perspectiva do modelo de democracia deliberativa. Assim, esta segunda parte, será 

destinada ao desenvolvimento de uma descrição mais precisa da esfera pública abstrata 

das mídias a partir do conceito de redes de esferas públicas múltiplas e parciais, dos 

princípios de abertura do acesso e de participação efetiva dos cidadãos na esfera pública 

e da diferenciação entre comunicação normativa e comunicação estratégica estabelecida 

por Habermas. Para seu desenvolvimento, foram empregadas as seguintes estratégias: 

Primeiro, a partir da estrutura teórica habermasiana, busca-se argumentar por 

que a esfera pública abstrata das mídias não é uma esfera pública. Nesse caso, será dada 

especial atenção ao modelo de redes de esferas públicas múltiplas e parciais, aos 

princípios de abertura do acesso e participação efetiva dos cidadãos na esfera pública e à 

diferenciação entre comunicação normativa e comunicação estratégica para delinear um 

modelo de esfera pública abstrata das mídias.  

Em seguida, são estabelecidos nexos entre o modelo de redes de esferas 

públicas, elaborado por Habermas a partir de seu modelo de sociedade em dois níveis e 

no interior de seu modelo de democracia deliberativa, e o problema da mediação da 

comunicação política entre Estado e sociedade na esfera pública das mídias. O 

pressuposto subjacente é o de que somente um sistema midiático organizado segundo a 

premissa da pluralidade de tipos de mídias, pluralidade esta definida a partir da 

coexistência entre sistemas de mídia comercial, de serviço público, comunitário ou 

alternativo nos diferentes setores de mídia, pode constituir as bases de uma esfera 

pública das mídias autolimitada e abrangente o suficiente para atender às fortes 

demandas comunicativas de regimes democráticos.  

Por fim, busca-se fundamentar o argumento segundo o qual a ampliação da 

participação da sociedade civil na esfera pública brasileira depende hoje, sobretudo, da 
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construção de um sistema de comunicação público relativamente autônomo ao Estado e 

ao mercado e do estabelecimento de garantias para o funcionamento de sistemas 

alternativos de comunicação, capazes de propiciar uma efetiva participação dos 

cidadãos na esfera pública das mídias, fundamental para o exercício do poder de 

influência na formação da opinião e da vontade política em sociedades midiáticas.  

4 A esfera pública das mídias: considerações a partir dos 
princípios do discurso público 

O discurso público, baseado em uma comunicação livre dos constrangimentos 

do poder econômico e de Estado entre sujeitos acostumados com a liberdade, que se 

reconhecem como iguais e que buscam uma compreensão mútua, é a categoria central 

da reconstrução do conceito de esfera pública nos trabalhos mais recentes de Habermas. 

Como visto na primeira parte desta tese, a teoria do discurso é uma teoria da 

legitimidade democrática e dos direitos básicos que oferece bases normativas e 

analíticas para se discutir as condições da publicidade e dos direitos de comunicação nas 

democracias ocidentais. E, mesmo que Habermas tenha tratado a questão das mídias de 

forma pouco detida, a teoria do discurso e a teoria deliberativa da democracia atuam 

como paradigmas teórico-analíticos a partir dos quais é possível delinear uma descrição 

mais precisa da esfera pública abstrata produzida pelas mídias. De fato, suas mais 

recentes discussões sobre a função dos meios de comunicação em sociedades 

democráticas são desorientadoras, sobretudo, porque se baseiam em uma interpretação 

unilateral dos meios de comunicação social.  

Como visto, Habermas trata o problema da esfera pública do ponto de vista dos 

fluxos de comunicação. Ele está preocupado com as condições pragmáticas para o 

estabelecimento de um entendimento mútuo entre os participantes de uma interação 

comunicativa. É possível notar que Habermas (2003a; 2006; 1999) passou a relativizar 

o poder de influência das mídias sobre os públicos, o que foi possível através da 

incorporação de dois conceitos fundamentais:  

I. o conceito de “decodificação” dos conteúdos simbólicos das mídias pelos 
públicos através de códigos dominantes ou preferenciais, através de códigos 
negociados ou, ainda, através de códigos de oposição ou contestatórios, 
desenvolvidos por Stuart Hall (2003) a partir das descobertas feitas no 
campo das pesquisas de recepção que mostram potenciais de atitudes mais 
ativas e independentes dos públicos nas formas como estes se apropriam dos 
conteúdos difundidos pelas mídias, o que relativiza os efeitos dos meios de 
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comunicação e seu poder de influência sobre os receptores (decodificadores) 
e 

II. o conceito de públicos “fracos” e “fortes”, desenvolvidos por Fraser (1999: 
134-135), que trata, respectivamente, da diferenciação entre os públicos 
cujas práticas deliberativas consistem, exclusivamente, na formação da 
opinião e que não abrangem a tomada de decisões (decision making) e os 
públicos cujos discursos abrangem tanto a formação da opinião quanto a 
tomada de decisão. Ou seja, a diferença fundamental entre públicos fracos e 
fortes estaria na capacidade destes últimos de traduzir suas opiniões em 
decisões autorizadas (authoritative decisions) através de sua influência sobre 
o sistema político formal, sobretudo o parlamento. Fraser também inclui em 
seu conceito de públicos fortes as instituições autogeridas (self-managing 
institutions), a exemplo de empresas, centros dedicados aos cuidados com 
crianças, comunidades residenciais cujas esferas públicas internas 
institucionais podem funcionar como arenas dedicadas tanto à formação de 
opinião quanto à tomada de decisões.  

Contudo, o problema é que, conquanto Habermas agora relativize o poder dos 

meios de comunicação sobre os receptores e trabalhe com um modelo mais complexo 

de público, ele ainda mantém um modelo de esfera pública das mídias centralizado na 

grande mídia, não contemplando, por exemplo, a existência de uma rede de esferas 

públicas midiáticas alternativas formada por mídias comunitárias, associativas, radicais 

e piratas (ilegais) da sociedade civil46. Ou seja, ele não leva em consideração em seu 

esquema as pequenas mídias utilizadas pelos movimentos sociais e outras organizações 

da sociedade civil não apenas para fins de mobilização social, mas também como forma 

de participação na comunicação geral e no discurso público tecnicamente mediado.  

Os sistemas alternativos de comunicação mediática permitem que membros de 

grupos sociais subalternos (mulheres, trabalhadores, minorias étnicas e sexuais) 

constituam públicos contra-hegemônicos contestatórios que contribuem para a 

problematização de questões e temas na periferia da sociedade, bem como para a 

construção informal da opinião a partir de matrizes discursivas e interpretações de 

acontecimentos, fenômenos ou processos diferenciadas e, muitas vezes, oposicionais 

àqueles oferecidos pelos discursos hegemônicos que circulam na grande mídia 

(Downing, 2001; Castells, 1999b; Jiménez e Scifo, 2009). Além disso, a organização de 

redes de comunicação alternativa pode ser interpretada como um novo e emergente 

modelo de organização social, baseada em redes de solidariedade comunicativa, 
                                                

46 Essas diferentes denominações não refletem apenas diferenças semânticas, mas também estão baseadas 
em distinções ideológicas e conceituais. Para um tratamento mais aprofundado das diferenças entre 
mídias radicais, associativas, comunitárias, livres e piratas ver entre outros Peruzzo (2004; 2007), 
Peruzzo, Cogo e Kaplún (2002), Downing (2001) e Jiménez e Scifo (2009). 
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direcionadas para a compreensão mútua que, ao tempo que reforça a criação de 

comunidades baseadas em uma identidade comum, contribuem para o estabelecimento 

de padrões normativos para a coordenação social e para a ação coletiva (Melucci, 2001; 

Alexander, 2006). 

De forma similar a Fraser (1999: 123), propõe-se aqui que esses públicos 

subalternos contestatórios (subaltern counterpublics), na medida em que criam e fazem 

circular contra-discursos para formular suas interpretações oposicionais, identidades, 

interesses e necessidades, constituem esferas públicas alternativas na periferia da 

sociedade civil, baseadas em interações face a face, mas, indo além, elas também 

constituem esferas públicas abstratas produzidas pelos fluxos comunicativos de suas 

mídias alternativas. A capacidade desses públicos subalternos contestatórios de 

influenciar a formação da opinião pública e da vontade política dependerá não apenas 

de sua capacidade de estabelecer vínculos internos (de modo a fortalecer seus processos 

de construção de identidade e sua capacidade de ação coletiva), mas, sobretudo, de sua 

capacidade de estabelecer vínculos externos com outras esferas públicas abstratas 

alternativas (capazes de fortalecer suas redes de solidariedade civil e comunicativa), 

bem como com as redes de esferas públicas abstratas centrais, formadas pelas grandes 

mídias.  

Ou seja, o que se busca ressaltar aqui é a necessidade de introduzir no modelo de 

esferas públicas alternativas, delineado por Habermas, a dimensão de uma esfera 

pública abstrata constituída pelos fluxos de comunicação midiáticos da sociedade civil 

como forma de se reverter os problemas criados por sua abordagem unilateral dos meios 

de comunicação, centrada na grande mídia, como também uma forma de lidar com o 

déficit teórico criado pela ausência de uma abordagem mais detida na dimensão 

estratégica da comunicação. Isso porque, embora Habermas também conceba a 

interação social como uma luta entre grupos sociais para a modelagem de sua própria 

forma organizacional (Honneth, 2003), ele relega essa dimensão a segundo plano em 

sua teoria da sociedade em dois níveis e a ignora em seu modelo de esfera pública 

abstrata. Para tanto, considera-se essencial estender a analogia das redes de fluxos de 

comunicação no centro e na periferia do sistema social para o modelo de organização da 

esfera pública abstrata das mídias, assim como o estabelecimento de maior distinção dos 

sistemas midiáticos, a depender da forma como suas organizações se aproximam ou se 

distanciam dos princípios do discurso público. 
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É claro que, ao contrário das grandes mídias que têm maiores possibilidades de 

exercer influência na formação da opinião e vontade política, em decorrência, inclusive, 

de sua maior penetrabilidade social, as pequenas mídias e mídias alternativas 

restringem-se ao escopo de micro-públicos, não necessariamente, mas, mais 

comumente, homogêneos e espacialmente localizados. Decerto, a esse último elemento, 

pode-se contra-argumentar que a Internet pode funcionar como um suporte técnico 

capaz de desterritorializar mídias anteriormente restritas a públicos localizados. 

Contudo, embora a digitalização permita que rádios e televisões comunitárias, fanzines 

e outras pequenas mídias possam se tornar acessíveis a um público espacial e 

temporalmente mais disperso, o grau de penetrabilidade da Internet nas classes de baixa 

renda ou, mesmo, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento ainda é restrito, 

fazendo com que, como salientado por Castells (1999a), o poder contestador e 

democratizante das redes e sistemas de comunicação baseados no suporte técnico da 

Internet permaneçam como uma potência ainda não realizada.  

Colocando em números, de acordo com os resultados da Pesquisa sobre o “Uso 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil em 2008”, realizada pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil, independentemente do tipo de equipamento 

considerado (se computador de mesa ou portátil), apenas um quarto dos domicílios 

brasileiros (25%) possui computadores, contabilizando um total de 14 milhões de 

domicílios com computador. A pesquisa também identificou, que do total dos lares com 

computador, 71% possuem acesso à Internet, denotando que apenas 10 milhões dos 

domicílios brasileiros possuem acesso à rede mundial de computadores. A pesquisa 

também chama a atenção para o fato de que o acesso ao computador e à Internet é 

fortemente determinado pela renda e pela classe social. No que concerne à renda e à 

classe social, observa-se que, na faixa de até um salário mínimo e nas classes D e E, a 

penetração do acesso à Internet registra uma taxa de apenas 1%, enquanto atinge 81% 

na faixa de dez ou mais salários e 91% na classe A (Cetic, 2009: 90-91).  

Porcaro e Barreto (2006) também chamam a atenção para os dados divulgados 

pela UNCTAD em sua publicação Information Econony Report 2005 que destacam a 

enorme distância entre as taxas de penetração da Internet nos países da América Latina 

e do Caribe (11,4%) em relação aos Estados Unidos (63%) e Canadá (62,3%). Segundo 

os dados da UNCTAD, os países da América Latina e Caribe que alcançaram melhores 

índices de penetração da Internet foram Bahamas (com 29,3 %) e Chile (27,9%). O 



208 

 

Brasil ficou na sétima posição no ranking, com uma taxa de penetração de 12,2%, e 

Cuba no vigésimo e último lugar, com uma taxa de 1,3%, destacando-se ainda que, na 

maioria dos países da região, a Internet não alcançou 10% de penetração. Ou seja, o que 

se está querendo salientar aqui é que a baixa penetrabilidade social da Internet coloca 

graves entraves para pensá-la como um instrumento para a construção de um modelo de 

ciberdemocracia (Levy, 2004; Gomes, 2005; Eisenberg e Cepik, 2002), ou mesmo como 

um instrumento para a democratização das comunicações na esfera pública abstrata das 

mídias47.  

Do mesmo modo como em “Mudança estrutural”, Habermas não contemplou a 

atuação das esferas públicas proletárias e femininas nos processos de contestação dos 

poderes instituídos e de formação do Estado moderno entre os séculos XVII e XIX. Ele 

não está contemplando as ligações entre as esferas públicas alternativas da sociedade 

civil com as chamadas mídias alternativas e radicais no processo de democratização das 

comunicações na esfera pública abstrata das mídias.  

Usando a linguagem de Cohen e Arato (2000) para explicar essa questão, isso 

ocorre porque Habermas restringe os movimentos pró-ativos ou ofensivos dos 

movimentos sociais e demais setores organizados da sociedade civil aos processos de 

decodificação negociada ou oposicional dos conteúdos midiáticos e às ações através das 

quais eles buscam influenciar a agenda das mídias de massa, não contemplando, pois, 

sua participação direta na esfera pública das mídias, o que o impede de pensar as formas 

como as pequenas mídias, mídias alternativas ou mídias radicais têm sido utilizadas pela 

sociedade civil organizada para a criação de micro-públicos contestatórios, bem como 

de novos espaços para a participação direta do povo na esfera pública abstrata das 

mídias, possibilitando, desse modo, um fluxo comunicativo de baixo para cima na 

periferia da sociedade civil e não apenas de cima para baixo, como acontece na grande 

mídia e no centro da esfera pública.  

                                                
47 Mesmo a categorização da Internet como uma mídia é problemática. Dominique Wolton (2003), por 
exemplo, defende a tese de que a Internet não poder ser categorizada como uma mídia, mas mais 
apropriadamente como um formidável sistema de transmissão e de acesso a um número incalculável de 
informações. Para Wolton é inegável que a Internet tem proporcionado uma abertura para o grande 
público de bancos de informações antes restritos, o que é um progresso real, contudo, esse acesso direto 
(a banco de dados sobre ações do governo, por exemplo) não suprime a hierarquia do saber e do 
conhecimento. Nesta perspectiva as mídias generalistas, sobretudo a televisão aberta (em oposição à 
televisão segmentada e paga), ao possibilitarem uma comunicação para públicos heterogêneos e não 
dependerem de habilidades e conhecimentos específicos são mais democráticas que as chamadas novas 
mídias e a Internet.  
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Dessa forma, o problema do modelo de esfera pública habermasiano não estaria 

na impossibilidade de seus princípios serem aplicados ao modelo de comunicação 

tecnicamente mediada que caracteriza a esfera pública das mídias, como defendem, a 

seu modo, Thompson (1999), Silverstone (2008) e Keane (1996; 2002), mas na não 

contemplação do uso estratégico dos meios de comunicação pela sociedade civil como 

forma de democratizar as comunicações na esfera pública abstrata das mídias. 

Mais especificamente, Thompson (1999: 320) critica a noção de esfera pública 

desenvolvida por Habermas em “Mudança estrutural”. Segundo Thompson, a noção de 

esfera pública habermasiana baseia-se em uma noção de publicidade essencialmente 

espacial e dialógica que implica o encontro de um conjunto de pessoas em um local 

aberto, um espaço público, onde elas poderiam discutir diretamente assuntos de 

interesse comum. Para ele, Habermas reproduz, desse modo, uma noção de publicidade 

tradicional, baseada na co-presença (ou em interações sociais face a face) derivada das 

assembléias das cidades-estado da Grécia Clássica que, até certo ponto, podia ser 

aplicada aos salões e casas de café do início da Europa moderna, mas não às 

sociedades contemporâneas que tomam a forma de sociedades midiáticas. 

Para Thompson (1999), o modelo de publicidade tradicional baseada na co-

presença não pode ser aplicado às sociedades contemporâneas, uma vez que, com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente da televisão, a natureza da 

publicidade mudou. Com o advento dos meios de comunicação de massa, e sobretudo 

da televisão, os indivíduos já não precisam estar presentes a um acontecimento a fim 

de testemunhá-lo, assim como a publicidade (visibilidade) de um acontecimento já não 

depende da partilha de um local comum. Desse modo, a noção de publicidade torna-se 

desespacializada e, cada vez mais, divorciada da ideia de uma conversação dialógica 

em um lugar comum. Para ele, a publicidade vincula-se, cada vez mais, a um tipo 

distinto de visibilidade, produzido e conseguido através dos meios técnicos de 

comunicação. Basicamente, os meios de comunicação teriam criado uma nova forma 

de se vivenciar o que é publico e de participar do domínio público através da recepção 

privatizada dos acontecimentos privados e públicos tecnicamente mediados.  

Outro aspecto que deve ser observado é a especificidade da comunicação de 

massa: para Thompson, a comunicação de massa geralmente implica uma transmissão 

de mensagens de mão única, do transmissor para o receptor. Ao contrário dos modelos 

dialógicos de comunicação que pressupõem um fluxo comunicativo bidirecional em 
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que o receptor a qualquer momento também pode atuar como emissor (feedback), a 

comunicação de massa, segundo ele, institui uma ruptura fundamental entre emissor e 

receptor, de modo que o receptor tem relativamente pouca possibilidade de interferir 

no curso do processo de comunicação e de gerar conteúdo. Por isso, seria mais 

apropriado empregar os termos “transmissão” ou “difusão” de mensagens do que 

comunicação. De modo geral, ele conceitua a comunicação de massa, ou seja, o 

modelo de comunicação típico da esfera visibilidade pública das mídias como: “a 

produção institucionalizada e a difusão generalizada de bens simbólicos através da 

transmissão e do armazenamento da informação/comunicação” (1999: 288). Dentre as 

características da comunicação de massa, ele ressalta ainda o aumento da 

acessibilidade das formas simbólicas no tempo e no espaço (por exemplo, em 

decorrência das características do suporte técnico papel, o livro possibilita que 

determinado conteúdo não apenas resista ao tempo, mas que também circule 

espacialmente, ampliando, assim, suas possibilidades de difusão), e a circulação 

pública das formas simbólicas, ou seja, os meios de comunicação tornam-nas 

potencialmente acessíveis a qualquer um que tenha os meios técnicos, as habilidades e 

os recursos para adquiri-los. 

Os meios de comunicação, sobretudo a televisão, teriam criado, de acordo com 

Thompson, uma nova arena política de mediação entre os líderes políticos e os sujeitos, 

em que os laços de lealdade e afeto (bem como os sentimentos de repugnância) podem 

ser criados, de modo que os políticos buscam criar e manter uma base de apoio através 

do controle de sua auto-apresentação nas mídias, ou seja, “através do gerenciamento da 

visibilidade que eles possuem dentro da arena mediada da política moderna”. Não 

obstante, em decorrência das características dos meios de comunicação, esse 

gerenciamento também não estaria localizado no tempo e no espaço. Isso porque os 

líderes políticos aparecem diante de uma audiência que se estende para além daquelas 

pessoas que podem estar reunidas em um mesmo local ou, mesmo, na territorialidade 

dos estados-nação. Assim, ao superar os limites do estado-nação, a arena mediada da 

política moderna assume um caráter potencialmente mundial (1999: 321).  

Ora, como visto no capítulo dois desta tese, o modelo de esfera pública como 

um espaço de visibilidade tem como referência o modelo liberal de esfera pública fraca 

que remonta à Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham concebia a publicidade como 

uma forma democrática de restrição do comportamento impróprio dos indivíduos e dos 
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grupos no poder através da visibilidade pública das ações políticas. Ele também 

associava a publicidade às atividades da imprensa, uma vez que, ao dar visibilidade 

pública das ações políticas, esta propiciava a oportunidade para que fossem julgadas 

pelo tribunal da opinião pública. Ele não esperava que os cidadãos utilizassem sua 

razão pública, mas apenas que, dotados das informações sobre a vida pública 

oferecidas pela imprensa, eles formassem seu juízo, ou julgamento, através da 

comunicação com os seus concidadãos. A noção de publicidade utilizada por 

Thompson (1999; 2001) difere, pois, substancialmente da empregada por Habermas, de 

influência kantiana, concebida como um conceito transcendental da correção pública e 

baseada na dignidade fundamental e na autoridade moral dos cidadãos.  

Além disso, Thompson equivoca-se ao relacionar a noção de esfera pública 

habermasiana a uma noção espacial de interações estabelecidas em contextos de co-

presença, o que Habermas assinala tanto no modelo liberal de esfera pública burguesa 

quanto no modelo discursivo de esfera pública, sendo o discurso público sobre temas 

comuns, o debate e confronto de ideias, a circulação de informações e a comunicação 

direcionada ao entendimento mútuo. A visibilidade dos participantes de uma interação 

comunicativa, bem como a constituição de um público que compartilha os mesmos 

espaço e tempo, representa as dimensões da esfera pública discursiva, mas apenas 

aquelas mais superficiais: o elementar não é que os sujeitos estejam reunidos em um 

público, mas que, através do discurso público e racional, sujeitos que mutuamente se 

reconhecem como livres e iguais possam gerar consensos autorizados acerca de 

problemas comuns.  

A potencialidade de comunicações midiáticas de alcance global também é um 

bom ponto para tornar mais claras as especificidades da noção de esfera pública 

discursiva de Habermas, sua categorização dos fluxos comunicativos midiáticos como 

constituintes de uma esfera pública abstrata e as distinções que a separam de noções 

concorrentes de esfera pública, como a desenvolvida por Keane (1991; 1998), e do 

modelo de mediapolis desenvolvido por Silverstone (2007). 

Silverstone (2007: 30-35) adota o modelo arendtiano de esfera pública para 

elaborar seu conceito de mediapolis: um espaço simbólico de representação mediada, 

por princípio aberto, mas normalmente elitista e restrito, baseado em fluxos de 

comunicação midiáticos de alcance global que, assim como a polis grega, depende da 

visibilidade e da aparência, da performance e da retórica.  
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A partir desse referencial, Silverstone (2007) critica a “clássica formulação da 

esfera pública” habermasiana, acusando-a de ser utópica: ela depende de ampla 

equidade e igualdade de participação, cuja realização pressupõe um compromisso, puro 

e essencial, para o debate racional e para a argumentação, o que, segundo, ele não 

apenas inviabiliza o discurso e as possibilidades de ação, como também desvirtua as 

possibilidades e os limites da comunicação humana no mundo, o que teria feito com que 

Habermas também condenasse de forma prematura e deturpada as falhas “desse espaço 

de mediação da publicidade” para sobreviver às depredações do Estado e do mercado. A 

mediapolis, por sua vez, seria, ao mesmo tempo, mais e menos que a esfera pública.  

É mais porque pressupõe uma comunicação múltipla e multiplamente 

flexionada: não há racionalidade em uma imagem e nenhuma razão singular na 

narrativa. A retórica e a performance subvertem a simples ordem da lógica. A política, o 

espaço cívico de representação mediada, globalmente, nacionalmente, localmente, 

depende da capacidade para codificar e decifrar os mais complexos conjuntos de 

comunicação, o que é possível com o mero pensamento ou o bom senso. Para ele, o 

mundo e a vida não podem ser contidos, nem os discursos públicos podem expressá-los 

e dar conta deles. A mediapolis também é mais que a esfera pública em suas ambições e 

esperanças (sic).  

Ela também é menos em sua modéstia (sic). Não há expectativa de que todas as 

exigências para a plena eficácia da comunicação possam ser cumpridas pelos 

responsáveis por seu início. É necessária é uma mutualidade de responsabilidade entre o 

produtor e o receptor, não obstante as diferenças de poder na estrutura das coisas, e um 

grau de reflexividade em todos os participantes da comunicação, não obstante as 

inevitáveis imperfeições do processo. Também é necessário o reconhecimento da 

diferença cultural. Para Silverstone (2007), a mediapolis é tanto uma possibilidade 

global quanto uma expressão que abrange a diversidade empírica do mundo. 

Keane (1991; 1998), por sua vez, desenvolve uma crítica ao modelo liberal de 

esfera pública habermasiano quanto ao republicano. Ele critica o modelo habermasino 

por sua centralidade, homogeineidade e ênfase nos discursos racionais. Além disso, 

segundo ele, as esferas públicas também não estariam ligadas à sociedade política, ou 

seja, à zona entre o mundo do poder e do dinheiro (Estado e economia) e às associações 

pré-políticas da sociedade civil, como defendido por Habermas (2003a) e Cohen e Arato 

(2000). As esferas públicas também não estariam circunscritas dentro dos meios de 
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comunicação de serviço público protegidos pelo Estado ou em lugares físicos ocupados 

pelo poder de Estado, como propõe o neo-republicanismo de Calhoun (1999) e de 

Curran (2000b). Para Keane, uma... 

[...] esfera pública é um tipo particular de relação espacial entre duas 
ou mais pessoas, habitualmente conectadas por determinados meios de 
comunicação (televisão, rádio, satélite, telefax, telefone, correio 
electrónico, etc.), nos quais irrompe controvérsias não violentas 
durante períodos de tempo breves ou mais alargados, relativas às 
relações de poder que operam no quadro do seu meio de interacção 
e/ou no quadro de meios mais alargados de estruturas sociais e 
políticas, onde os contendores se situam. Uma esfera pública tem o 
efeito de dessacralizar as relações de poder. Ela é um meio vital para 
nomear o inominável, apontar as fraudes, tomar partido, iniciar 
discussões, induzir diffidenza (Eco), abanar o mundo e impedi-lo de 
adormecer (1998: 195). 

No modelo delineado por Keane, a esfera pública é tomada, pois, como um 

espaço de interação, mediado ou não pelos meios de comunicação de massa, em que os 

indivíduos questionam relações de poder, constroem identidades e reconstroem suas 

interpretações e percepções da realidade, de tempo, de espaço e de suas relações 

interpessoais. Do ponto de vista normativo, tudo o que se espera é a existência de 

esferas públicas plurais, sem que nenhuma delas detenha o monopólio nas discussões 

públicas acerca da distribuição de poder. Além disso, segundo ele, a esfera pública 

nunca teria se apresentado em uma forma pura e integrada: apesar de seu caráter 

interconectado, a esfera pública se apresentaria, na realidade, como uma rede de esferas 

públicas heterogêneas e de tamanhos variados, caracterizadas como “micro esferas 

públicas”, “médio esferas públicas” e “macro esferas públicas”. 

As “micro esferas públicas” seriam aquelas formadas nos espaços intersticiais da 

sociedade civil característicos da vida pública no nível local e que podem, 

potencialmente, tornar-se públicas mediante a utilização dos meios de comunicação. Ao 

integrarem sistemas de interação característicos da vida cotidiana – como encontros 

entre amigos ou conhecidos – e ao se pautarem na solidariedade e nas necessidades 

individuais, elas dariam conta, também, na atualidade, da dinâmica interna característica 

dos movimentos sociais. As micro esferas atuariam, pois, como espaços abertos à 

contestação de relações de poder, à discussão de opiniões e posições acerca da vida 

pública, como também à produção de novos significados a partir dos quais os indivíduos 

organizam suas identidades e questionam os códigos dominantes da vida diária. 
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As “médio esferas públicas”, por sua vez, englobam os espaços de controvérsia 

constituídos pelos meios de comunicação de massa. Em decorrência de seu caráter 

tecnicamente mediado, elas podem atingir vastas distâncias, na sua maioria co-

extensivas com o Estado-nação, mas que também pode estender-se para além de seus 

limites quando, por exemplo, o fator linguístico passa a atuar como um elemento de 

expansão ou de restrição das audiências dentro dos limites nacionais, regionais e das 

unidades nacionais circunvizinhas. Segundo Keane (1996), o primeiro caso pode ser 

exemplificado com as emissões ou publicações em língua alemã para a Áustria; e o 

segundo, com a restrição da difusão de produtos em castelhano nas regiões da Espanha 

que não falam essa língua, como a Catalunha e o país Basco. Por fim, as “macro esferas 

públicas” teriam sua origem no processo de internacionalização das empresas de mídia e 

agências de notícias que passam, agora, a operar em nível global ou regional (a exemplo 

da União Européia).  

Por seu turno, referindo-se à especificidade das comunicações de alcance 

mundial, Habermas (2004a: 144) pontua que essas ocorrem por meio das línguas 

naturais (na maioria das vezes, por meios eletrônicos) ou por códigos especiais 

(sobretudo o dinheiro e o direito). Desses processos, decorreriam duas tendências 

opostas. De um lado, eles promoveriam a expansão da consciência dos atores 

(individuais ou coletivos), de outro lado, a ramificação, o alcance e as ligações de 

sistemas, redes (como os mercados) ou organizações. Embora o crescimento de sistemas 

e redes multiplique os contatos e as informações possíveis, ele não promove, por si 

mesmo, a expansão de um mundo intersubjetivamente compartilhado, nem tampouco a 

união discursiva de pontos de vista relevantes, temas e contribuições, dos quais surgem 

grupos de opinião pública de caráter público. A consciência de sujeitos que planejam, 

comunicam-se e agem uns com os outros parece ser, ao mesmo tempo, ampliada e 

fragmentada. Contudo, segundo Habermas, como essa consciência pública expandida 

permanece centrada em seu mundo da vida, ainda não ficou claro se ela pode abranger 

as concatenações sistematicamente diferenciadas e autonomizadas, ou se os 

acontecimentos sistêmicos tornados autônomos já deixaram para trás todas as 

concatenações proporcionadas pela comunicação pública.  

Um dos aspectos fundamentais a se depreender aqui, e que também pode ser 

aplicado às comunicações travadas no interior de Estados nacionais, ou de comunidades 

políticas determinadas, é que a comunicação com vistas ao entendimento mútuo, para 
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que seja efetiva, não depende apenas do compartilhamento do mesmo código linguistico 

(língua), mas também de um universo de significados intersubjetivamente partilhados. 

De outro modo, a concepção do “entendimento mútuo” implica que, em um processo 

comunicativo, uma pessoa entende-se com outra sobre alguma coisa no mundo. Assim, 

como representação e como ato comunicativo, o proferimento linguistico (ou discurso) 

aponta em duas direções ao mesmo tempo: o mundo e o destinatário (Habermas, 2004b: 

10-11). Por isso, o processo comunicativo não pode se autonomizar sem perdas: (a) do 

mundo da vida intersubjetivamente compartilhado que oferece aos participantes do 

processo comunicativo o contexto social e cognitivo, a partir do qual será instaurado o 

sentido de seus proferimentos; (b) do objetivo comunicacional do proferimento: o 

falante só pode atingir seu fim quando o destinatário aceita como válida sua asserção.  

Desse modo, as comunicações realizadas no interior da esfera pública das mídias 

tomam a forma de comunicações generalizadas, ou virtuais48, porque na medida em que 

os meios técnicos e as mídias ampliam a distensão espacial e temporal entre os 

participantes de um ato comunicativo, ou entre emissores e destinatários, eles também 

possibilitam situações em que: (a) o emissor e o receptor não compartilham, 

necessariamente, o mesmo mundo da vida que serve de pano de fundo para 

contextualizar e “fechar” o sentido dos proferimentos; (b) dada a dificuldade ou mesmo 

a impossibilidade de retroalimentação das comunicações entre emissor e destinatário, os 

participantes de um ato comunicativo não têm condições para checar entre si qual o 

objetivo da comunicação e se ele foi atingido. De forma sucinta, as comunicações 

tecnicamente mediadas não atendem às condições normativas de uma comunicação 

direcionada para o entendimento mútuo, que opera com pretensões de validade 

discursivamente resgatáveis e que vincula a compreensão dos atos da fala às condições 

de sua aceitabilidade racional.  

A ética do discurso implica que a legitimidade das decisões políticas e a força 

normativa da lei em sociedades pluralistas, ou pós-convencionais, derivam, em 

princípio, da formação da vontade democrática e da articulação do interesse geral na 

norma. Tanto o contexto da modernidade quanto o da modernidade periférica, no qual 

se inclui o Brasil, são caracterizados pela existência de um universo moral plural, de 

modo que, pelas normas da ética do discurso, a pluralidade dos sistemas de valores, dos 

                                                
48 Virtual é definido neste contexto como “a atual liberação das restrições de espaço e tempo na 
comunicação humana” e não no sentido dado pelo senso comum de “não real” ou que tem a “aparência de 
real” (van Dijk, 1997: 39). 
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modos de vida e das identidades seria violada se as leis fossem elaboradas ou as 

decisões políticas fossem tomadas a partir do ponto de vista de uma delas. Habermas 

observa que um exame moral implica um diálogo interno ao qual se aplicam as regras 

da argumentação. Assim, somente um diálogo real em que todos os interessados possam 

participar em termos iguais de mútuo reconhecimento seria capaz de produzir uma 

inversão das perspectivas da violência estrutural e do predomínio de um sistema de 

valores na elaboração de leis e normas e na tomada de decisões políticas, reafirmando a 

construção social de um “nós”, ou seja, de uma coletividade solidária com uma 

identidade coletiva e capaz de articular um interesse comum ou geral (Cohen e Arato, 

2000: 407-408).  

Entretanto, como lembram os autores, não se pode confundir uma teoria da 

legitimidade, como a teoria da ação comunicativa, com uma teoria da organização, sob 

o risco de considerá-la uma “utopia concreta”, algo que ela não é. A situação ideal de 

fala refere-se apenas às regras que os participantes teriam de seguir caso pretendessem 

um acordo motivado apenas pela regra do melhor argumento. Nos casos em que essas 

condições não são satisfeitas – por exemplo, quando os atores de um debate não têm 

oportunidades iguais para falar ou para pôr em dúvida os pressupostos, ou se estão 

sujeitos à força ou à manipulação – os participantes não estão tomando todos os demais 

argumentos seriamente como argumentos e, portanto, não estão participando, realmente 

na expressão argumentativa (2000: 398-399).   

É preciso considerar também que nem todos os processos para se chegar a um 

acordo satisfazem às condições normativas do discurso público. Por isso, Habermas 

estabelece uma distinção entre consenso “racional” e “empírico”. A maioria dos 

processos de formação de consenso são apenas empíricos. Isso porque as normas do 

discurso, que são fonte de validade, não são produzidas por acordos, configurando-se 

apenas como condições de possibilidade dos acordos válidos. Assim, os resultados 

desses acordos reais só possuem validade normativa na medida em que são congruentes 

com as metanormas (Idem).  

Habermas também estabelece importante distinção entre comunicação 

“normativa” e “estratégica”. Por comunicação normativa (fundamento do discurso 

prático real), entende-se o processo que se estabelece entre os participantes de 

comunicações linguísticas, ações ou interações sociais orientadas para o entendimento 
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mútuo sobre algo no mundo. No sentido forte, os participantes de uma ação 

comunicativa (1988b; 2004b):  

a) Estabelecem um entendimento mútuo que se estende às próprias razões 
normativas que baseiam a escolha dos fins de suas ações. Os envolvidos 
fazem referência a orientações axiológicas intersubjetivamente partilhadas 
que determinam sua vontade para além de suas preferências; 

b) Orientam-se por pretensões de verdade, veracidade e de correção 
(julgamento moral) intersubjetivamente reconhecidas; 

c) Reconhecem-se (intersubjetivamente) como sujeitos cujos discursos podem 
ser considerados no estabelecimento de acordos válidos; 

d) Compartilham intersubjetivamente o mesmo mundo social (ou mundo da 
vida), base para o estabelecimento de um entendimento mútuo acerca do 
contexto e, por conseguinte, do sentido de proferimentos verbais, ações e 
interações sociais; 

e) Compartilham e reconhecem as regras que deverão seguir para alcançar um 
acordo motivado pela regra do melhor argumento; 

f) O entendimento mútuo significa que o destinatário de um proferimento 
linguistico “aceita como válida” a asserção do falante, ou seja, em seu 
sentido forte, o processo comunicativo implica que o ouvinte não apenas 
tome conhecimento da opinião do falante como também chegue à mesma 
concepção, que compartilhe, portanto, sua opinião. O que só é possível na 
base do reconhecimento intersubjetivo da pretensão de verdade levantada 
pelo falante; 

g) Gera poder comunicativo. 

Além disso, na comunicação normativa (ou nos discursos práticos reais), todos 

os participantes potencialmente afetados pelas normas que estão sendo discutidas 

participam cooperativamente, de modo a conduzir a um consenso racional sobre sua 

validade. Habermas entende a formação do consenso como um mecanismo de 

coordenação da ação. Ele supõe que as estruturas simbólicas do mundo da vida 

reproduzem-se através do medium da ação orientada para o entendimento, de forma que 

o sentido próprio das esferas culturais de valor inscreve-se na base mesma da validez da 

fala e, do mesmo modo, no mecanismo de reprodução dos contextos de ação 

comunicativa (1988b: 330).  

O consenso pode ser entendido, portanto, como um processo dinâmico que 

permite a circulação do poder comunicativo e do entendimento acerca de algo no 

mundo gerado de forma intersubjetiva nos espaços de comunicação muito densa da 

sociedade civil para as esferas especializadas da sociedade, a exemplo das esferas do 

direito e dos poderes executivo e legislativo. Ele é, pois, um dos componentes do 
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sistema ulterior (societal) de legitimação e de institucionalização do poder político e da 

ordem política. Contudo, a obtenção de um consenso racional não significa a obtenção 

de uma verdade absoluta. A possibilidade de estar de acordo com as normas implica a 

possibilidade de um desacordo racional. Assim, por ser um produto do discurso, o 

consenso está aberto tanto à aprendizagem quanto ao desentendimento (Cohen e Arato, 

2000: 411). 

Por sua vez, a comunicação estratégica – fundamento do discurso virtual e da 

comunicação generalizada nos quais se incluem os meios de comunicação – é entendida 

como o processo em que os participantes de comunicações linguísticas, ações ou 

interações sociais coordenam seus planos de ação mediante influências mútuas. A 

comunicação estratégica é comunicação no sentido fraco e é orientada a consequências. 

De forma sistemática, na comunicação estratégica (Habermas, 1988b; 2004b):  

a) Os participantes (antagonistas) exercem uma influência estratégica mútua. 

b) Os participantes não precisam compartilhar o mesmo mundo social (mundo 
da vida), mas apenas a mesma suposição formal de mundo; 

c) Os agentes orientam-se apenas pelas pretensões de verdade e de veracidade 
das proposições; 

d) Os sujeitos agem de forma orientada para o sucesso. Contudo, eles só podem 
coordenar seus planos de maneira que um aceite a seriedade das intenções ou 
das solicitações do outro (como também a verdade das opiniões implicadas); 

e) Estão implicadas duas pretensões de validade: a sinceridade do projeto ou da 
decisão e a verdade da opinião expressa; 

f) Os acordos alcançados têm caráter limitado e são alcançados por meio de sua 
racionalidade orientada a fins; 

g) O entendimento mútuo significa apenas que o ouvinte compreende o 
conteúdo da declaração de intenção ou da solicitação e não duvida de sua 
seriedade (nem de sua exeqüibilidade); 

h) A eficácia do entendimento mútuo para a coordenação da ação baseia-se na 
aceitação da pretensão de veracidade de uma declaração de intenção ou 
solicitação que é autenticada, por sua vez, pela racionalidade reconhecível do 
projeto ou da decisão;  

i) Gera influência.  

Nos âmbitos da vida que cumprem, sobretudo, funções de reprodução cultural, 

de integração social e de socialização – como é o caso da comunicação geral – o 

entendimento mútuo pode, enquanto mecanismo coordenador da ação, ser ampliado 

através das tecnologias da comunicação. Pode ser mediado organizativamente e pode 

ser racionalizado, mas não pode ser substituído por meios de coordenação da ação e, 
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portanto, não pode ser tecnificado (Habermas, 1988b: 382), implicando que mesmo a 

comunicação estratégica, inclusive para ser efetiva, não dispensa os mecanismos de 

coordenação da ação identificados com a comunicação normativa, sob o risco de 

degenerar-se em formas de dominação e de uso da força e do exercício do poder de 

modo ilegítimo.  

Pesa, mais uma vez, sobre essa diferenciação entre uma comunicação estratégica 

legítima daquela ilegítima ou degenerada a ideia moral das condições de racionalidade 

das atividades orientadas a fins, quero dizer, das condições em que o sujeito 

cognoscente e agente conhece e age orientado por uma atitude reflexiva que, ao tempo 

que o torna plenamente responsável por seus atos, preserva-lhe a capacidade de exercer 

uma vontade própria livre porque é autodeterminada. É nesse contexto que se pode dizer 

que as formas de manipulação da informação, das opiniões e da comunicação não são 

apenas antiéticas, mas imorais, posto que afrontam o ser humano em sua essência: em 

sua liberdade.  

Para agir de forma racional, o sujeito precisa “saber o porquê”, precisa ter 

condições de justificar para si mesmo ou publicamente (para os outros) suas ações. E 

em sociedades em que a comunicação geral é realizada de forma predominante através 

de meios de comunicação, a presença de uma imprensa livre e de fontes de informação 

plurais torna-se fundamental. É através das mídias, sobretudo através da televisão, que 

os cidadãos de sociedades complexas adquirem parte significativa das informações 

necessárias para formar suas opiniões, atitudes e convicções acerca da vida política e 

que são acionados em suas ações políticas. Como muitas dessas informações e 

afirmações não são passíveis de uma checagem in loco pelo sujeito cognoscente ou 

agente, uma vez que se referem, em sua grande maioria, a fatos no mundo objetivo aos 

quais ele não tem um acesso direto ou imediato, ele as aceita de forma acrítica como 

verossímeis, baseando-se para tal em uma assunção da sinceridade do sujeito emissor ou 

da credibilidade da fonte da informação.  

Outro aspecto importante diz respeito ao modelo pragmático de verdade 

empregado por Habermas (2004b), segundo o qual a verdade é um atributo dos 

discursos ou dos enunciados lingüísticos. Por isso, a verdade de opiniões e proposições 

somente pode ser fundamentada ou refutada com o auxílio de outras opiniões e 

proposições. A verdade, portanto, só pode ser revelada quando fundamentada para um 

público. No interior do paradigma linguístico, a verdade não pode ser compreendida 
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como “correspondência” com algo no mundo, sendo também falível e mutável. No que 

tange à relação entre racionalidade e verdade, Habermas também chama a atenção para 

o fato de que as opiniões ou convicções racionais nem sempre são constituídas por 

juízos verdadeiros:  

[...] Quem compartilha concepções que se revelam falsas não é eo ipso 
irracional; irracional é quem defende suas opiniões dogmaticamente, 
se prende a elas mesmo vendo que não pode fundamentá-las. Para 
qualificar uma opinião como racional basta que, no contexto de 
justificação dado, ela possa por bons motivos ser tida como 
verdadeira, ou seja, racionalmente aceita (Habermas, 2004b: 104). 

A racionalidade de um juízo não implica, pois, sua verdade, apenas sua 

aceitabilidade fundamentada em um contexto dado. Pretensões de verdade são talhadas 

para o reconhecimento intersubjetivo, e somente este pode selar entre os participantes 

da comunicação um acordo sobre algo no mundo, acordo este fundamental para a 

coordenação de planos de ação de participantes de interações que decidem de modo 

independente. Assim, no âmbito de uma comunicação estratégica orientada para fins, 

um emissor não deseja apenas ser corretamente compreendido por um receptor, mas 

harmonizar as opiniões e intenções relevantes para a ação. É por isso que o modelo de 

transferência de uma informação do emissor para o receptor, como o reproduzido por 

Thompson (1999; 2001) e pressuposto nos modelos de esfera pública representativa 

liberal, é um modelo comunicativo falso, pois não considera o entrelaçamento estrutural 

das perspectivas da primeira e da segunda pessoa do discurso para cujo reconhecimento 

as pretensões de validade são talhadas (Habermas, 2004b: 173).  

Ainda segundo Habermas (2006), a influência, gerada nos discursos, ações e 

interações, orientados ao sucesso, está institucionalizada no sistema de integração 

social49, ou seja, no espaço público criado através dos meios técnicos de comunicação 

em que aqueles que exercem influência primariamente são os jornalistas, os líderes dos 

partidos, os intelectuais, os artistas, ou seja, aqueles que detêm um acesso privilegiado 

às mídias.  

As pessoas e instituições podem dispor de um tipo de prestígio que as permite 

influenciar com suas convicções e opiniões manifestas as convicções e opiniões dos 
                                                

49 Um sistema de integração social compreende as funções de conservação e integração dos valores 
culturais incorporados no sistema de ação. A integração social é medida pelas exigências de consistência 
que derivam das relações internas, de forma geral semânticas, de um sistema cultural de valores 
(Habermas, 1988b: 325). 
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demais, bem como influenciar os processos de formação da opinião coletiva, sem a 

necessidade de expor em detalhe suas razões ou de demonstrar, a cada momento, sua 

competência. Embora não estejam respaldadas na autoridade de um cargo ou, ainda, 

conquanto não estejam lastreadas pela investidura de um poder formal, as manifestações 

do influente exercem autoridade em virtude de uma força de convicção que gera 

consenso. E o mesmo cabe dizer da autoridade moral dos líderes e das associações 

dirigentes que com suas exortações estão em situação de provocar nos demais a 

disposição para assumir obrigações concretas, sem expor suas razões em detalhe ou sem 

demonstrar as legitimações subjacentes a essas obrigações. Suas manifestações, 

tampouco, vêm respaldadas pela autoridade de um cargo, mas exercem autoridade em 

virtude de uma força crítico-apelativa que compele os indivíduos a firmarem 

compromissos valorativos (engagement). Em ambos os casos, tem-se exemplos de 

formas generalizadas de comunicação, nas quais a influência pode ser traduzida, 

aproximadamente, por “prestígio” ou “reputação”, e o compromisso valorativo, por 

autoridade moral (Habermas, 1988b: 392). 

Um desdobramento moral fundamental dessa caracterização é que, para 

Habermas, não se pode colocar a influência e o compromisso valorativo (mecanismo de 

integração social) no mesmo nível que o dinheiro e o poder (mecanismos de integração 

sistêmica), pois não é possível convertê-los em objeto de cálculo, como o dinheiro e o 

poder. Assim, o emprego estratégico da influência e do compromisso valorativo só é 

possível nos casos em que estes são tratados como depósitos de dinheiro e de poder, ou 

melhor, nas condições de um “uso manipulativo de bens não manipuláveis”. A 

instrumentalização da influência e do compromisso valorativo para fins de acúmulo de 

dinheiro e de poder degrada esses mecanismos de coordenação da ação ao ponto de 

destituí-los de sua legitimidade e autoridade moral. Nisso reside toda a diferença que 

separa o exercício de uma influência e autoridade legítimas da dominação: mobilizar e 

influenciar as vontades de sujeitos livres e autônomos através do convencimento 

(mesmo que pelo excurso a mecanismos que não atendem, em parte ou plenamente, aos 

princípios de uma discussão racional) não é o mesmo que manipulá-las de modo a 

utilizá-las, estrategicamente, como objetos para se alcançar fins.  

É por isso que as formas de manipulação da palavra por demagogos e da 

informação, não exclusivamente, mas, sobretudo, pelos meios de comunicação 

possuem implicações não apenas éticas, como também morais: ao fim, elas se baseiam 
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em uma objetificação dos indivíduos e em uma supressão da liberdade, inclusive como 

manifestação de vontades autônomas. É por isso também, como argumenta Breton 

(1999), que a liberdade de expressão na esfera pública construída pelas mídias é 

também uma questão de normas: a constatação de que nem todos os métodos de 

comunicação de ideias são bons implica o estabelecimento de normas.  

Estabelecer normas em prol de uma verdadeira liberdade de expressão implica, 

não apenas como defendido pelo discurso liberal predominante, proporcionar 

condições para um livre mercado de ideias. É preciso levar em consideração que a 

manipulação da palavra e das informações, seja pelo uso instrumental dos recursos da 

retórica, seja pela predominância de ideias, opiniões, representações sociais e 

enquadramentos cognitivos, produz um fechamento interpretativo que transforma a 

informação em propaganda, restringindo intelectualmente os atingidos. Não se pode, 

portanto, fazer da lei da oferta e da procura e da lei do equilíbrio de mercado pela 

concorrência os critérios essenciais da liberdade de expressão, posto que esta também 

precisa ser orientada por uma noção do direito à comunicação como um direito 

humano inalienável (Hamelink, 2005). 

Em seu atual estágio, a indústria cultural organiza-se estruturalmente a partir da 

concentração da propriedade dos meios de comunicação, pela hiper-comercialização da 

cultura e pela globalização de um sistema de mídia corporativo que, entre outros 

fatores, contribui para uma limitação real dos conteúdos simbólicos que circulam nas 

esferas públicas midiáticas circunscritas nos espaços territoriais dos estados-nação e na 

extra-territorialidade de uma comunidade de comunicação potencialmente global, 

construída pelos fluxos de comunicação trans-fronteiras (Mattelart, 1994; 2000).  

Além disso, como demonstrado por pesquisas conduzidas no campo dos 

estudos críticos da comunicação, a configuração de um sistema de comunicação 

mediática dominado pelas mídias comerciais, as intervenções dos governos no sistema 

midiático ou, ainda, a diferenciação incompleta entre sistema político e sistema 

mediático têm conduzido a graves distorções ou patologias da comunicação política 

que colocam em cheque as relações entre os meios de comunicação e a democracia nos 

países ocidentais, tais como: 

I. O declínio das funções crítica e educativa do jornalismo: ao basear-se nas 
lógicas do entretenimento e da concorrência, a imprensa apresenta a vida 
política como um espetáculo deprimente, em vez de apresentá-la como uma 
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atividade vital, na qual os cidadãos poderiam e deveriam estar engajados 
(Fallows, 1997: 14-15).  

II. Interferência temporária de governos na cobertura noticiosa da mídia, de 
modo a manipular o público através do controle da informação, da 
imposição de um enquadramento ou pela utilização de técnicas de “spin”, 
de modo a tornar um determinado tema preponderante na discussão política, 
modificando, nesse ínterim, a percepção do público (Gaber, 2000). 

III. Ausência de distância entre os meios de comunicação, grupos de interesse 
especiais, partidos e organizações políticas. Ou na nomenclatura 
desenvolvida por Hallin e Mancine (2006), a predominância do paralelismo 
político entre as elites políticas dominantes e os interesses políticos e 
econômicos defendidos pelos veículos de comunicação, o que se reflete em 
baixa pluralidade interna – ou a capacidade de o conteúdo midiático 
incorporar e refletir perspectivas conflitantes sobre temas e questões em 
disputa pelos principais atores políticos e sociais – e pluralidade externa, ou 
a existência efetiva de uma diversidade de fontes de informação e de 
opinião que garanta aos cidadãos acesso às principais perspectivas políticas 
em competição. 

IV. Ausência de independência editorial devido aos interesses políticos dos 
proprietários privados de veículos de comunicação e da interferência dos 
meios de comunicação na vida política, como ilustrado pela atuação da 
Rede Globo durante a campanha pelas “Diretas-Já” em 1984 (Lima, 2005). 
Ou, ainda, como elencado por Habermas (2006): 

V. Uso do poder econômico e simbólico da mídia para influenciar a formação 
da opinião pública e exercer pressão sobre os governos. 

VI. A colonização da esfera pública pelos imperativos do mercado e o acesso 
seletivo e uma participação irregular de grupos e opiniões minoritárias na 
comunicação mediada, que conduzem a um quadro de privação social, de 
exclusão cultural e de paralisia da sociedade civil. 

VII. A personalização, a dramatização dos eventos, a simplificação de problemas 
complexos e a vívida polarização de conflitos que promovem um 
privatismo cívico e um clima anti-político com efeitos negativos sobre a 
vida pública. 

A tendência geral do capitalismo monopolista aponta claramente para um 

sistema de oportunidades fechadas, mas, no Brasil, a predominância dos meios de 

comunicação comerciais, somada às relações entre meios de comunicação, políticos e 

partidos, tem promovido um verdadeiro loteamento da esfera pública das mídias. 

Através de processos de troca de favores, liberação nas concessões de rádio e televisão, 

o espaço público midiático tornou-se propriedade hereditária de famílias, produzindo, 

nesse ínterim, um fechamento social do espaço público, uma vez que aqueles que 

ocupam esse espaço travam tanto uma luta interna por posições quanto uma luta externa 

para a manutenção de seu poder, não deixando espaço para a entrada de novos atores.  
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Esses processos de troca de favores podem ser exemplificados pelas relações 

entre o então presidente José Sarney (1985-1989), que teria submetido a nomeação de 

seu ministro da Fazenda à aprovação prévia de Roberto Marinho, proprietário da Rede 

Globo (Lima, 2005: 115). Sarney também é um caso exemplar, uma vez que sua família 

controla a mídia no Maranhão, assim como as famílias Magalhães, na Bahia, Jereissati, 

no Ceará, Franco, em Sergipe, apenas para citar casos de oligarquias políticas regionais 

que alinham a concentração do poder político e econômico com o controle dos meios de 

comunicação.  

Para Habermas, a atuação política propriamente dita precisa do discurso aberto. 

Disso depende a própria definição da esfera pública: ela deve ser aberta e abrangente 

tanto nos termos de sujeitos que participam do discurso público quanto no das questões 

e temas problematizados e postos ao escrutínio e à crítica do público. Nesse contexto, o 

caráter democrático da esfera pública central das mídias passa a ser uma função de sua 

permeabilidade, ou de sua abertura, aos inputs advindos das esferas públicas periféricas 

da sociedade civil. Esses Inputs podem ser interpretados tanto nos termos do 

reconhecimento de porta-vozes de movimentos e organizações da sociedade civil como 

fontes de informação credíveis, quanto nos termos da inclusão de temas e questões 

problematizados na periferia da sociedade civil na agenda midiática. Destarte, a 

independência relativa dos meios de comunicação em relação aos sistemas político e 

econômico é tomada como uma pré-condição necessária para a ascensão de uma esfera 

pública funcionalmente democrática, de modo que os meios de comunicação 

relativamente independentes do Estado e do mercado são os mandatários da esfera 

pública das mídias em democracias participativas (deliberativas). 

Do que foi discutido até aqui, pontuam-se as seguintes questões: 

I. que devido às possibilidades abertas pelos meios de comunicação de 
distensão no espaço e no tempo entre os participantes de um ato 
comunicativo, a esfera pública abstrata das mídias configura-se como o 
espaço de uma publicidade tecnicamente mediada em que os envolvidos no 
debate público não precisam, necessariamente, compartilhar o mesmo 
espaço-tempo nem participar de forma ativa nos processos de comunicação, 
o que traz importantes implicações para a noção de formação informal da 
opinião, seja através do consumo de informações seja mediante atuação 
como público (no sentido de platéia ou audiência) de discussões públicas 
travadas na esfera pública constituída pelas mídias. 

II. que a esfera pública constituída pelas mídias é abstrata, inclusive, devido ao 
caráter virtual da comunicação e do discurso público: as comunicações 
tecnicamente mediadas não atendem às condições normativas de uma 
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comunicação direcionada para o entendimento mútuo, que opera com 
pretensões de validade discursivamente resgatáveis e que vincula a 
compreensão dos atos da fala às condições de sua aceitabilidade racional. 
Desse modo, as comunicações midiáticas não geram poder, mas apenas 
influência. 

III. que devido à sua dimensão simbólica, a esfera pública das mídias apresenta-
se também como um espaço discursivo em que os diferentes atores sociais 
lutam por influência, o que a constitui como um dos espaços em que os 
conflitos sociais são travados e ganham ressonância social.  

IV. que dadas as históricas inter-relações entre os meios técnicos de 
comunicação com o modo de produção capitalista e com a formação do 
Estado moderno, é preciso considerá-los também veículos gerais das 
relações sociais de produção, de consumo e intercâmbio, bem como das 
relações de reprodução e de construção de hegemonias, o que implica que 
uma análise da esfera pública de visibilidade midiática também deve levar 
em consideração as estruturas de propriedade, o regime de controle social da 
comunicação, o modelo de regulação das mídias, assim como as relações de 
força que operam na constituição dos mercados midiáticos e que operam nas 
interações entre a mídia e os demais atores sociais.  

V. que dada a participação dos meios de comunicação de massa na 
comunicação geral, eles constituem um sistema funcional da sociedade, com 
fortes implicações para os mecanismos de integração social, ou do re-
acoplamento entre os fluxos comunicativos da sociedade civil e os sistemas 
especializados da sociedade, a exemplo do sistema político formal. 

Habermas concebe a sociedade civil como o núcleo organizado 

institucionalmente da esfera pública. Entretanto, ao fazer convergir a esfera pública 

institucionalmente organizada, ou seja, constitucionalmente regulada, com a sociedade 

civil, ele está se referindo àquela parte da sociedade civil constituída por cidadãos que 

participam ativamente da vida política ao integrarem associações e organizações civis e 

movimentos sociais, e não pelos chamados cidadãos nominais. É nesse âmbito que a 

análise da esfera pública pode nos oferecer tanto um retrato tanto da vida associativa de 

determinada comunidade política quanto das estruturas dos fluxos de comunicação 

política entre as várias esferas do sistema político através dos quais os conflitos são 

tematizados, reconhecidos, ou não, e processados de modo a orientar a ação social. 

A esfera pública constitui, principalmente, uma estrutura comunicacional do agir 

orientado para o entendimento. Ela também diz respeito ao espaço social do exercício 

das liberdades civis de pensamento, opinião, expressão e de comunicação, todas 

necessárias para a formação da opinião pública qualificada e, através desta, para a 

legitimação democrática da vontade política que se reverte, no Estado, em ações 

administrativas e em leis que devem ser seguidas por todos. Nessa perspectiva, a esfera 
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pública materializa-se nas estruturas comunicativas da interação entre Estado e 

sociedade. Por isso, não se pode falar em “uma” esfera pública, mas em uma rede 

composta por diversas esferas públicas variáveis quanto ao grau de institucionalização, 

ao tipo de interação social vigente e, consequentemente, ao tipo de distensão espaço-

temporal possível entre os participantes da ação comunicativa. 

Para Habermas, os meios de comunicação de massa constituem uma importante 

fonte de poder no que agora é chamado de “sociedade mediática”. Em suas palavras: 

O poder dos media é baseado na tecnologia das comunicações de 
massa. Aqueles que trabalham em setores politicamente relevantes do 
sistema dos media (isto é, repórteres, colunistas, editores, diretores, 
produtores e proprietários) não podem fazer nada além de exercer o 
poder, porque eles selecionam e processam um conteúdo 
politicamente relevante e, desse modo, intervêm tanto na formação de 
opiniões públicas quanto na distribuição de interesses influentes. A 
utilização do poder dos media manifesta-se na escolha da informação 
e do formato, na forma e no estilo dos programas e nos efeitos de sua 
difusão – através de mecanismos como o agenda setting, o priming e 
o enquadramento das questões (framing) (2006: 18). 

Segundo ele, apesar da crescente relevância das esferas públicas alternativas da 

sociedade civil (ONGs, movimentos sociais, associações, etc.) e da presença de espaços 

de deliberação formalmente organizados (a exemplo das reuniões de orçamento 

participativo, assembléias, etc.), a esfera pública política permanece dominada pela 

comunicação tecnicamente mediada dos meios de comunicação de massa, tanto os 

novos quanto os tradicionais, dando origem ao que ele chama de “esfera pública política 

central” (Habermas, 2006). Esse tipo de comunicação apresenta importantes falhas 

frente às características definidoras da deliberação que são evidenciadas (a) pela 

ausência de uma interação face a face entre participantes presentes em uma prática 

compartilhada de tomada de decisão coletiva e (b) pela ausência de reciprocidade entre 

os papéis de falantes e destinatários em uma troca igualitária de demandas e opiniões. 

Além disso, a dinâmica da comunicação de massa é dirigida pelo poder das mídias para 

selecionar e moldar a apresentação de mensagens e pelo uso estratégico do poder 

político e social para influenciar as agendas, assim como para ativar e enquadrar 

questões públicas.  

Contudo, nem as falhas da comunicação tecnicamente mediada nem sua posição 

de dominância na esfera pública negam a aplicabilidade do modelo de política 

deliberativa porque, segundo Habermas... 
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[...] A comunicação política mediada não precisa preencher todos os 
padrões de uma deliberação ideal. A comunicação política, circulando 
de baixo para cima e de cima para baixo através de um sistema de 
múltiplos níveis (da conversação cotidiana na sociedade civil, 
passando pelo discurso público e pela comunicação mediada entre 
públicos fracos, até os discursos institucionalizados no centro do 
sistema político), assume diferentes formas em diferentes arenas. A 
esfera pública forma a periferia do sistema político e pode facilitar 
processos deliberativos de legitimação “filtrando” os fluxos de 
comunicação política por meio da divisão do trabalho com outras 
partes do sistema (2006: 9). 

Estruturas plurais (reais e potenciais) da esfera pública das mídias abrem a 

possibilidade de democratizar a esfera da sociedade civil e a esfera da política em 

termos de participação e publicidade, de modo que a democratização das comunicações 

deve ser perseguida com referência à sociedade civil e não simplesmente ao Estado e ao 

mercado. E, de forma contígua, as considerações acerca das condições da comunicação 

política em sociedades democráticas devem incluir uma reflexão sobre as consequências 

políticas de uma participação popular limitada na esfera pública para a legitimidade da 

opinião pública e da vontade política, bem como as tendências politicamente elitistas de 

uma esfera pública dominada por meios de comunicação comerciais. Assim, para 

superar suas limitações, a esfera pública liberal deve aprender a limitar suas tendências 

elitistas e, logo, antidemocráticas, bem como sua tendência inerente, a fim de contribuir 

para a colonização do mundo da vida mediante a instrumentalização do poder 

econômico. 

Embora a avaliação de Habermas sobre o papel desempenhado pelos meios de 

comunicação na formação da opinião e na publicidade tenha evoluído, ela mantém os 

mesmos problemas verificados em sua obra seminal “Mudança Estrutural”, a saber:  

I. a permanência da distinção entre o papel de produtores e consumidores 

como um elemento central de sua argumentação, o que o leva a não 

contemplar situações em que atores da sociedade civil e movimentos sociais 

não apenas participam da comunicação midiática como consumidores, como 

grupos de pressão ou como fontes de informação e de opinião utilizadas 

pelos atores midiáticos, mas também como produtores de informação e 

participantes de redes de comunicação tecnicamente mediadas. 

II. a manutenção da interpretação de que processo de racionalização da 

sociedade acarretou desenvolvimentos institucionais e estruturais na esfera 
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pública das mídias que a revertem em um mecanismo de dominação, 

impedem-nos de ver desenvolvimentos institucionais e estruturais capazes 

reverter a esfera pública midiática em instrumento de emancipação. 

Em termos teóricos, Habermas atribui dois papéis inter-relacionados aos meios 

de comunicação: primeiro, como participante da comunicação geral e, assim, dos 

processos de integração sistêmica; segundo, como reprodutor da divisão social do 

trabalho presente na sociedade civil (Cohen e Arato, 2000: 598), levando-o a fazer uma 

interpretação unilateral dos meios de comunicação que, em sua abordagem, são 

tomados, principalmente, como instituições colonizadas pelo dinheiro e pelo poder e 

como colonizadores no mundo da vida. 

A esfera pública das mídias não é apenas distribuída de forma desigual no 

espaço social em determinado contexto sócio-histórico. Ela também se desenvolve de 

forma desigual, de modo que a comunicação política apresenta-se de forma altamente 

estruturada, com setores tradicionais mais favorecidos e centrais, e outros marginais ou 

excluídos. Dependendo da localização de cada pessoa ou grupo nessa estrutura de 

privilégios e oportunidades e do grau de abertura do sistema, é possível considerar a 

esfera pública das mídias tanto como a expressão de uma estrutura de comunicação 

democrática, quanto como a mais flagrante negação da promessa universalista da 

publicidade.  

Devemos conceber, ao menos, dois tipos de esfera pública das mídias. Uma 

esfera pública central dominada pelas instituições midiáticas mais estabelecidas em 

determinada sociedade ou comunidade de comunicação e que geram debates mais 

coesos sobre a gestão do poder e dos valores coletivos. Essa esfera pública cria um 

espaço comum que deveria nutrir-se de outras esferas públicas abstratas mais reduzidas 

e manter-se aberta aos fluxos comunicativos da sociedade civil, se não quiser estancar-

se, além das esferas públicas midiáticas periféricas que sustentam comunidades e 

oferecem incentivos à participação, contra-balanceando as exclusões da esfera pública 

abstrata central.  

Por isso, propõe-se pensar, a partir de Habermas, as esferas públicas parciais e 

abstratas das mídias como integrantes de uma rede intermediária, mais ampla e 

complexa, cujo poder de influência é uma função de sua capacidade estrutural e técnica 

para distender espacial e temporalmente conversações e questões problematizadas em 

esferas públicas da sociedade civil ou em esferas públicas especializadas do Estado 
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(com graus diferenciados de autonomia) e, desse modo, de sua capacidade para fazer 

com que questões e temas antes restritos a esferas públicas parciais tornem-se temas de 

discussão na esfera pública geral, influenciando, desse modo, a formação da opinião e 

da vontade política. Mas, para tal, é preciso compreender o papel da opinião pública no 

quadro mais geral da teoria do discurso e da teoria deliberativa da democracia, bem 

como a forma como o conceito de público é problematizado a partir desses referenciais, 

questões que serão tratadas a seguir. 

4.1 A opinião pública  

Para compreender a categoria esfera pública, é preciso ter clareza do que se quer 

dizer com formação democrática da opinião pública e da vontade política. Com muita 

facilidade, esses conceitos transformam-se em fetiches verbais, perdendo, desse modo, 

sua qualidade prescritiva e sua clareza. 

A contribuição da obra “Mudança Estrutural” para a teoria contemporânea da 

democracia foi obscurecida por sua incapacidade em oferecer resposta substantiva e 

positiva para a questão de como a opinião pública poderia funcionar como um critério 

para a resolução do problema de como o interesse geral pode emergir da pluralidade de 

interesses competitivos, falha esta resultante das limitações da base teórica disponível e 

empregada à época da elaboração do livro, originalmente publicado em 1962, na 

Alemanha.  

O livro “Mudança Estrutural” pode ser interpretado como um estudo do 

desenvolvimento social e histórico do emprego dos ideais do humanismo burguês na 

auto-interpretação das esferas íntima e pública da sociedade civil e da articulação entre 

essas esferas, a partir dos conceitos-chave de subjetividade e auto-realização, formação 

racional da opinião e da vontade, autodeterminação pessoal e política e da forma como 

esses ideais foram infundidos nas instituições do Estado constitucional. O elemento 

crítico dessa obra centrou-se no deslindamento da dialética negativa que se instaura 

entre o potencial utópico desses ideais e a impossibilidade de sua execução na realidade 

constitucional das sociedades democráticas, industriais e de capitalismo avançado.  

Para a realização desse projeto, Habermas buscou fundir o método do 

materialismo histórico de Marx com o método de construção de tipos ideais de Max 

Weber em uma abordagem em que a própria dinâmica da evolução histórica era 

alimentada pela tensão entre a ideia e a realidade. Mas, infelizmente, embora ele tenha 

obtido inegável sucesso na descrição do desenvolvimento social e histórico da esfera 
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pública burguesa (Calhoun, 1999), sua abordagem resultou em excessiva idealização 

que, segundo o próprio Habermas, ultrapassou a legitimidade metodológica de um 

conceito ideal-típico (1999: 442). 

A superação da ideia de uma tensão entre norma e realidade que levou à negação 

das condições de existência da esfera pública, ou seja, à negação das condições de 

possibilidade da liberdade (como autodeterminação e como não-dominação) e do 

autogoverno que foram subsumidos pela institucionalização da dominação da classe 

burguesa (ou das elites políticas, econômicas e culturais) nos países de capitalismo 

avançado (ou monopolista) através da indústria cultural, das políticas do Estado de bem-

estar social e de um sistema jurídico que legitimava a coerção, foi alcançada mediante a 

separação entre o nível da ação racional orientada para o sucesso (no Estado e na 

economia) e o nível da ação comunicativa orientada para a compreensão mútua (na 

sociedade civil), separação esta que só foi possível, teórica e analiticamente, com a 

introdução do conceito de mundo da vida.  

Em “Mudança estrutural” e “A crise de legitimação”, Habermas já sinalizava 

para o problema de que os aparatos de Estado e a economia não podem ser 

sistemicamente integrados nem democratizados a partir de um modo político de 

integração, como o proposto pelo Estado de bem-estar social, sem que a lógica 

sistêmica e a capacidade de funcionamento desses campos fossem danificadas. Esse 

prognóstico, segundo ele (1999: 444), foi confirmado pelo colapso do Estado socialista. 

Por isso, e a partir dessa derrocada, a democratização radical e a defesa contra a 

colonização das áreas do mundo da vida pelo “modo de vida” capitalista e pela 

burocracia de Estado passaram a ter como alvo a mudança de forças do Estado para a 

sociedade civil e a manutenção da separação entre os poderes econômico e substantivo 

de Estado como um princípio.  

Na linguagem da teoria dos sistemas, isso significa que se deixa de ser buscado o 

novo equilíbrio de forças apenas no controle do poder econômico pelo poder de Estado, 

direcionando-se o foco das análises e do planejamento das ações para a mobilização de 

diferentes recursos para a integração societal. Assim, os projetos para uma mudança 

democrática-radical no processo de legitimação da vontade política passam a ser 

direcionados à construção de um novo balanço entre as forças de integração societal: o 

sucesso na afirmação das demandas práticas oriundas da sociedade civil passa a 

depender, pois, de uma predominância do poder social integrativo da ação comunicativa 
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sobre as duas outras fontes de controle social, o dinheiro e o poder administrativo 

(Habermas, 1999: 448). 

Isso implica que a fonte de legitimidade da vontade política não seja a vontade 

predeterminada dos indivíduos (como pressupõem as teorias liberais) nem a vontade 

geral (como pressupõem algumas teorias republicanas), mas o próprio processo de 

deliberação em que essa vontade é formada. Uma decisão legítima não é aquela que 

representa a vontade de todos, mas o resultado da deliberação de todos. A deliberação é 

o processo pelo qual a vontade de cada um é formada de maneira a conferir legitimidade 

aos seus resultados, legitimidade esta que não deriva da soma de vontades já formadas. 

O princípio deliberativo é tanto individualista quanto democrático. Implica que todos 

(ou todas as partes potencialmente afetadas) participem na deliberação, e é nesse sentido 

que uma decisão tomada pode ser razoavelmente considerada como emanada do povo 

(princípio democrático). Mas a decisão também procede da liberdade dos indivíduos 

que, ao deliberarem em conjunto, formam suas opiniões e optam, ao fim de um processo 

deliberativo, por uma ou outra opção (Manin, 2007: 30-31).  

A deliberação envolve, pois, o compartilhamento de informações e opiniões, a 

confrontação de pontos de vista, muitas vezes, concorrentes e negociações justas para a 

tomada de decisões consensuais. É a partir desse background teórico que o conceito de 

esfera pública política é apropriado para denotar todas as condições de comunicação 

para a formação discursiva da opinião e da vontade de um público composto por 

cidadãos de um Estado (Habermas, 1999: 446). 

Sob a perspectiva de uma teoria centrada no discurso (discourse-centered), 

mesmo sob as condições de uma democracia de massas constituída como um estado de 

bem-estar social, a formação discursiva da opinião e da vontade pode ser 

institucionalizada em cada uma das formas em que a deliberação torna possível uma 

ponte entre o auto-interesse esclarecido (ou bem informado) e a orientação para o bem 

comum, bem como entre os papéis de cliente e de cidadão. Decerto, um elemento 

intrínseco das precondições de comunicação de todas as práticas de debate racional é a 

pressuposição de imparcialidade e a expectativa de que, através do debate, os 

participantes possam questionar e transcender suas preferências iniciais através da 

aquisição de novas informações e da depuração e aperfeiçoamento de suas opiniões 

através do contato com outras opiniões, visões sobre a boa vida e interesses diversos ou 

mesmo divergentes (Habermas, 1999: 448-449).  
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Quando Habermas fala de transcendência, ele se refere ao processo em que, 

através da compreensão mútua, as partes envolvidas em uma discussão pública chegam 

a um acordo racional sobre algo no mundo: esse acordo pode não ser plenamente 

satisfatório para as partes, mas deve ser construído de modo que ele possa ser 

reconhecido como legítimo por todos os afetados. Outro aspecto fundamental é que a 

compreensão mútua não implica, necessariamente, o estabelecimento de uma posição 

consensual que seja uma síntese das posições concorrentes, até porque, ao final da 

deliberação, as partes podem chegar à conclusão de que suas posições são, por exemplo, 

irreconciliáveis ou não passíveis de redução a uma posição universalmente aceita.  

Para que opiniões públicas ou acordos sejam aceitos como legítimos, eles 

precisam atender às precondições da comunicação democrática que foram idealizadas a 

partir de procedimentos legais. As precondições idealizadas são a negociação justa e o 

debate livre que, por sua vez, demandam completa inclusão de todas as partes que 

podem ser afetadas, igualdade, interação livre e fácil, ausência de restrições para tópicos 

e para contribuições tópicas, possibilidade para se revisar resultados, etc. Nesse 

contexto, os procedimentos legais servem para sustentar dentro de determinada 

comunidade de comunicação, e através de constrangimentos espaciais, temporais e 

substantivos, escolhas que sejam operativas com um ideal presumido (Habermas, 1999: 

449). 

O aperfeiçoamento de opiniões iniciais também é possível porque a deliberação 

é, ao mesmo tempo, um processo coletivo e individual. Nas palavras de Manin, a 

deliberação é... 

[...] individual no sentido de que cada um dá razões a si mesmo, 
encontrando argumentos e pesando-os. Porque o objetivo do processo 
deliberativo é ampliar a informação dos participantes e capacitá-los 
para descobrir suas próprias preferências, tal processo requer uma 
multiplicidade de pontos de vista e/ou argumentos. Na medida em que 
o indivíduo escuta os argumentos formulados pelos outros, alarga seu 
próprio ponto de vista e se torna ciente de coisas que não havia 
percebido no início. A deliberação não requer apenas pontos de vista 
múltiplos, mas também conflitantes, pois tal tipo de conflito é a 
essência da política. As partes na deliberação não se contentam 
somente em defender suas próprias posições, mas tenderão a refutar os 
argumentos das posições que desaprovam. As novas informações 
surgem na medida em que cada um descobre as consequências 
potencialmente nocivas das propostas das outras pessoas (2007: 31-
32).  
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Está claro aqui que, enquanto Habermas salienta os aspectos normativos da 

deliberação, Manin dirige seu foco para a dimensão estratégica da deliberação. Mas 

como a comunicação política atua nos dois níveis, essa divergência de foco não é 

antitética, mas complementar. É através das premissas de um modelo de democracia 

centrado na deliberação que Habermas irá caracterizar a esfera pública política através 

de dois processos que se intersectam: a geração comunicativa do poder legítimo e o 

emprego manipulativo do poder da mídia para obter a lealdade das massas, a demanda 

de consumo e a conformidade com os imperativos sistêmicos.  

Agora a questão pendente não é mais se a opinião pública pode funcionar como 

um critério para a resolução do problema de como o interesse geral pode emergir da 

pluralidade de interesses competitivos, mas se as bases e fontes da formação informal da 

opinião em esferas públicas autônomas podem atender às demandas globais de auto-

organização política da sociedade. No espaço que separa “Mudança estrutural” da 

“Teoria da ação comunicativa”, as funções políticas da esfera pública passaram a 

requerer mais que as garantias institucionais de um Estado constitucional. Elas também 

carecem do suporte dado por tradições culturais e padrões de socialização, por uma 

cultura política e por uma população acostumada à liberdade, visto que, segundo 

Habermas, uma cultura política liberal enraizada em motivos e valores providencia um 

campo fértil para a comunicação pública e para as formas de intercâmbio e organização 

que institucionalizam e dão suporte a uma esfera pública não subvertida pelo poder 

(1999: 452-453). 

Conforme Habermas (2006: 12), existem dois tipos de atores sem os quais 

nenhuma esfera pública política poderia funcionar: os profissionais do sistema dos 

media – especialmente os jornalistas que editam as notícias, relatos e comentários – e os 

políticos que ocupam o centro do sistema político, e ambos são tanto co-autores quanto 

destinatários das opiniões públicas, de modo que a comunicação política mediada é 

conduzida por elites, o que também dificulta uma definição clara das opiniões públicas. 

Nas condições características de sociedades midiáticas e de uma esfera pública 

dominada pelos meios de comunicação, as opiniões públicas são construídas juntamente 

por elites políticas e audiências difusas a partir das diferenças perceptíveis entre as 

opiniões tornadas públicas e as mediações estatísticas das pesquisas de opinião. As 

opiniões públicas exercem um tipo de pressão suave na forma maleável do pensamento 

das pessoas. Contudo, esse tipo de influência política precisa ser diferenciada do poder 
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político, que está ligado a autoridades e permite a tomada de decisões coletivamente 

vinculantes. A influência das opiniões públicas espraia-se em direções opostas, 

voltando-se tanto em direção ao governo – observando-o cuidadosamente – quanto em 

direção às audiências reflexivas – junto às quais as opiniões públicas tiveram sua 

primeira origem. Para um resumo dos principais aspectos ligados à abordagem 

habermasiana sobre opinião pública, opiniões tornadas públicas e vontade política, ver o 

Quadro 3.  
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Quadro 3: Síntese das categorias opinião pública, opiniões tornadas públicas e vontade política 

OPINIÃO PÚBLICA OPINIÕES TORNADAS PÚBLICAS VONTADE POLÍTICA 

DEFINIÇÃO  É uma abstração do soberano democrático 
constituído pelo corpo de cidadãos de uma 
comunidade política. 

 Não é unívoca: acompanha a pluralidade 
social. 

 Representam as correntes de opinião 
presentes na sociedade.  

 Não devem ser confundidas com a opinião 
pública.  

 Reproduzem um discurso de elite. 

 É uma abstração do poder de ação e de 
decisão dos poderes públicos. 

ATORES Sujeitos privados reunidos em um público e que 
fazem uso público da razão que se identifica com 
a capacidade de sustentar publicamente uma 
opinião, justificando-a com argumentos 
racionais. 

Grupos de pressão; intelectuais engajados; 
líderes religiosos; políticos profissionais; 
jornalistas, enfim, indivíduos, grupos e 
representantes que disputam acesso nas mídias e 
o poder de influência sobre elas. 

Executivo, Legislativo, Judiciário, aparato 
burocrático de Estado, incluindo as 
instituições que gozam de relativa autonomia  

 

FUNÇÕES  Discutir e criticar os atos do poder público;  
 Controlar o poder público por meio da 

vigilância e da problematização de questões;  
 Influenciar a formação da vontade política. 

 

 Tornar públicas as opiniões de sujeitos 
privados, bem como as demandas de grupos 
de status e dos sistemas funcionais;  

 Controlar o poder público por meio da 
vigilância e da publicidade dos temas que 
foram problematizados na sociedade civil;  

 Influenciar a formação da opinião pública e 
da vontade política. 

 Garantir que as condições para o 
surgimento da autonomia privada e 
pública sejam suficientemente 
preenchidas; 

 Manutenção do monopólio do uso 
legítimo da violência; 

 Controle e execução das competências 
reguladoras públicas mais importantes. 

PODER Legitimação da soberania. Quando formada em 
condições de autonomia, tem o poder moral de 
legitimar decisões do sistema político formal. É 
autônoma quando as vontades dos 
indivíduos/cidadãos não sofrem a coação de uma 
vontade externa e/ou não é limitada por 
condições materiais, como informações 
manipuladas ou outros fatores que limitem ou 
inviabilizem suas atividades reflexivas.  

Devido ao seu poder de visibilidade pública, têm 
a capacidade de influenciar a formação das 
opiniões individuais. 

 

A necessidade de publicidade do poder 
público obriga seus atores a tornar públicas 
as ações e decisões, com exceção daquelas 
que devem ser mantidas em sigilo por força 
de lei. 

Instrumentos de publicidade: imprensa, atas, 
leis, Diário Oficial, sites institucionais etc. 
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A possibilidade para a formação espontânea da opinião e da formação da 

vontade discursiva é consideravelmente limitada pela segmentação do papel do eleitor, 

da competência das elites líderes, da formação vertical da opinião nos aparatos dos 

partidos muito burocratizados, dos corpos parlamentares autônomos, das poderosas 

redes de comunicação e de outros elementos similares (Habermas, 1988b). Diante desse 

quadro, parece ilusório insistir na opinião pública como uma instituição política 

contemporânea capaz de oferecer o mínimo necessário para a legitimação democrática 

da vontade política. Por isso, a teoria da democracia deliberativa volta-se para as 

condições do discurso público e da formação da opinião pública discursiva nas esferas 

públicas da sociedade civil. De maneira, a manutenção do pressuposto democrático da 

opinião pública como legitimadora da vontade política passa a ser buscada na 

institucionalização da liberdade e da justiça através dos direitos civis e políticos 

estabelecidos fora do Estado e, mais especificamente, na institucionalização da ética do 

discurso (Cohen e Arato, 2000: 441-442). 

Urnas, meios de comunicação e pesquisas de opinião são consideradas de 

importância vital para as democracias porque afirmam recolher a opinião, as 

predisposições e as preferências dos cidadãos que são consideradas, ou deveriam ser, 

por aqueles que exercem o poder, ou que desejam exercê-lo (Sampedro Blanco, 2000: 

19-20).  

Contudo, segundo Calhoun (1999: 29), as pesquisas de opinião desenvolveram-

se simultaneamente e mantêm mais semelhanças com o campo da psicologia do que 

com a prática democrática. Desprovida de uma base real, as pesquisas de opinião seriam 

apenas uma ciência auxiliar da administração pública, não podendo substituir o discurso 

público. Até porque, contrariamente ao que é defendido por alguns autores, a exemplo 

de Wolton (1998; 2004) e Champagne (1998), os meios de comunicação, sobretudo a 

televisão, e seu conteúdo estandardizado não formam a opinião pública, mas apenas a 

agitam e a influenciam, tampouco a opinião pública seja a opinião recolhida pelas 

pesquisas de opinião, visto que apenas pode identificar correntes de opinião.  

Conforme Habermas (1987), não se pode tomar uma coleção de opiniões 

individuais pela opinião pública, e é exatamente isso que as pesquisas de opinião fazem. 

Para ele, a opinião pública emerge no contexto comunicativo de um público racional de 

pessoas privadas e que atende ao princípio da vitória do melhor argumento. Ela é, pois, 

a opinião consensual elaborada a partir da participação no debate público, na esfera 
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pública. Assim, o que os meios de comunicação efetivamente fazem é tornar públicas 

(de domínio comum) as opiniões informais ou pessoais de sujeitos privados, além das 

opiniões formais e institucionalmente autorizadas.  

Outro aspecto fundamental da caracterização da opinião pública é dado pelo 

próprio caráter provisório das opiniões. Segundo Kant (1998: 113-115), na opinião, o 

juízo é problemático, pois quando opinamos sobre algo no mundo, temos em mente que 

nosso juízo acerca desse algo no mundo é contingente, incerto e insuficiente tanto 

subjetiva quanto objetivamente. As opiniões são, portanto, juízos provisórios, pois 

opinamos ou assentimos a partir de um fundamento que não é nem subjetiva nem 

objetivamente suficiente. Embora precisemos nos prevenir para não tomar a opinião 

pelo que ela não é, precisamos opinar antes de admitir e afirmar. Ou seja, embora a 

opinião não possa ser confundida com conhecimento, em sua maior parte, iniciamos 

nosso conhecimento a partir de opiniões, pois, muitas vezes, antes de conhecermos uma 

coisa temos um pressentimento obscuro da verdade. Em suas palavras, “parece-nos que 

uma coisa, contém notas de verdade e suspeitamos (ahnen) de sua verdade, já antes de a 

conhecer com certeza determinada”. 

O caráter provisório das opiniões é responsável por um dos traços mais 

importantes da esfera pública: sua reflexividade. Todos os participantes do discurso 

público podem revisitar as opiniões públicas consideradas e responder a elas após a 

devida reconsideração. Segundo Habermas (2006: 16), essas respostas vindas de cima e 

também de baixo providenciam um teste duplo para descobrir como a efetiva 

comunicação política funciona na esfera pública como um mecanismo de filtragem, de 

modo que apenas opiniões consideradas passem por ela. As opiniões públicas 

expressam o que amplos, mas conflitivos, setores da população definem, após reflexão e 

a partir das informações disponíveis, como sendo as interpretações mais plausíveis 

sobre as questões controversas em pauta.  

Do ponto de vista de governos e elites responsivas, as opiniões públicas 

reflexivas estabelecem um quadro daquilo que o público de cidadãos aceitaria como 

decisões legítimas em casos específicos. Para eleitores responsivos que se engajam em 

conversações políticas cotidianas, que buscam informações em mídias jornalísticas e 

que participam ou não de eleições, as opiniões públicas reflexivas apresentam-se como 

alternativas plausíveis de posições consideradas sensatas sobre questões públicas. 

Contudo, é ... 
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[...] o voto formal e a formação atual da opinião e da vontade dos 
eleitores individuais que, juntos, conectam os fluxos periféricos da 
comunicação política na sociedade civil e na esfera pública aos 
processos deliberativos decisórios, conduzidos pelas instituições 
políticas localizadas no centro do sistema político, filtrando-os, assim, 
para dentro do amplo sistema de circuitos da política deliberativa 
(Habermas, 2006: 16). 

É desse modo que o ideal da esfera pública apela para a integração social 

baseada no discurso racional-crítico, conectando o soberano democrático (o povo) com 

o sistema político formal. Entretanto, é preciso salientar que a integração social 

proporcionada pela esfera pública baseia-se na comunicação direcionada ao 

entendimento mútuo e na liberdade como não-dominação. Comunicação, nesse 

contexto, significa não apenas compartilhar o que as pessoas já pensam ou sabem, mas 

também um processo de transformação potencial em que a razão avança através do 

próprio debate, de modo que as implicações da organização social em grande escala não 

podem ser utilizadas para negar a viabilidade da realização dos objetivos do debate 

público, tampouco se pode pressupor que este possa ser substituído pelo levantamento 

censitário das opiniões de indivíduos privados autônomos, sem grandes organizações e 

sem clivagens de interesses que inibam a identificação do bem comum, como sugere a 

teoria liberal (Calhoun, 1999).  

Assim, e conforme os princípios do discurso público, os meios de comunicação 

e a imprensa não formam nem representam a opinião pública; eles difundem 

socialmente e tornam social e politicamente relevantes opiniões privadas ou 

institucionais tornadas públicas, oferecendo também informações para a formação 

informal de opiniões individuais detidamente consideradas a partir da recepção (ou 

consumo) dos conteúdos midiáticos, bem como para a formação discursiva das 

opiniões, na medida em que as opiniões tornadas públicas e as informações midiáticas 

podem ser problematizadas em esferas públicas da sociedade civil ou ser empregadas 

cognitivamente para fundamentar argumentos e contra-argumentos.  

Dessa forma, embora os meios de comunicação não tenham o poder para formar 

“a” opinião pública, considerações sobre a formação política da opinião e da vontade 

não podem prescindir de uma discussão do papel que eles desempenham na discussão 

pública e na esfera pública, tomada na dupla acepção de esfera, própria da formação de 

consensos e do consentimento público e como dimensão social em que as lutas por 

reconhecimento e legitimidade política são travadas, conduzindo-nos à problemática do 
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papel desempenhado pelos meios de comunicação no re-acoplamento entre sistema e 

mundo da vida, questão que será tratada no que segue. 

4.2 Os meios de comunicação e o re-acoplamento entre sistema e mundo da 
vida 

Em seus escritos mais recentes, Habermas propõe um modelo multidimensional 

de discurso na esfera pública. Isso compreende uma variedade de tipos de formação 

coletiva e racional da vontade na resolução de conflitos e na perseguição de objetivos 

coletivos (McCarthy, 1999: 62), como também de variados tipos de fluxos de 

comunicação, desde aqueles formados por redes muito densas de comunicação, 

ancoradas nos espaços intersticiais da sociabilidade cotidiana (família, grupo de amigos, 

grupos de auto-ajuda, associações religiosas, etc.) até as redes dispersas de comunicação 

ancoradas em sistemas técnicos de comunicação (mídias tradicionais, mídias 

segmentadas, Internet, etc).  

As relações de influência entre os sistemas especializados da política, do direito 

e da economia e o papel marcante dos meios de comunicação nos processos de 

integração social e sistêmica fazem com que as fronteiras entre esses diferentes setores 

de atividades e, mais especificamente, a separação entre os espaços de decisão, de 

discussão e de persuasão na esfera pública geral tornem-se fluídas, sobretudo na medida 

em que os recursos técnicos de transmissão da informação atravessam esses espaços, 

operando transformações maiores ou menores (Charaudeau, 2006: 31), obnubilando os 

limites entre o domínio público e o privado e sobrepondo os princípios reguladores dos 

diferentes setores, como ocorre na sobreposição da lógica da mercadoria sobre as mídias 

de informação. 

É a partir da remissão aos problemas de acoplamento entre sistema e mundo da 

vida, ou da predominância da racionalidade instrumental sobre a racionalidade 

comunicativa, que Habermas (2002b) irá explicar as patologias da modernidade, dentre 

as quais a crise de legitimidade das democracias liberais representativas. Daí os nexos 

entre integração social, formação da opinião pública, formação racional da vontade 

política e democracia deliberativa. Daí, também, a ênfase no compartilhamento de uma 

cultura política democrática e libertária comum a todos os cidadãos, pois ela constitui o 

substrato simbólico de um conhecimento comum, capaz de legitimar e reproduzir as 

condições normativas da formação racional da opinião pública e da vontade política na 

esfera pública geral. Essa cultura estaria sendo gestada no interior da sociedade civil e 
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nos novos movimentos sociais através das lutas pelo reconhecimento de seus interesses, 

ou seja, nas esferas públicas autônomas da sociedade civil na periferia da sociedade.  

Por sua vez, a esfera pública central é constituída pelo parlamento (esfera 

pública política formal) e pela esfera pública abstrata das mídias. Para Habermas 

(2006), a esfera pública das mídias foi e permanece como uma esfera duplamente 

colonizada pelas lógicas do dinheiro e do poder. Esvaziada das funções crítica e 

emancipatória, a discussão pública virtual encetada nessa esfera ganha a forma de luta 

discursiva entre proposições baseadas em interesses privados, o que torna as opiniões 

formadas de cima para baixo e do centro para a periferia destituídas de legitimidade 

democrática.  

Não obstante, ele também considera que os meios de comunicação podem 

influenciar a formação da opinião e da vontade política de legitimidade democrática, na 

medida em que integram a comunicação geral baseada em esferas públicas inter-

relacionadas que se aproveita dos antecedentes (culturais, morais e cognitivos) comuns 

de mundos da vida não colonizados pelo poder e pelo dinheiro, ou seja, na medida em 

que se tornam permeáveis aos inputs da sociedade civil. Desse modo, a regeneração da 

esfera pública pode ser pensada a partir do re-acoplamento entre mundo da vida e 

sistema dado pela permeabilidade da esfera pública central aos temas problematizados 

nas esferas públicas alternativas da sociedade civil que constituem a periferia da 

sociedade.  

Divergindo dos paradigmas liberal e do Estado social que adotam como pontos 

de referência a produtividade gerada pela economia de mercado e a capacidade de 

regulação da administração pública, Habermas (2003a) localiza nas forças de 

solidariedade social e no caráter regenerador das práticas de autodeterminação 

comunicativa da sociedade civil os recursos sociais e políticos necessários para a 

democratização dos processos políticos e para a realização do sistema de direitos. Ao 

atuarem como espaços da formação democrática da opinião pública e da vontade 

política, as esferas públicas autônomas da sociedade civil tornam-se as instâncias 

geradoras de poder legítimo. Esse poder, gerado de forma racional e discursiva na 

sociedade civil, tem primazia sobre o poder administrativamente disponível no sistema 

político formal, não apenas por um caráter normativo, mas porque esse último deriva do 

primeiro.    
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Ao salientar o papel desempenhado pelas estruturas comunicativas da opinião 

pública nos processos de legitimação do poder administrativo de Estado, e não apenas 

no controle do exercício do poder político mediante o processo de seleção das elites 

governantes, a teoria da ação comunicativa chama a atenção para um ponto crucial, a 

saber: as condições de garantia das liberdades em sociedades em que um subsistema 

especializado (o sistema político) produz decisões com poder obrigatório para todos, 

fazendo com que a questão passe a ser, portanto, a da validação racional dos atos do 

sistema político.  

O centro do sistema político (formado pelo executivo e pelo legislativo) é 

tomado, pois, como um sistema que precisa manter-se aberto aos temas problematizados 

nas esferas públicas autônomas da sociedade civil, filtrados pelo sistema jurídico e que 

ganham ressonância na esfera pública abstrata das mídias. Nesse contexto, a metáfora 

da permeabilidade é usada para salientar o fato de que os núcleos do sistema político 

podem controlar a regulação e a dinâmica desses processos apenas até certo ponto 

(Cohen e Arato, 2000: 518). 

Por sua vez, a noção de solidariedade entre os subsistemas ressalta o argumento 

segundo o qual nem a sociedade civil, nem o Estado e tampouco o mercado podem 

responder de forma isolada ou atender de forma satisfatória às necessidades de 

integração sistêmica entre instituições funcionalmente diferenciadas. As disfunções e 

efeitos de uma esfera pública dominada pelos meios de comunicação sobre a cultura 

política, a ação coletiva e, de forma mais geral, sobre determinada sociedade política, 

podem ser diagnosticadas mediante o excurso à noção de colonização do mundo da vida 

pelas lógicas do poder e do dinheiro. Isso porque, além de não ser um meio de 

coordenação neutro, o poder também é incapaz de criar significado ou solidariedade, ou 

de recriar esses recursos, uma vez que eles tenham sido dissipados pela administração 

(Idem). Apesar do caráter democrático de seus procedimentos, as democracias 

representativas permanecem expostas aos conflitos e tensões internas e à seletividade do 

exercício do poder legítimo e da responsividade às demandas da pluralidade da 

sociedade. E embora o dinheiro possa organizar (monetariamente) a força de trabalho e 

substituir a comunicação linguística em determinadas situações ou em determinados 

aspectos, ele não pode gerar sentido, visto que a integração gerada ocorre sob o risco de 

que o entendimento fracasse (Habermas, 1988b: 374). 
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Em “Mudança Estrutural”, Habermas já salientava os efeitos corrosivos do 

mercado sobre a esfera pública através de sua tese da feudalização da esfera pública a 

partir do advento dos meios de comunicação de massa comerciais (indústria cultural). 

Na obra “Crise de legitimação do capitalismo tardio”, ele aborda, no contexto de sua 

crítica ao Estado de bem-estar social, os efeitos das políticas clientelistas na 

despolitização e desmobilização da sociedade civil. Finalmente, em “Teoria da Ação 

comunicativa” e em “Direito e Democracia”, e mediante o uso analítico da teoria dos 

sistemas, ele integra essas duas críticas, mostrando como as sub-esferas sociais das 

mídias, da sociedade civil e do Estado estabelecem entre si relações de influência 

recíprocas, o que se torna evidente nos processos de formação informal da opinião e no 

poder de influência das mídias na formação da agenda do público e na agenda 

governamental, questões abordadas na seção que segue. 

4.3 A esfera pública como uma rede de fluxos comunicativos 

Quem estabelece e gere os temas da esfera pública? Se nos basearmos em teorias 

centradas nas mídias (MacQuail, 2003), como as do agenda-setting50 e do agenda-

building51, responderemos que os meios de comunicação e as fontes de informação 

privadas ou institucionais têm acesso privilegiado aos meios de comunicação ou que 

com eles estabelecem relações pró-ativas. De forma geral, pode-se dizer que os grupos 

sociais possuem um poder relativo para direcionar o debate público para os temas de seu 

interesse (Sampedro Blanco, 2000: 49). Seu sucesso depende da posição que ocupam na 
                                                

50 A hipótese do agenda-setting defende que “em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos 
outros meios de informação, o público é ciente ou ignora, dá atenção ou ignora, enfatiza ou negligencia 
elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas tendem a incluir ou excluir dos seus próprios 
conhecimentos o que a mídia inclui ou exclui do próprio conteúdo. Além disso, o público tende a conferir 
ao que ele inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos meios de comunicação de 
massa aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas” (Shaw apud Wolf, 2005: 143). A hipótese do 
agenda-setting não defende que as mídias pretendam persuadir: ao descreverem e ao identificarem a 
realidade exterior elas apresentam ao público uma lista daquilo sobre o que é necessário ter uma opinião e 
discutir. O pressuposto fundamental do agenda-setting é que a percepção, as imagens cognitivas e o 
conhecimento que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida pelos meios de 
comunicação (Wolf, 2005: 145).  
51 Lan e Lang utilizaram pela primeira vez o conceito de agenda-building para conceitualizar o processo 
de formação de relevância de temas e interpretações através da influência mútua entre políticos com 
poder de decisão (policymakers), os meios de comunicação e o público. Inicialmente, a questão central de 
pesquisa era “quem constrói a agenda da mídia” que posteriormente evoluiu de modo a abarcar pesquisas 
sobre as relações entre as fontes de notícias e os jornalistas. Um aspecto central a se reter é que esta teoria 
se detém no estudo das formas como os políticos e governos instrumentalizam os recursos da 
comunicação política de modo a influenciar a agenda da mídia e, por meio dela, a opinião pública, ou 
seja, ela toma como pressuposto o papel dos meios de comunicação como mediadores entre a esfera 
política e o povo. Sobre essa teoria ver, entre outros, Mittrook et all (2006), MacCombs, Einsiedel e 
Weaver (1991). 
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estrutura da esfera pública, ou seja, das instituições que definem os problemas coletivos, 

dentre as quais se destacam a imprensa, o parlamento e as cortes de justiça.  

De forma geral, a agenda pode ser definida como a pauta de temas ou de questões 

em torno da qual os conflitos são armados, cujo conteúdo também é objeto do conflito. 

Por exemplo, tomando como parâmetro a atividade parlamentar, pode haver um 

conflito em torno do montante de investimentos sociais previstos no orçamento 

público, bem como um conflito para que o tema dos investimentos sociais possa entrar 

na agenda. A contraposição existente, ao menos idealmente, é entre a opinião pública e 

o poder público cujo objetivo final deve ser o bem comum.  

Como visto, a participação efetiva dos cidadãos no discurso racional é um dos 

critérios da democracia deliberativa, uma vez que ela pressupõe ou mesmo exige que 

todos os cidadãos tenham condições adequadas e iguais entre si para introduzir temas e 

contribuições, informações e argumentos em uma esfera pública constituída sob as 

condições de uma comunicação livre e fundada no princípio de uma prática discursiva 

pública realizada em comum por todos. O princípio da democracia deliberativa 

reafirma, pois, que todos os cidadãos devem ter condições de influir e atuar nos 

processos de formação da opinião e vontade política porque são os seus interesses que 

serão afetados pelas prováveis consequências provocadas pelas ações e pelas leis 

geradas no sistema político formal (Habermas, 1997). 

Mas há ainda o risco de que a pauta dos temas introduzidos na esfera pública 

seja excessivamente limitada. Isso porque o controle sobre a agenda pública pode ser 

expropriado ao conjunto da cidadania por indivíduos ou grupos que usam o acesso 

privilegiado ao sistema midiático e ao sistema político para esvaziar a razão pública 

através da limitação dos temas e contribuições, informações e argumentos que 

circulam na esfera pública geral.  

Como assinalado por Benhabib (1999) e Habermas (2004a), um dos aspectos 

característicos da esfera pública deliberativa é sua abertura temática: não há uma pré-

definição sobre quais temas podem ou não se tornar tópicos de discussão pública. Na 

esfera pública, um amplo conjunto de atores compete para promover problemas 

específicos em temas de debate e isso é feito nas esferas públicas parciais, 

institucionalizadas ou episódicas da sociedade civil, e nas esferas públicas formais e 

restritas do Estado. Mas se a rede de fluxos de comunicação composta pelas esferas 

públicas da sociedade civil funciona como “sistema de alarme”, a rede de comunicação 
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generalizada composta pelos meios de comunicação atua como uma caixa de 

ressonância. Nas sociedades midiáticas, os meios de comunicação informativos e os 

institutos de pesquisa de opinião têm mais capacidade para converter em pública 

qualquer questão social ou privada, difundindo-a de forma rápida para outras arenas. 

Conforme Habermas: 

Dado que a esfera pública geral é “ilimitada”, no sentido de que seus 
fluxos comunicacionais não são regulados através de processos, ela se 
adapta de preferência à “luta pela interpretação de interesses”. Quer se 
trate da ‘violência no casamento’, um fato a ser regulamentado, ou da 
criação de creches para os filhos em idade pré-escolar de mães 
operárias, um direito definido pelo Estado de bem-estar-social – 
geralmente é preciso percorrer um longo caminho, envolver-se 
decididamente em encenações capazes de influenciar a opinião 
pública, antes que esses assuntos, tidos inicialmente como ‘privados’, 
possam adquirir o status de tema politicamente reconhecidos e antes 
que as necessidades das pessoas envolvidas possam articular-se 
suficientemente, tendo como pano de fundo diferentes interpretações e 
“visões acerca da vida boa”. Somente após uma “luta por 
reconhecimento”, desencadeada publicamente, os interesses 
questionados podem ser tomados pelas instancias políticas 
responsáveis, introduzidos nas agendas parlamentares, discutidos e, 
eventualmente, elaborados na forma de propostas e decisões 
impositivas (2003: 41). 

A soberania popular manifesta-se na opinião pública e na vontade política 

discursivamente constituídas em esfera pública livre, socialmente abrangente e 

igualitária. Por isso, a opinião pública pode ser definida como a forma simbólica para se 

governar em democracias. As lutas simbólicas na esfera pública são travadas desde 

posições mais ou menos vantajosas, e a posição dos diversos atores dependerá, em 

grande medida, do capital econômico, cultural e político de que dispõem para introduzir 

seus temas na agenda das mídias e na agenda do Estado. De forma mais abrangente, o 

capital simbólico é a capacidade de um ator para alcançar reconhecimento social e, em 

sociedades midiáticas, os meios de comunicação funcionam como seus principais 

gestores (Habermas, 2006; Thompson, 1999). 

Os conceitos de capital econômico, cultural e político oferecem uma explicação 

para os processos, a partir dos quais o dinheiro, a cultura e a habilidade de formar 

alianças convertem-se em poder simbólico. As formas como indivíduos e grupos 

alcançam reconhecimento social dependem de suas estratégias para alcançar 

reconhecimento social, o que inclui sua capacidade de fazer-se presente na agenda das 

mídias.  
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Contudo, a grande mídia52 não trata todos os atores sociais de forma igualitária, 

instaurando esferas públicas com uma estrutura aberta ou fechada. A luta simbólica 

também reproduz o padrão de distribuição desigual do dinheiro e da cultura que tem 

como fim manter relações de poder assimétricas. Por isso, a competição na esfera 

pública das mídias leva a questionar as taxas de câmbio entre as três formas de capital 

(econômico, cultural e político) e sua transformação em capital simbólico na esfera 

pública, bem como as formas através das quais os diversos grupos e atores procuram 

transformar o seu capital em capital simbólico controlando sua imagem, ocultando ou 

difundindo informações e discursos na esfera pública das mídias (Sampedro Blanco, 

2000: 53-56).  

Sobre esse último aspecto, a sociologia do jornalismo e os estudos na área de 

gestão da comunicação nas organizações têm contribuído para a compreensão dos 

processos a partir dos quais as diversas fontes de informação e as instituições (privadas 

e públicas) buscam construir sua imagem pública, controlando a informação, 

difundindo-a, ocultando-a do público ou restringindo o fluxo interno de informação.  

Algumas organizações da sociedade civil, como os movimentos sociais, geram 

publicidade de modo constante. Eles buscam compensar a escassez de capital 

econômico e sua ausência dos círculos do poder administrativo de Estado através de 

ações simbólicas, de modo a conseguir publicidade midiática. Embora não adquiram 

acesso direto às mídias (por exemplo, com entrevistas), tornam-se notícia na medida em 

que as mídias não podem ignorar o espetáculo gerado. Segundo Sampedro Blanco 

(2000: 57), as mídias gerem o reconhecimento dos atores sociais como porta-vozes da 

opinião pública porque podem converter o secreto em publicidade. Contudo, o perigo 

reside em que as mídias e as fontes com poder blindem-se mutuamente em uma relação 

circular, visto que os jornalistas também pugnam por representar a opinião pública.  

                                                
52 Utilizo aqui o termo grande mídia para me referir ao sistema de mídias abertas ou generalistas 
comerciais (como a televisão e o rádio) e à imprensa (jornais diários e revistas semanárias) que 
constituem a esfera pública central. Na Europa, sobretudo na Inglaterra, Alemanha, França, e na América 
do Norte, especificamente nos Estados Unidos e no Canadá, a esfera pública central é composta por 
sistemas de mídias públicas e comerciais (Hallin e Mancini, 2006). Contudo, no Brasil, a esfera pública 
central é composta pelo sistema de mídias comerciais. A rigor, não há ainda, no Brasil, um sistema 
público de comunicação, apenas sistemas estatais. O veículo de comunicação que mais se aproxima do 
modelo de sistema público de comunicação é a Tv Cultura de São Paulo, contudo sua forma de 
financiamento e modelo de gestão não apresentam um grau de autonomia do Estado suficiente para 
incluí-la no paradigma do serviço público de comunicação. Sobre o modelo de financiamento e gestão da 
Tv Cultura ver Torves (2007) e Carmona, Flora et. all (2003). Sobre o paradigma do serviço público de 
comunicação ver, entre outros, Santos e Silveira (2007), Thompson (1995) e Keane (2002). 
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Como assinalado por Cohen e Arato (2000), os grupos de pressão integram a 

sociedade civil, não fazendo parte, pois, do sistema político formal. Ao atuarem como 

grupos de pressão, os novos movimentos sociais e as associações da sociedade civil 

buscam exercer influência na formação da opinião pública política relevante e da 

vontade política. Ou seja, buscam transformar seu poder comunicativo em influência 

sobre o sistema político. Do ponto de vista ofensivo, usam a comunicação estratégica 

para converter seus temas em iniciativas do governo ou da oposição (agendas políticas), 

em conteúdo das mídias (agenda midiática) e em assuntos que preocupam os cidadãos 

(agenda pública) (Sampedro-Blanco, 2000: 69). 

Os atores que se encontram “no palco virtual da esfera pública” podem ser 

classificados nos termos da hierarquia do poder ou do capital de que dispõem. A 

estratificação das oportunidades de transformar seu poder ou capital (político, social, 

econômico, cultural e simbólico) em influência pública, através dos canais da 

comunicação tecnicamente mediada, revela a estrutura de poder da esfera pública 

abstrata das mídias. Contudo, esse poder é coagido pela reflexividade peculiar da esfera 

pública que permite a todos os participantes a chance de reconsiderar o que entendem 

por opinião pública. A construção comum da opinião pública é um incentivo para que 

os atores intervenham estrategicamente na esfera pública.  

Não obstante, para Habermas (2006: 20), a distribuição desigual dos meios para 

a realização de tais intervenções não distorce, necessariamente, a formação de opiniões 

públicas cuidadosamente consideradas. As intervenções estratégicas na esfera pública 

precisam, para evitar uma possível ineficiência, aceitar as regras do jogo. E uma vez que 

as regras do “jogo certo” existam, a produção de opiniões públicas detidamente 

consideradas torna-se efetiva e mesmo os atores mais poderosos irão contribuir apenas 

para a mobilização de questões, fatos e argumentos relevantes. Contudo, para que as 

regras do “jogo certo” existam, é preciso que duas condições sejam alcançadas: 

Em primeiro lugar, um sistema mediático auto-regulado deve manter 
sua independência frente aos sistemas que o rodeiam, ao mesmo 
tempo em que estabeleça conexões entre a comunicação política 
desenvolvida na esfera pública, a sociedade civil e o centro do sistema 
político. Em segundo lugar, uma sociedade civil inclusiva precisa 
conferir poder aos cidadãos, de modo que eles possam participar de 
discursos públicos e respondê-los. Em contrapartida, esses discursos 
não podem se degenerar em um modo colonizador da comunicação 
(Habermas, 2006: 20). 
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Um aspecto importante é que, segundo Habermas (1988b), ao retirarem as 

barreiras erigidas pela exigência do compartilhamento de um mesmo espaço e tempo 

pelos sujeitos envolvidos em um processo comunicativo, os espaços públicos criados 

pelas mídias terminam por hierarquizar o horizonte de comunicações possíveis, sendo 

que o primeiro aspecto não pode ser separado do segundo, visto que nele reside a 

ambivalência do potencial comunicativo. Além disso, ao canalizar uniliteralmente os 

fluxos de comunicação em uma rede centralizada, do centro à periferia e de cima para 

baixo, os meios de comunicação de massa podem reforçar, consideravelmente, a 

eficácia dos controles sociais. Mas a utilização desse potencial autoritário resulta 

sempre precária, visto que as próprias estruturas da comunicação trazem em si o 

contrapeso do seu potencial emancipatório.  

De outro modo, Habermas mantém a análise de que os meios de comunicação 

podem, simultaneamente, programar, monopolizar e condensar os processos de 

entendimento, mas se salienta que, somente em primeira instância, eles podem esvaziar 

as tomadas de postura de afirmação ou negação frente às pretensões de validez de 

discursos suscetíveis de críticas, pois a comunicação, mesmo quando abstrata e 

estandardizada, nunca pode tornar-se seguramente blindada contra a possibilidade de ser 

contradita por atores capazes de responder autonomamente por seus atos (1988b: 553). 

Assim, a ênfase nas relações de forças que incidem sobre o sistema midático 

ressalta sua relativa independência frente aos demais sistemas sociais que constituem o 

seu entorno, com o sistema político formal, o mercado, o sistema legal e jurídico. O 

sistema midiático atua na esfera pública com a responsabilidade de processar as 

demandas vindas dos atores do sistema político formal (políticos, partidos políticos, 

lobistas, funcionários públicos, representantes de instituições públicas, etc.) e dos atores 

da sociedade civil (movimentos sociais, associações, especialistas, grupos minoritários), 

de modo que o processamento dos temas problematizados nas esferas públicas formais e 

nas esferas públicas autônomas da sociedade civil pelos meios de comunicação daria 

origem a uma esfera pública abstrata, enraizada em redes de fluxos de mensagens 

desordenadas compostas por notícias, reportagens, comentários, conversas, cenas, 

imagens, shows e filmes de conteúdo informativo, polêmico, educacional ou de 

entretenimento. O sistema midiático teria, agora, a função de captar, organizar e 

disponibilizar uma vasta gama de perspectivas e opiniões auxiliando, assim, na 

estruturação da esfera pública (Habermas, 2006; 2003a).  



248 

 

Habermas (2006) reafirma a centralidade dos meios de comunicação na esfera 

pública, ressaltando o fato de que eles alimentam os fluxos comunicativos e 

deliberativos que a sustentam, elaborando, através de mecanismos e estratégias próprias, 

articulações entre diferentes falas e construindo, assim, as opiniões tornadas públicas. 

Contudo, ele também retoma sua crítica aos processos de seleção e enquadramento das 

falas pelas mídias. Assim, para ele, na realidade empírica de sociedades midiáticas, o 

acesso de diferentes atores e visões de mundo ao espaço público passa a depender da 

existência de um sistema de mídia independente, por um lado, capaz de resistir às 

pressões no mercado, do sistema político formal e dos atores sociais e, por outro, apto a 

criar conexões entre o Estado, a comunicação política desenvolvida na esfera pública e a 

sociedade.  

Assim, para que um sistema de mídia seja capaz de realizar as fortes demandas 

comunicativas da democracia, bem como os imperativos de independência do poder e 

do dinheiro, caros ao discurso público, ele deve ser organizado a partir das premissas do 

serviço público de comunicação e da abertura e inclusividade da participação popular no 

discurso público. É por isso que se pode afirmar que as teorias habermasianas do 

discurso público e da esfera pública oferecem justificativas fortemente orientadas pelos 

princípios comunicativos da democracia à existência e defesa, não apenas a um sistema 

público de mídia como também ao fortalecimento de sistemas de mídia populares, 

alternativos ou comunitários como um meio para se contrabalancear o poder da grande 

mídia (mainstream media) através do suporte ao pluralismo e à diversidade na esfera 

pública abstrata das mídias.  

Ao salientar os aspectos normativos do princípio político do acesso universal às 

fontes de informação e aos recursos da comunicação social, elas também contribuem 

para o evidenciamento das implicações anti-democráticas dos processos de exclusão da 

participação efetiva do povo na esfera pública. Também não se pode perder de vista o 

potencial analítico dos modelos de coordenação sistêmica e do mundo da vida e, 

sobretudo, do argumento segundo o qual as lógicas do poder e do dinheiro corrompem 

os fundamentos normativos de uma comunicação orientada para o entendimento mútuo 

entre sujeitos iguais e livres, para a compreensão do papel social e político de sistemas 

de mídia independentes ou relativamente autônomos do Estado e do mercado. Não 

obstante, os pressupostos da teoria do discurso público também contribuem para o 

refinamento dos argumentos que buscam evidenciar o caráter reducionista e ideológico 
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do emprego da lógica dos índices de audiência, atinente à lógica de mercado, na 

avaliação da relevância social e política de sistemas públicos, populares e, mesmo, 

estatais de comunicação.   

Contrariamente às posições pessimistas de Sartori (2001) e Bourdieu (1997), 

segundo as quais os meios de comunicação de massa, e mais particularmente a 

televisão, estariam promovendo uma “dissolução da política”, os pressupostos da 

democracia deliberativa e do discurso público reintroduzem os meios de comunicação 

como integrantes dos fluxos de comunicação política na esfera pública, ressaltando 

também o papel das informações difundidas pela imprensa para as condições de 

possibilidade de um debate cívico qualificado nas esferas públicas da sociedade civil. 

Isso porque, ao fazerem parte da comunicação geral, quero dizer, do conjunto de fluxos 

complexos de informações, opiniões, interpretações, crenças, representações sociais, 

produtos culturais  compartilhados por uma comunidade política determinada, os meios 

de comunicação de massa atuam nos processos de formação das opiniões e da vontade 

política, bem como na construção social de uma cultura política libertária e nos 

processos de democratização da sociedade (Habermas, 1988b).  

O modelo de democracia deliberativa e o modelo de esfera pública abstrata das 

mídias permitem articular, no contexto de sociedades midiáticas, o princípio da razão 

pública com o princípio republicano da capacidade de falar e agir na esfera pública 

como o pressuposto de uma cidadania ativa e plena. Nesse contexto, os direitos de 

participação na esfera pública e na comunicação política são entendidos como direitos 

positivos. Eles não garantem liberdade em relação a uma coação externa, mas a 

participação em uma práxis comum por meio da qual os cidadãos tornam-se sujeitos 

politicamente responsáveis de uma comunidade de pessoas livres e iguais.  

A ênfase desloca-se, pois, da função da mediação entre Estado e sociedade, 

defendida pelo modelo de esfera pública liberal, para o poder gerado 

comunicativamente pelos cidadãos que discutem e agem em conjunto na esfera pública, 

o que legitima não apenas um modelo forte de esfera pública, baseada nas associações e 

movimentos da sociedade civil organizada e nos espaços institucionais de participação 

popular, mas também fortalece o argumento de que, para atender às demandas 

comunicativas da democracia, a esfera pública abstrata composta pelas mídias deve 

basear-se na existência de uma pluralidade de tipos de mídias.  
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Nesse caso, a pluralidade de tipos de mídias é definida a partir da coexistência 

entre sistemas de mídia comercial, de serviço público, comunitário ou alternativo nos 

diferentes setores de mídia, como imprensa, televisão, rádio e Internet. Essa definição 

de pluralidade, presente no relatório da Commission Communication on the Indicators 

for Media Pluralism in the EU Member States (Jiménez e Scifo, 2009: 21), difere 

substancialmente da definição de pluralidade a partir da existência de uma variedade de 

veículos de comunicação como garantidora de uma liberdade de informação e da 

existência de fontes de informação plurais, elementos fundamentais para a formação das 

opiniões e do entendimento esclarecido pelos cidadãos (Dahl, 2001). Essa definição de 

pluralidade está presente, por exemplo, nos discursos dos meios de comunicação 

comerciais que pregam o conservadorismo social e o liberalismo econômico (Bertrand, 

1999). 

Uma questão central que emerge das considerações trazidas por esta tese diz 

respeito ao fato de que, se por um lado, as sociedades contemporâneas fundadas na 

informação e no conhecimento produzem recursos crescentes de autonomia para os 

atores individuais e coletivos (Melucci, 2001), por outro, é preciso que esses atores 

desenvolvam a capacidade para atuar nos sistemas complexos em processo de 

estruturação nas sociedades que estão se modernizando, o que inclui a criação das 

condições processuais que permitam aos atores funcionarem como terminais confiáveis 

de redes informativas e de comunicação, ao mesmo tempo em que dirigem o controle 

desses processos em direção à formação do sentido da ação. E, como a concentração de 

informações e conhecimentos atua diretamente sobre a concentração de poder e nas 

correlações de força, tanto os pressupostos normativos quanto os mecanismos 

institucionais capazes de conduzir a uma maior democratização da circulação desses 

bens na sociedade tornam-se centrais à problemática do fortalecimento da democracia. 

Assim, no que tange ao tratamento das relações das mídias com a sociedade e 

com os sistemas político e econômico, a perspectiva das redes de fluxos comunicativos 

permite articular de forma crítica a dupla dimensão normativa e estratégica da 

comunicação midiática, observando que, se por um lado, a comunicação mediática atua 

na manutenção da ordem social e das relações de poder hegemônicas, por outro, ela é 

também um elemento fundamental para a manutenção de um ideal de sociedade plural e 

democrática. É claro que essa dupla inflexão não pode ser concebida sem equivalente 

ampliação da participação da sociedade civil organizada na esfera pública mídiática, 
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ampliando, assim, a representatividade e a influência de grupos sociais alternativos (não 

hegemônicos) e subculturas na esfera pública. 

Não obstante, salienta-se que a noção de redes de esferas públicas da sociedade 

civil, ancoradas nas novas tecnologias da informação e da comunicação, especialmente 

a Internet, e nas mídias populares ou alternativas (a exemplo das rádios e televisões 

comunitárias), quando aliada a uma teoria ética da comunicação, atenta à dupla 

dimensão normativa e estratégica da comunicação social, abre novas possibilidades para 

que a participação, a ação coletiva e as mudanças sociais e políticas sejam 

compreendidas sob a perspectiva dos próprios participantes e do compartilhamento de 

uma cultura (política, organizacional ou comunicativa) comum, podendo, desse modo, 

ser contrastada com a perspectiva da integração sistêmica, enquanto uma estabilização 

da ação sob a perspectiva dos atores (sociais, políticos e econômicos) e das instituições 

fortalecedoras da interação social, típica do paradigma decisional. 

A distinção feita por Habermas (2003) entre o poder comunicativo das esferas 

públicas alternativas da sociedade civil, o poder administrativo e decisional das esferas 

públicas políticas formais e o poder de influência da esfera pública das mídias apresenta 

significativas vantagens teóricas sobre teorias que abordam o problema da comunicação 

política e da formação da opinião e vontade política a partir de teorias centradas nas 

mídias, sobretudo na medida em que salienta as implicações normativas dos processos 

de coordenação das ações e de influência mútua estabelecidas entre essas esferas. 

Entretanto, apesar de Habermas (2003) ter incluído a noção de redes de 

comunicação como um elemento central para as formas a partir das quais os temas e 

reivindicações que emergem na periferia da sociedade adquirem ressonância social, ele 

manteve uma abordagem unilateral dos meios de comunicação que o impediu de avaliar 

de forma mais precisa o surgimento de uma nova dimensão interativa nas sociedades 

contemporâneas, aberta pelos novos movimentos sociais que passaram, inclusive, a 

utilizar as mídias e demais sistemas de comunicação tecnicamente mediada na 

coordenação e gestão de seus fluxos internos e externos de comunicação e, assim, em 

suas intervenções no fluxo convencional da comunicação na esfera pública. 

Com efeito, a separação entre a dimensão normativa e estratégica da 

comunicação e sua concomitante vinculação às esferas do mundo da vida e sistêmica 

tem recebido uma atenção especial de teóricos preocupados com as possibilidades de 

emancipação política, autonomia dos atores sociais e difusão social de uma cultura 
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política libertária, tendo, desse modo, ganho consistência empírica e analítica, sobretudo 

no corpus das teorias dos novos movimentos sociais e da sociedade civil53. Apesar das 

diferenças que as separam, essas duas teorias salientam o fato de que a ação coletiva 

implica a definição cognitiva de um campo de ação comum pelos grupos de atores 

sociais através de um processo contínuo de interação e do compartilhamento de uma 

cultura política de base (Melucci, 2001; Scherer-Warren, 2005a; Cohen, 1998; 

Villasante, 2002).  

Um ponto importante dessa questão é que, na medida em que os movimentos 

sociais constituem redes de relações interativas entre atores sociais, tematizam 

problemas, tornam conflitos visíveis e criticam as decisões da autoridade pública, eles 

tanto acentuam a diferenciação entre as esferas societárias e as esferas sistêmicas do 

Estado e do mercado, quanto reestabelecem formas de comunicação entre os atores e 

limites entre sociedade e Estado (Avritzer, 2000), tornando difícil, por exemplo, 

estabelecer limites e distinções entre ações comunicativas estratégicas e aquelas 

orientadas para o entendimento.  

Segundo Avritzer (2000), uma das principais implicações da criação dessa 

dimensão interativa pelos movimentos sociais para a teoria habermasina é que ela 

contradiz a tese de que a societalização54 do público levaria à tomada do espaço público 

por interesses particularistas. Além disso, o fato de os movimentos sociais utilizarem os 

meios de comunicação de massa para se apresentarem ao público, mostra que, apesar do 

caráter instrumental da comunicação midiática, ou seja, da mercantilização dos produtos 

culturais, haveria espaço para reflexão no interior do sistema midiático.  

Além de suas implicações teóricas, esse conjunto de questões desdobra-se em 

dois novos problemas para a análise de situações sociais concretas. Primeiro, o de como 

entender a relação entre mercantilização e reflexão no âmbito dos públicos midiáticos e, 

segundo, o de como explicar as dinâmicas interativas e as relações de poder que se 
                                                

53 Para um tratamento mais aprofundado dessa questão ver, entre outros, Alexander (1998; 2006), 
Avritzer e Costa (2004), Costa (1997), Scherer-Warren (2005a), Melucci (2001), entre outros.  
54 Por societalização, ou paradigma societal, entende-se a série de alianças sociais e processos 
hegemônicos de dominação que se inserem dentro de um padrão ou modelo de integração social e de 
coesão social. Essa formulação é devedora de Simmel e ao destaque dado por esse autor ao caráter 
dinâmico da interdependência entre indivíduo, organização social e cultura e da interdependência, através 
da mesma socialidade, entre a organização social e da cultura e o indivíduo. Esse processo ou a forma de 
interação através da qual se realiza essa interdependência é fundamental para se compreender os 
processos a partir dos quais o indivíduo perde de início a pureza individual para tornar-se, através de 
funções, homem social, pessoa social ou socius, ou seja, um indivíduo com status ou com situação na vida 
social. Para maiores detalhes ver Cohn (1979) e Waizbort (2007). 
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estabelecem entre as esferas públicas autônomas da sociedade civil, a esfera pública 

política formal e a esfera pública das mídias em conjunturas sociopolíticas específicas 

como a brasileira.  

O desafio que se coloca é o de pensar o que há de potencialidade, de 

emancipação, inovação e criação nas práticas comunicativas dos atores coletivos da 

sociedade civil. Desse modo, a referência central da reflexão iniciada nesta tese recai 

sobre a ação coletiva em sua relação com a criação de uma nova dimensão interativa 

pelos movimentos sociais, incluindo seus padrões de interação com a esfera de 

visibilidade pública das mídias e com o sistema político formal (executivo e legislativo). 

Tendo em vista esse contexto, o modelo de redes de esferas públicas plurais e 

parciais como uma rede de fluxos de comunicação é apresentado como um instrumental 

analítico capaz de, ao conectar a ação coletiva com as necessidades dos atores sociais de 

aprendizado e de adaptação às transformações em processo, oferecer um modelo 

explicativo para as dinâmicas interativas que se estabelecem entre as esferas públicas 

autônomas da sociedade civil, a esfera pública das mídias e as esferas públicas políticas 

formais. Isso porque se entende que, para atuar no ambiente sociopolítico 

contemporâneo, os atores coletivos, como os movimentos sociais e organizações não 

governamentais (ONGs), precisam, de forma contínua, desenvolver estruturas de 

comunicação que deem conta de suas necessidades:  

1. De integração, ligada à construção de uma identidade de grupo e de uma 
cultura comum (Melucci, 2001);  

2. De coordenação interna das ações de seus membros ou da coordenação das 
ações do grupo com as de outros atores da sociedade civil, o que se remete à 
lógica da “rede de movimentos” (Scherer-Warren, 2005a; 2005b; Peruzzo, 
2004); 

3. De interação com o sistema político formal e com a sociedade (Avritzer e 
Costa, 2004);  

4. De visibilidade pública (Maia, 2003; Scherer-Warren, 2005b; Peruzzo, 
2007). 

Nesse caso, a teoria das redes permite tecer considerações sobre os padrões de 

relacionamento entre os atores coletivos com os sistemas de comunicação social, com 

outros atores da sociedade civil, com o sistema político e com a sociedade que podem 

ser avaliados segundo as dinâmicas de input e output, assim como pela estrutura dos 

fluxos de comunicação estabelecida entre eles. A busca pelos elementos inovadores 

nessas formas de organização e em seu modo de fazer política está alinhada, pois, com 
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os insights de teóricos, como Cohen (1998), Melucci (2001), Avritzer e Costa (2004), 

que apontam para o fato de que a nova cultura política crítica e de base deliberativa que 

está sendo gestada nos espaços de sociabilidade das organizações da sociedade civil é 

capaz, inclusive, de estabelecer importantes relações entre participação cidadã, 

deliberação e mudança política.  

A amplitude das transformações vivenciadas na Contemporaneidade, sobretudo 

as que nos remetem ao advento de uma “nova racionalidade política”, dificulta a 

sustentação da tese de que o núcleo da democracia consiste, ainda, em assegurar a 

competição dos interesses e fixar as regras que a tornam possível (Melucci, 2001), como 

defendem os modelos de democracia liberal pluralista e elitista.  

A ênfase nos aspectos institucionais e procedimentais da democracia não oferece 

uma resposta satisfatória a questões sobre o porquê de países com instituições 

democráticas sólidas manterem práticas patrimonialistas, coronelistas e autoritárias, 

tampouco indica caminhos para a construção de ordenamentos políticos e sociais mais 

inclusivos e justos. Por outro lado, a manutenção de uma noção de democracia liberal 

fundada em um sistema de separação entre Estado e sociedade tem sido a razão de uma 

miopia quanto aos dilemas abertos pela crise do Estado-nação como centro articulador 

das identidades individuais e coletivas, pela crise de legitimidade do modelo liberal de 

democracia e, finalmente, pela atuação dos movimentos sociais e da sociedade civil no 

cenário político.  

Frente a essas questões, a abordagem habermasiana coloca o problema da 

democracia no cerne mesmo da modernidade e, ao apontar para aos fortes pressupostos 

comunicativos da democracia, sua caracterização da coexistência política em sociedades 

plurais e dos elementos sócio-culturais imanentes ao processo de democratização 

recoloca a questão da cultura política como uma questão crucial, a fim de se refletir para 

as condições da democracia e para o seu futuro. 

Como posto por Weber na Ética protestante, a trajetória do desenvolvimento do 

Estado moderno no Ocidente, sobretudo nos países originários, esteve marcada por 

motivações ético-morais dos indivíduos. Foi da sociedade, pois, que partiu o impulso 

para o aparecimento das condições econômicas e culturais que formaram o substrato dos 

Estados nacionais modernos, em um processo de internalização dos processos de 

“esquematização forçada da vida”. É desse modo que convergem, nos processos de 

modernização e de mudança social, os processos interação social, internalização de 



255 

 

valores, normas, moralidades, padrões de conduta relativos à racionalização e à 

democratização.  

Em todo caso, pensar a democracia envolve lidar com um ideário de direitos 

políticos, econômicos e sociais e de participação plena dos cidadãos, como também 

valores e moralidades que enriquecem e tornam mais complexa a própria ideia de 

cidadania, o que nos coloca o problema de os processos de mudança política fazerem 

parte de um processo mais geral de mudança social que inclui transformações no âmbito 

das interações sociais e, assim, na forma como esse ideário é difundido socialmente na 

esfera pública.  

A categoria esfera pública evoca uma ideia de publicidade normativamente forte, 

concebida tanto nos termos da ampla divulgação dos atos dos governos e da estrutura 

burocrática do Estado, quanto nos termos da discussão livre e racional dos temas, 

questões e problemas que afetam uma comunidade política. Ela é, desse modo, 

concebida como o espaço da influência dos indivíduos-cidadãos sobre as normas que 

regulam a vida em sociedade e sobre as decisões dos sistemas executivo, legislativo e 

judiciário, sendo, pois, o espaço da liberdade como autonomia e da faculdade do 

autogoverno. Ela não pode, por conseguinte, sob o risco de ser esvaziada 

normativamente, ser reduzida à condição de esfera da publicidade ou da visibilidade 

pública. O modelo deliberativo de esfera pública pressupõe a participação direta de 

todos no discurso público e para isso, ela precisa ser aberta e abrangente, pois, caso 

contrário, não pode ser considerada pública. 

A noção de redes de esferas públicas múltiplas e parciais como uma rede de 

fluxos comunicativos permite vislumbrar novas possibilidades de relações e interações 

entre os meios de comunicação, a sociedade e o Estado para a formação democrática da 

opinião e da vontade política orientada para o atendimento das novas demandas sociais 

e políticas e para resolução consensual dos conflitos que emergem em uma sociedade 

plural. Dentre essas novas formas de relações e interações, salientam-se as abertas pela 

pluralidade de discursos no espaço público político, através da inclusão de 

reivindicações, temas e questões concernentes aos atores coletivos da sociedade civil 

(movimentos sociais e associações voluntárias desvinculadas do Estado e do mercado) 

na agenda da mídia e, ainda, da formação informal das opiniões de pessoas privadas 

mediante o consumo de informações, questões que serão tratadas no próximo capítulo. 
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5 A comunicação política mediada  

Em seu modelo de esfera pública geral, Habermas (2003a; 2006) concebe a 

deliberação pública como um processo de circulação do poder comunicativo entre as 

esferas públicas formais do Estado e a rede de esferas públicas periféricas da sociedade. 

Como visto, a rede de esferas públicas da sociedade é composta por níveis diferenciados 

e estruturados pela gradação da formalidade/informalidade, duração no tempo e pela 

existência ou ausência de institucionalização e, assim, de regras para a participação no 

discurso público.  

Dessa forma, as redes de esferas públicas da sociedade diferenciam-se 

estruturalmente em dois níveis ou tipos: um no qual as esferas públicas atuam como um 

contexto intermediário de comunicação entre as deliberações formalmente organizadas 

no centro do sistema político e os problemas e questões tematizadas nas falas cotidianas 

entre os públicos episódicos da sociedade civil; outro em que as esferas públicas são 

compostas por cidadãos organizados e orientados politicamente para a sistematização de 

informações e pontos de vista acerca de problemas coletivos ou para a reflexão e 

compreensão mais detida de problemas concernentes a interesses particulares, ou seja, 

de cidadãos orientados para a construção informal da opinião acerca de um tema ou 

feixes de temas previamente problematizados.  

Outro aspecto relevante é que a sistematização de informações pode ser 

direcionada tanto para a formação de opiniões e atitudes individuais que consituem a 

base cognitiva para ações ou tomada de decisões políticas na esfera da cidadania formal 

e na da cidadania associativa, quanto para a agitação ou mobilização dos contextos de 

interação discursiva onde as informações sistematizadas são utilizadas para fortalecer 

argumentos em disputa que serão utilizados para orientar e fundamentar as ações, 

atitudes e opiniões assumidas publicamente por grupos organizados.  

Contudo, antes de seguir adiante com as considerações atinentes ao problema da 

comunicação tecnicamente mediada entre Estado e sociedade, faz-se necessário 

especificar a nomenclatura aqui empregada no trato dos diferentes níveis da 

comunicação política. Isso se faz importante não apenas para atender aos critérios 

analíticos do sistema teórico empregado, mas também para dirimir eventuais 

imprecisões semânticas. Assim, toma-se comunicação política como um conceito amplo 

que abrange os discursos públicos que se materializam na rede de fluxos de 
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comunicação formada pelas esferas públicas políticas da sociedade civil, pela esfera 

pública política formal do Estado e pela esfera pública política abstrata das mídias.  

Wolton (2004: 203-220; 505) oferece outra abordagem para a comunicação 

política, definindo-a como “o espaço onde se trocam discursos contraditórios dos 

agentes que têm legitimidade para se exprimir publicamente acerca da política, que são 

os políticos, os jornalistas e a opinião pública por meio das sondagens”. Ainda segundo 

ele, essa definição detém-se na ideia de interação entre os discursos sustentados por 

agentes que não possuem nem o mesmo estatuto, nem a mesma legitimidade, mas que, 

pelas suas posições respectivas no espaço público, constituem, na realidade, a condição 

de funcionamento da democracia de massa.  

A onipresença das pesquisas de opinião na vida política das sociedades 

midiáticas é tomada como problemática: ao lado da informação, as pesquisas de opinião 

assumiram um posto central na forma de se fazer política nas democracias do público ou 

da opinião. Contudo, essa centralidade ocorre ao custo da manutenção de uma violência 

histórica perpetrada pelas elites através do recurso da crescente intromissão da 

comunicação, bem como do discurso e da deliberação sobre o campo político. As 

promessas de transparência (publicidade dos atos do governo) e de superação da crise 

de representação (mediante o restabelecimento de um vínculo entre representantes e 

representados), pressupostas pela comunicação política e por um espaço público 

baseado no discurso e na deliberação, são subsumidas pela lógica da hipermidiatização 

das pesquisas de opinião que, presas à lógica do acontecimento e do imediato, impedem 

os homens políticos de estabelecer metas políticas de longo prazo que possam orientar o 

exercício do poder e o curso de suas ações, os verdadeiros centros da política.  

Segundo o autor, a hipermidiatização do espaço público e das pesquisas de 

opinião gera graves distorções na forma de fazer política nas democracias de massa. 

Isso porque, ao contrário do que propalam as mídias, as pesquisas de opinião nunca 

refletem “a” opinião pública, mas apenas sua resposta, em condições particulares, a 

perguntas feitas por um mandatário e, muitas vezes, orientadas em uma direção que não 

é verdadeiramente informacional, mas em direção aos interesses das mídias que as 

instrumentalizam para efeito de poder sobre governos, e aos interesses das elites que as 

utilizam para exercer um domínio sobre os homens políticos que, “apressados e 

cansados”, veem nas sondagens um “atalho para a realidade”. 



258 

 

Embora o conceito dado por Wolton (2004) à comunicação política seja 

formulado nos termos da publicidade dos discursos políticos, e sua crítica ao uso 

político de pesquisas de opinião incida de forma acurada sobre problemas reais, 

ambos os elementos de sua argumentação apresentam limitações e imprecisões.  

Primeiro, porque pressupõe um modelo de esfera pública liberal em que a 

participação popular é reduzida ao mínimo de eleger os políticos, consumir 

informações midiáticas e participar de pesquisas de opinião. Suas propostas de 

“saídas” para a crise por que passa a democracia de massas não fogem às receitas 

liberais conservadoras: recolocar no centro da política o poder e a ação, de modo que 

os esforços para a democratização da política sejam redirigidos para o seu devido 

lugar, ou seja, o de reintroduzir a alteridade “do lado da capacidade de ação, e não do 

lado do discurso”; diminuir a pressão das mídias e dos fluxos dos acontecimentos 

sobre os políticos, de modo que estes possam agir sobre a realidade e não apenas 

reagir às pressões; revalorizar a dupla homem político-cidadão através da valorização 

da profissão de homem político, como forma de superar as distorções geradas por 

uma cobertura midiática da política que privilegia o conflito e a personalização dos 

acontecimentos em detrimento da complexidade dos processos de decisão política; e, 

finalmente, ampliar o círculo dos que falam ampliando o espectro das fontes de 

informação utilizadas pelas mídias, de modo a evitar a saturação do público sempre 

exposto às opiniões expressas pelas mesmas fontes que, devido à sua exposição na 

mídia, ganham o status de estrelas. A verve crítica dilui-se, desse modo, na fatuidade 

das soluções propostas.  

Segundo, porque define a comunicação política, exclusivamente, a partir de 

uma abordagem centrada na mídia, passando ao largo da dimensão intersubjetiva da 

comunicação política e do papel político da sociedade civil, o que se coaduna com 

seu modelo de esfera pública política centrada no governo, ou naqueles que detêm o 

poder e a capacidade de ação.  

Terceiro, embora aponte a presença de discursos contraditórios, não apresenta 

nenhum critério qualitativo, tampouco normativo, para a relação entre comunicação 

política e democracia. Wolton (2004) toma a esfera pública em sentido fraco e, 

conquanto indique o caráter artificial da opinião pública agregada, bem como sua 

fragilidade frente à manipulação e ao uso instrumental que delas fazem as elites e as 

mídias, toma o modelo de governo pelas pesquisas de opinião difundidas e 
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comentadas pelas mídias como uma realidade ubíqua. Além disso, ao se referir à 

opinião pública, trata-a como um fenômeno unívoco, não contemplando nem a sua 

complexidade nem sua dimensão normativa.  

Embora a expressão opinião pública seja empregada, muitas vezes, de forma 

indiscriminada, para se referir de forma abstrata ou empírica às manifestações do 

soberano democrático, ou da vontade popular, ela não é um ente unívoco ou 

homogêneo, mas uma representação do conjunto das opiniões, muitas vezes, 

concorrentes, que se encontram na coletividade e nos agregados públicos. 

Empiricamente, ela compreende todas as opiniões sustentadas por diversas partes do 

público em questão, assim como uma especificação das partes que não têm opinião. 

Assim, quando se fala de opinião pública no singular, está-se fazendo referência a 

alguma opinião dominante. E mesmo os índices utilizados para aferir determinada 

dominância devem ser especificados. A opinião dominante não é, necessariamente, a 

opinião da maioria, posto que a opinião de uma minoria influente pode ser a que é 

realmente eficaz (Kaplan e Lasswell 1998: 69).  

De forma complementar, as pesquisas de opinião não revelam a opinião 

pública, a vox populi ou a opinião do soberano democrático, elas oferecem, antes, um 

indicativo de qual corrente de opinião, dentre as variadas correntes de opinião 

existentes, sendo socialmente reconhecidas como dominantes por uma determinada 

coletividade ou público em tempo histórico igualmente determinado, dominância 

esta que pode ser fruto não de um processo de reflexão coletiva e aprendizado social, 

mas o reflexo de uma situação em que aqueles indivíduos ou grupos com maior 

acúmulo de capital simbólico, cultural, econômico e político também detêm as 

condições estruturais necessárias para tornar suas opiniões, bem como suas visões de 

mundo, ideologias e atitudes, socialmente visíveis, inclusive mediante acesso 

privilegiado às mídias, detendo, desse modo, melhores condições para torná-las 

politicamente relevantes.  

Assim, do ponto de vista normativo, para que uma opinião pública dominante 

captada por uma pesquisa de opinião atenda aos pressupostos democráticos de 

legitimação da vontade política, ela precisa ter sido previamente exposta ao 

escrutínio público em condições tais que todos aqueles que se consideraram afetados 

tenham tido iguais condições de participar do discurso público.  
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Por fim, o conceito dado por Wolton (2004) à comunicação política é 

limitado e impreciso porque pressupõe um modelo de sistema de comunicação 

política muito restrito, não estabelecendo distinções entre os variados níveis da 

comunicação política mediada entre a sociedade civil e o Estado, muito mais 

matizada na abordagem de Gurevitch e Blumler (1995), cuja influência é facilmente 

detectada na forma como Habermas passou a tratar a questão em escritos mais 

recentes (2003a; 2006). 

Gurevitch e Blumler (1995: 275-284) distinguem quatro diferentes níveis para o 

sistema de comunicação política mediada: o nível societal, o nível inter-institucional, o 

nível intra-organizacional e o nível da audiência.  

O nível societal abrange os processos de produção e disseminação de mensagens 

políticas através de uma rede de subsistemas econômicos, políticos e culturais que 

exercem pressão sobre os meios de comunicação social para selecionar determinadas 

questões, em vez de outras, como temas para a atenção pública; para enquadrar (frame) 

suas histórias de acordo com cenários favoráveis, e para dar à opinião de certos grupos e 

indivíduos um tratamento privilegiado, acrescido de uma maior exposição. Entretanto, 

para Gurevitch e Blumler, essas pressões não precisam ser aplicadas de modo evidente 

ou deliberado por indivíduos ou grupos, visto que eles estão mais interessados em 

abordar a comunicação política como um produto sistêmico do fluxo de influências 

recíprocas entre os meios de comunicação social e outras instituições sociais e as formas 

como essas relações são interpretadas como mais ou menos "naturais" e como um 

fenômeno mutuamente aceito que tende a reproduzir as relações de poder e 

dependências recíprocas entre eles. Para eles, é a articulação entre essas diferentes 

instituições, incluindo as relações mais estreitas e poderosas de dependência e, em 

alguns casos, as ligações mais remotas e de menor dependência, que podem resultar em 

vários constrangimentos para as “comunicações para a democracia”. Esses 

constrangimentos ganham as mais variadas formas, desde as pressões criadas pelos 

mecanismos de mercado, como a imposição de formatos rígidos para a cobertura de 

assuntos públicos, constrangimentos políticos que vão desde o controle político direto 

até pressões para promover ou suprimir conteúdos específicos e pressões sociais, como 

as fundamentadas em estruturas de status e prestígio que contribuem para dar maior 

visibilidade aos acontecimentos e perspectivas de indivíduos ou grupos que ocupam o 

topo da hierarquia social. 
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Conforme Gurevitch e Blumler, o nível inter-institucional diz respeito à 

dimensão do sistema de comunicação mediada por mensagens políticas como um 

produto composto que reflete sutilmente as contribuições e interações de dois tipos 

diferentes de comunicadores: advogados e jornalistas. Para eles, cada um dos lados 

esforça-se para perseguir diferentes objetivos, mas ambos não podem atuar 

normalmente sem que um dos lados obtenha a cooperação do outro. Os autores não se 

referem apenas à observância de normas jurídicas nas práticas jornalísticas, o que ao 

extremo pode conduzir a uma indesejável juridificação do jornalismo, mas também a 

um processo mais profundo de introjeção de valores normativos pelos jornalistas que se 

reflete em suas práticas. Um exemplo clássico é o dilema enfrentado por jornalistas que 

devem decidir até que ponto, ao desempenharem a função de difusão de informações 

liberadas por fontes políticas, estão atuando em nome de um legítimo interesse público 

ou como um instrumento de propaganda política. Outra maneira de interação entre 

advogados e jornalistas é dada na forma como os advogados têm atuado como 

consultores de atores públicos, moldando suas falas em campanhas políticas ou em suas 

exposições midiáticas cotidianas. 

O nível intra-organizacional é marcado pelos significativos constrangimentos ou 

obstáculos postos à representatividade de questões sociais e políticas na mídia, 

resultantes de fatores internos à organização do jornalismo, incluindo as relações entre 

as empresas de mídia e as notícias e os valores e ideologias que guiam os profissionais 

de mídia em seu trabalho. 

Nas sociedades liberais-democráticas, a relação entre os meios de comunicação é 

caracterizada, principalmente, pela concorrência para maximizar audiências, para ser a 

primeira a dar a notícia ou para atuar sobre os rivais de outras formas. A competição 

pela clientela da audiência não está apenas diretamente relacionada com os objetivos 

econômicos da mídia, mas também se encontra profundamente enraizada na cultura 

profissional do jornalismo ocidental. Não obstante, como salientam Gurevitch e 

Blumler, a competição não é a única força que molda o comportamento dos jornalistas. 

Os valores profissionais, tais como a objetividade, a imparcialidade, a equidade e uma 

capacidade para reconhecer os valores-notícia de um evento, também atuam como 

diretrizes que influenciam o enquadramento das notícias55. 

                                                
55 Sobre essa questão ver também Traquina (2001; 2004). 
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Idealmente, o nível da audiência diz respeito ao atendimento dos elevados 

interesses e necessidades do público em um sistema de mídia democrático. Contudo, na 

prática, o que ocorre é um delicado jogo entre as atitudes do público frente às mídias e a 

percepção que estas têm das atitudes e interesses do público. Na maior parte das vezes, 

a mídia joga desempenhando o papel de quem atende prontamente aos sinais dados pela 

platéia de aversão ou rejeição a certas maneiras como é tratada – mas isso no caso de os 

meios de comunicação social considerarem a reação do público como um risco para 

suas metas competitivas. É nesse sentido que o público possui uma espécie de reserva 

de poder de veto.  

De modo geral, os variados níveis da comunicação política mediada evidenciam 

um quadro de relações complexas e de influências mútuas entre os meios de 

comunicação e os subsistemas políticos, econômicos e culturais. Um aspecto 

fundamental que emerge dessas especificações diz respeito ao papel desempenhado pelo 

subsistema midiático nos processos de difusão das mensagens políticas na sociedade. 

Essa questão é tratada por Habermas a partir da perspectiva da uma comunicação 

normativa capaz de gerar um poder legítimo, da necessidade de legitimação do 

exercício do poder político e do papel da comunicação política estratégica nos processos 

de coordenação entre os subsistemas sociais, a exemplo do subsistema político 

administrativo e da sociedade civil. 

Segundo Habermas (1988b), a instância política encontra-se entre dois processos 

contrários: o da produção de um poder legítimo e o da constituição dessa legitimação 

pelo sistema político, com a qual o poder administrativo estabelece uma relação 

reflexiva. Entretanto, enquanto o poder administrativo remete ao poder de decisão, o 

poder comunicativo remete à busca pela dominação legítima que, sem necessariamente 

justificar o uso da violência, garante o acesso da instância política ao poder, ou sua 

manutenção nessa posição, pois a dominação está sempre ameaçada por uma sanção 

física (golpe de Estado), institucional (derrubada do governo) ou simbólica. Isso faz 

com que, segundo Charaudeau (2006: 19), surja, em reposta ao “espaço de discussão 

pública” que determina os valores e onde é elaborado o projeto comum de uma dada 

comunidade, um “espaço de persuasão” no qual a instância política, “jogando com 

argumentos da razão e da paixão, tenta fazer a instância cidadã aderir à sua ação”.  

A comunicação política comporta duas dimensões: a da comunicação normativa, 

orientada para o entendimento mútuo e formação de consensos, e a da comunicação 
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estratégica, orientada para a persuasão. A comunicação política normativa remete-se à 

comunicação entre os participantes de comunicações linguísticas, ações ou interações 

sociais orientadas para o entendimento mútuo sobre algo no mundo. É a comunicação 

política no sentido forte, gerada nos espaços de comunicação da sociedade civil e fonte 

do poder comunicativo que responde pelos processos de socialização, integração social 

e reprodução cultural e, por conseguinte, por processos, tais como os de individuação, 

de construção social de identidades sociais e coletivas, de difusão e legitimação de uma 

cultura política.  

O modelo de comunicação normativo entende apenas de forma derivada que a 

reflexão moral também tenha como objeto a resolução de conflitos de ação através de 

meios comunicativos orientados para o estabelecimento de acordos. A extensão 

argumentativa da ação comunicativa proporciona um procedimento intersubjetivo para a 

geração de normas morais válidas e para a avaliação das normas existentes. A ética 

discursiva concebe a tarefa de fundamentação como algo dependente dos discursos reais 

entre seres humanos, de modo que a pretensão que acompanha os enunciados morais de 

serem universalmente reconhecidos como válidos precisa ser comprovada nas 

argumentações e interpretações fáticas. O princípio básico da ética discursiva é o 

princípio discursivo da universalização segundo o qual “são válidas apenas aquelas 

normas a que todos os possíveis atingidos possam dar seu assentimento, na qualidade de 

participantes de discursos racionais” (Habermas, 1997: 142). 

Apesar das semelhanças que esse princípio discursivo mantém com o imperativo 

categórico kantiano56, a ênfase habermasiana desloca-se daquilo que cada um 

individualmente pode querer que se converta em norma universal para aquilo que todos 

de comum acordo desejam reconhecer como norma universal. Dessa forma, na ética 

discursiva, uma norma somente torna-se válida quando todas as pessoas concernidas ou 

por ela atingidas conseguem estabelecer um acordo enquanto participantes de um 

discurso prático (Velasco, 2003: 54-55). 

Mas, na teoria habermasiana da ética do discurso, a universalidade não significa 

neutralidade frente a uma pluralidade de valores ou de formas de vida, posto que se 

refere, em primeiro lugar, às metanormas de reciprocidade simétrica que devem 

                                                
56 O imperativo categórico “age só segundo a máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se 
torne lei universal” (Kant, 2004: 51) é uma das idéias centrais para a adequada compreensão da 
moralidade e da eticidade kantianas. Nesta proposição, Kant descreve as condições de universalização de 
uma lei geral sintetizando, neste ínterim, seu pensamento sobre as questões da moralidade.   
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funcionar como princípios reguladores que orientam o processo discursivo de resolução 

de conflitos e, em segundo lugar, às normas ou princípios sobre as quais podem estar de 

acordo todos os potencialmente afetados (Cohen e Arato 2000: 40). 

Salienta-se, desse modo, o papel da intersubjetividade no desenvolvimento dos 

discursos políticos, bem como o papel transformador dos processos comunicativos a ela 

inerentes. O reconhecimento mútuo do outro como um sujeito cujo discurso deve ser 

levado em consideração baseia-se em um entendimento das bases universais do 

discurso, ou seja, no reconhecimento daquelas bases a partir das quais o diálogo torna-

se possível. Embora isso não implique, necessariamente, o reconhecimento da 

legitimidade ou da veracidade do discurso do outro, ou mesmo uma mudança de postura 

a partir da integração em seu sistema de pensamento das premissas ou conteúdos do 

discurso concorrente, ao agregar informações novas, o processo dialógico transforma os 

interlocutores, estabelecendo, nesse ínterim, pontes cognitivas para a compreensão 

mútua, mesmo que a base dessa compreensão seja a assunção de que os valores e os 

julgamentos de valor acionados e elaborados no interior de seus discursos teóricos e 

prático-morais são irredutíveis ou mutuamente excludentes.  

Por sua vez, a comunicação política estratégica é aquela que responde aos 

princípios da coordenação entre os subsistemas e que, dadas as suas características de 

comunicação geral ou virtual, sujeita-se a uma ampliação ou distensão no espaço e no 

tempo mediante o uso das tecnologias da comunicação. Ao separar analiticamente a 

comunicação normativa da comunicação estratégica, Habermas assinala o potencial de 

influência das pessoas, grupos e instituições que dispõem dos recursos culturais e de 

comunicação e de que a esfera pública não pode ser resgatada sem que se resolva o 

problema da coordenação entre os subsistemas.  

Após detalhada inspeção de diferentes noções do papel do discurso público no 

campo deliberativo, Peters (2005: 105) identificou duas noções principais que podem 

ser distinguidas pelas funções que elas atribuem à deliberação pública. A primeira é a 

função informacional: cidadãos precisam ter opções para conseguir suficiente 

informação em questões políticas contestatórias para tomar uma decisão informada. 

Eles também precisam ter informações no processo de seleção de seus representantes 

políticos e autoridades e, por sua vez, os representantes e autoridades também devem ter 

informações sobre as preferências e opiniões dos cidadãos, além da limitada gama de 

informações que eles conseguem através das eleições e dos votos populares. 
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A segunda é a “função de formação de opinião” pela comunicação pública. 

Nesse modelo, os cidadãos não apenas devem receber a informação necessária 

individualmente, mas também precisam ter a oportunidade para se engajar no debate, de 

modo a alcançarem decisões razoáveis e detidamente consideradas. Eles devem ter a 

oportunidade de deparar-se com diferentes opiniões, testar seus próprios pontos de vista 

e argumentos, expô-los a contra-argumentos. Eles podem assistir ou ouvir debates 

públicos, escrever sobre eles e formar seu próprio julgamento a partir das várias 

posições apresentadas ou, preferencialmente, participar ativamente em debates como 

falantes. Para a maioria dos cidadãos, a oportunidade para uma participação ativa pode 

ocorrer em pequenos fóruns, como reuniões informais, assembléias, conselhos, 

participação em corpo de júri popular, etc. 

Ambas as funções da esfera pública dependem, a seu modo, da aquisição de 

informação individual, o que recoloca os problemas da produção, oferta e acesso a essas 

informações em sociedades midiáticas como um problema central para as sociedades 

democráticas, ou melhor, para aquelas que aspiram sê-lo.  

Desse modo, e a partir do referencial da teoria da ação comunicativa e do 

modelo de sociedade em dois níveis de Habermas (1988b), entendo as sociedades 

midiáticas como aquelas em que os sistemas midiáticos ocupam um lugar central na 

comunicação geral e atuam como um dos elos centrais no processo de coordenação 

entre os subsistemas especializados da sociedade, a exemplo da coordenação entre os 

subsistemas do legislativo e da sociedade civil. Essa especificação faz-se necessária 

para diferenciar a proposta desta pesquisa daquelas interpretações das funções e efeitos 

dos sistemas midiáticos em regimes democráticos efetuados a partir de modelos 

centrados nas mídias, a exemplo dos trabalhos de Castells (1999a; 2003; 2008a; 2008b), 

Lévy (2004), McCombs, Einsiedl e Weaver (1991), Silverstone (2007), Cornu (1998), 

Saperas (1998), Wolton (2004), para citar alguns dos mais influentes pesquisadores 

internacionais de diferentes correntes teóricas, ou os trabalhos de Gomes (2004), 

Gentilli (2005), Porto (2004), Weber (2000; 2004), Rubim (2004), para citar alguns 

autores brasileiros. 

Mesmo sob o risco de estar fazendo uma simplificação grosseira desse conjunto 

de trabalhos, é possível afirmar, sem distorcer seus aspectos mais fundamentais, que ao 

construírem suas análises do papel político ou do impacto das mídias sobre a vida 

política a partir de uma perspectiva centrada nas mídias, essas pesquisas terminam por 
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descrever e entender os processos políticos não nos termos dos cidadãos em sua 

condição de atores ou agentes ativos e potencialmente críticos ou de participantes na 

construção coletiva de discursos públicos politicamente relevantes, mas nos termos dos 

cidadãos como consumidores de informação ou como espectadores de um espetáculo. 

Ver Figura 2. 

 

Figura 2: Síntese das abordagens sobre a esfera pública das mídias: as principais 
escolhas são entre os modelos de comunicação difusionista e dialógico e entre 
teorias centradas na mídia ou centradas na sociedade  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao centrarem seu foco de análise nos atores midiáticos e em seu poder de 

influenciar e definir a agenda do público ou a agenda governamental (McCombs, 

Einsiedl e Weaver, 1991), na capacidade das mídias de influenciar ou, mesmo, 

determinar os referenciais cognitivos preferenciais ou hegemônicos a partir dos quais os 

acontecimentos do mundo serão apreendidos ou interpretados (Saperas, 1998; Porto, 

2004) ou, ainda, no papel privilegiado dos meios de comunicação na mediação entre 

sociedade e sistema político formal como uma característica determinante da vida 

política nas democracias ocidentais (Gomes, 2004; Gentilli, 2005; Silverstone, 2007; 



267 

 

Casttells, 1999a; 2003; 2008a; 2008b), esses autores terminam por relegar ao conjunto 

da comunidade política e aos cidadãos um papel secundário na condução de seu próprio 

destino político, mas, sobretudo, ou não apontam ou são ineficazes ao apontar caminhos 

para a correção ou superação das distorções promovidas pelas mídias nos processos 

políticos.  

Ambos os fatores, o modelo inferido de cidadão como um consumidor de 

informações e a ineficácia de suas propostas para correção das distorções promovidas 

pela influência das mídias nos processos políticos, decorrem do fato de que todos esses 

trabalhos inferem ou operacionalizam um modelo de democracia e de cidadania liberal-

pluralista, a exemplo da defesa do desenvolvimento de uma ética da responsabilidade 

das mídias (Cornu, 1998), de mecanismos de responsabilização das mídias (Silverstone, 

2007) ou, mesmo, na defesa do uso das novas tecnologias da informação e da 

comunicação no desenvolvimento de um modelo de democracia direta, mas centrada no 

Estado e no voto como forma de participação política (Lévy, 2004).  

Ao fazerem equivaler o papel de cidadão ao de consumidor de informações e de 

produtos simbólicos das indústrias midiáticas, condenam os indivíduos à fatalidade cega 

de indivíduos politicamente apáticos que, ao trocarem sua liberdade de pensamento e de 

ação pela saciedade de seus apetites pelo consumo, tornam-se cativos de um poder que 

lhes escapa ao controle. Os movimentos desse réquiem para a democracia e para a 

liberdade já são bem conhecidos, as variações restringem-se à identificação dos algozes 

dessa morte anunciada: as disposições naturais do povo à dominação e à apatia e ao seu 

desejo de submissão a uma força que os oriente e guie; as rotinas produtivas do 

jornalismo e seus valores profissionais; o excesso de informações que produzem a 

apatia política como uma anomia do sistema ou, ainda, o desejo de poder dos 

proprietários das mídias que, muitas vezes, são também detentores do poder político.  

Mas também aqueles que utilizam o modelo de cidadania mínima baseada no 

voto e no consumo de informações para compor uma ode ao espírito empreendedor dos 

profissionais de mídia, sobretudo jornalistas, que garantem o movimento e o 

funcionamento do sistema, a despeito da ociosidade, incapacidade e alienação da 

maioria. Para estes, as maiorias ignorantes devem ser guiadas e orientadas (Lipmann, 

1997). Um aspecto central desse tipo de argumentação é a defesa  da capacidade auto-

reguladora proporcionada pela liberdade de mercado e da ideia de que aqueles que 

ocupam uma posição privilegiada no espaço público, lá estão porque “conquistaram” 
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esse direito (Ortega y Gasset, 1987). A ideologia da meritocracia é utilizada para 

justificar uma forma de dominação baseada na violência simbólica e no exercício de um 

poder baseado na apropriação privada das liberdades-direitos de opinião, expressão, 

comunicação e participação no discurso público, de modo que, neste âmbito, a crítica 

formulada por Habermas em “Mudança Estrutural” permanece atual. 

Embora as mídias de massa tradicionais (ou mídias generalistas) como o rádio, a 

televisão e a imprensa possam incluir recursos interativos, seja pelo emprego setorizado 

dos recursos da tecnologia digital seja pela migração dessas mídias para esse novo 

suporte, elas permanecem sendo mídias cujo fluxo comunicativo é, prioritariamente, 

unidirecional: as possibilidades de o receptor tornar-se, eventualmente, emissor são 

mínimas e, quando ocorrem, são controladas pelas normas e rotinas produtivas dos 

veículos de comunicação. Além disso, conquanto possam incluir graus diferenciados de 

interatividade, as mídias generalistas não possibilitam real comunicação intersubjetiva, 

de modo que, a rigor, elas não constituem um espaço institucional ou um canal para o 

diálogo público, mas um espaço para a circulação, difusão e publicidade de discursos.  

A tese habermasiana da “vontade ilustrada” é importante para o contexto dessa 

pesquisa porque clarifica alguns aspectos fundamentais. Primeiro, porque ela oferece 

argumentos contra teorias ingênuas da participação popular que vêm na aplicação de 

instrumentos técnicos (como os possibilitados pela telemática e, mais especificamente, 

pela Internet) uma possibilidade de aprofundamento da democracia mediante a 

ampliação dos institutos da democracia direta como plebiscitos, consultas e referendos 

populares, como as Pierre Levy (2004), além de oferecer subsídios para a 

problematização de modelos de democracia eletrônica, como o defendido por Eisenberg 

e Cepik (2002). 

Um problema comum a ambas as abordagens citadas acima é que elas 

identificam a emancipação política com o progresso técnico. O problema é que o 

desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias da informação e da comunicação 

bidirecionais em que o receptor em algum momento da interação comunicativa pode 

transformar-se em emissor não implica, necessariamente, uma maior participação 

popular na razão pública ou uma melhor qualidade da discussão pública.  

Sob esse aspecto, as teorias deliberativas da democracia ressaltam que o simples 

fato de uma democracia direta ser tecnicamente possível não implica que ela seja social 

e politicamente viável. Até porque o grau de complexidade de nossas sociedades 
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ganhou dimensão tal que é impossível termos uma opinião informada acerca de tudo. 

Como salientado por Bovero ... 

[...] Um instituto de democracia direta como o referendum pode 
certamente ser invocado como corretivo democrático para eventuais 
distorções da democracia representativa, mas apenas quando aplicado 
a um problema de decisão que, por sua natureza, possa ser reduzido a 
um quesito específico e circunscrito, além de sensato, passível de ser 
formulado nos termos de uma alternativa clara entre um sim e um não, 
e apenas depois de um debate público suficientemente amplo que 
permita aos cidadãos formular uma opinião ponderada (2002: 41) 

O modelo de democracia direta participativa não é, necessariamente, refratário 

ao governo da opinião. Ele mantém a ideia de que, através da discussão pública, os 

cidadãos ativos, que defendem grande variedade de interesses, contribuem para uma 

formulação mais apurada dos problemas e temas que deverão ser incluídos na agenda 

pública. Além disso, também considera que o diálogo exclui as posições que não podem 

ser justificadas com argumentos, visto que o mero reconhecimento de interlocutores 

evita que seus interesses sejam ignorados.  

A defesa de mecanismos de democracia direta participativa como um recurso 

para se corrigir distorções das democracias liberais representativas não é algo novo e, 

como visto na primeira parte desta tese, tem ganhado novo fôlego nas discussões 

políticas, sobretudo naquelas de influência republicana que postulam a criação e 

multiplicação de canais de acesso e de participação popular no âmbito das instituições e 

um modelo de cidadania ativa no sentido forte de participação direta nas decisões 

políticas. 

Mas, conquanto o modelo republicano de esfera pública tenha a vantagem de se 

basear em uma noção radicalmente democrática de auto-organização da sociedade pelos 

cidadãos através da formação de acordos mútuos pela via comunicativa e não pelo 

recurso à negociação entre interesses concorrentes, ela se organiza sob a forma de 

espaços públicos informais e formais cujas deliberações têm como fim ações em 

conjunto e decisões orientadas por uma noção de bem comum em geral.  Essa exigência 

de que as discussões travadas na esfera pública resultem em ação e decisão termina por 

estabelecer um nexo necessário entre a dimensão discursiva da democracia e uma 

comunidade concreta, pois ela faz o auto-entendimento coletivo depender da construção 

de um sentido de pertença à comunidade política ou a um grupo através de uma prática 

em comum exercida com outros.  
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Já no modelo de discurso virtual, desenvolvido por Habermas, o indivíduo 

permanece amarrado à intersubjetividade de uma estrutura preliminar de entendimento, 

mas, ao mesmo tempo,... 

[...] a referência a uma comunidade comunicativa virtual – que aponta 
para além do conteúdo tradicional de cada comunidade particular e 
que é inclusiva de modo ideal – desliga as tomadas de posição em 
termos de sim/não dos participantes do poder prejudicial dos jogos de 
linguagem e das formas de vida socializadas apenas no nível 
convencional (1997: 354). 

Ou seja, diferentemente do modelo de esfera pública republicana, os modelos de 

política deliberativa e de esfera pública habermasianos não são modelos decisionistas. 

Seu foco está direcionado à formação racional e discursiva da opinião e da vontade 

política nos espaços de interação social da sociedade civil, sendo a decisão um atributo 

dos núcleos administrativos do Estado. Além disso, sua noção de discurso virtual 

permite estender a noção de publicidade e, com ela, da formação informal da opinião 

para além dos limites de uma comunidade concreta ou, mesmo, para além do Estado 

nacional. A noção estendida de esfera pública geral como redes de fluxos comunicativos 

que integram a esfera pública abstrata formada pelas mídias permite, pois, pensar a 

possibilidade de uma esfera pública internacional e cosmopolita em que os sujeitos do 

discurso não precisam compartilhar o mesmo mundo da vida, mas apenas a mesma 

suposição formal de mundo. 

 Decerto, como argumenta MacCarthy (1999: 63), a identificação feita por 

Habermas dos múltiplos e variados públicos espontâneos e engajados em discussões 

informais sobre questões de interesse público como o lócus da formação racional da 

opinião e da vontade reflete um pessimismo quanto à capacidade das organizações 

formais do Estado e da economia para conduzir um aprofundamento da democracia. 

Mas ela também aponta para uma nova realidade política centrada na sociedade civil, 

baseada e desencadeada pelo dinamismo e pelos potenciais contestatório e crítico dos 

novos movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil em suas lutas por 

reconhecimento, não apenas nas esferas públicas circunscritas no espaço de Estados 

singulares, como também nos novos espaços de governança internacional, ambos 

normativamente orientados pelos princípios da abertura, transparência, comunicação 

proativa, participação e responsabilização (accountability).  
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As lutas pela inclusão de seus temas e demandas na agenda pública através de 

pressões diretas exercidas sobre os governos ou mediante a sensibilização da opinião 

pública (nacional e internacional), através da utilização dos recursos comunicativos dos 

sistemas de mídia centrais, dos sistemas alternativos de comunicação e das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, têm modelado o desenvolvimento de 

novas formas de organização da comunicação política mediada, uma vez que a luta para 

se fazer incluir na agenda pública é em si uma luta por justiça e liberdade. A distinção 

entre o social e o político perde sentido no mundo moderno, não porque toda a política 

tornou-se uma administração ou porque a economia tornou-se a quintessência do 

público, como pensava Arendt, mas, primariamente, porque a luta para fazer alguma 

coisa pública é uma luta por uma justiça (Benhabib, 1999: 79).  

Assim, o que está em jogo quando discutimos questões referentes à participação, 

à comunicação proativa, à responsabilização e à acessibilidade ou abertura da esfera 

pública é a própria condição de possibilidade do discurso público e as condições 

estruturais da comunicação política na sociedade.  

O advento dos meios de comunicação promoveu significativa mudança nas 

relações entre Estado e sociedade, em grande parte devido aos mecanismos de 

dependências e influências mútuas entre os meios de comunicação e os subsistemas 

político, econômico e cultural. Mas, se por um lado, o Estado tornou-se dependente dos 

serviços prestados pelos sistemas de comunicação e sistemas midiáticos para atingir “o 

grande público”, por outro, estes também desenvolveram relações de dependência com 

o Estado, com graves implicações não apenas para a autonomia do sistema midiático, 

mas também para a legitimidade da comunicação política, o tópico central da próxima 

seção.  

5.1 Meios de comunicação e a legitimidade da comunicação política 

Para Habermas (2006), a comunicação política mediada na esfera pública pode 

facilitar processos de legitimação deliberativa em sociedades complexas somente se um 

sistema mediático auto-regulado adquirir independência com relação a seu ambiente 

social e se audiências anônimas garantirem um feedback entre discurso informado da 

elite e uma sociedade civil responsiva. 

No âmbito mais amplo da legitimação democrática, a esfera pública das mídias 

atua de modo a mobilizar e reunir questões relevantes e informações necessárias para 

especificar interpretações, além de preparar as agendas para as instituições políticas. Ou 
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seja, no modelo deliberativo, a esfera pública das mídias cumpre a função de assegurar a 

formação de uma pluralidade de opiniões públicas discursivamente consideradas.  

A democracia deliberativa oferece um modelo comunicativo, compreensivo e 

analítico para a legitimidade democrática, ou seja, para as interações entre Estado e seus 

ambientes sociais. Esse modelo é descrito por Habermas (2006: 13-14) da seguinte 

forma: o Estado é receptor de demandas oriundas de variados setores da sociedade. 

Além das normas e das regulamentações, ele deve providenciar bens e serviços públicos 

para a sociedade civil, assim como subsídios e infra-estrutura para os vários sistemas 

funcionais, como indústria, comércio, saúde, educação, pesquisa, desenvolvimento, etc. 

Por meio de pressões e negociações neo-corporativistas, os representantes de sistemas 

funcionais confrontam a administração através de demandas apresentadas como 

“imperativos funcionais”.  

Os representantes de sistemas particulares podem fazer ameaças de falhas 

iminentes, tais como inflação, demissões em massa, falta de habitação e de suprimento 

de energia, etc. O impacto perturbador desses alarmes ou crises sobre os cidadãos, em 

seus papéis de clientes desses subsistemas, é filtrado através de padrões distributivos de 

estruturas de classe. Redes associativas da sociedade civil e grupos de interesse 

especiais traduzem a tensão ativada por problemas sociais pendentes e demandas 

conflitantes por justiça social para questões políticas. Os atores da sociedade civil 

articulam interesses políticos e confrontam o Estado por meio de demandas 

provenientes dos mundos da vida de vários grupos. Com a sustentação legal dos direitos 

de voto, essas demandas podem ser reforçadas através da ameaça de interromper a 

legitimação. 

Contudo, como enfatizado por Habermas, os votos não crescem “naturalmente” 

do solo da sociedade civil (2006: 14). Antes de ultrapassarem o limiar formal das 

campanhas e das eleições gerais, eles ganham forma através dos confrontos entre vozes 

e interpretações nas interações cotidianas e nas comunicações mediatizadas. Na vida 

indisciplinada da esfera pública, o sistema político é o flanco desprotegido que depende 

da legitimação democrática oriunda da sociedade civil. 

O princípio da legitimidade implica, desse modo, a livre discussão de todos os 

interesses dentro das esferas públicas formais e informais da sociedade civil e das 

esferas públicas formais do Estado. Mesmo que a esfera pública política central, 

constituída pelo parlamento e pelos principais meios de comunicação, permaneça 



273 

 

fechada e inacessível ao povo, uma pluralidade de públicos alternativos, diferenciados, 

mas interligados, tem a condição de reviver os processos da comunicação pública. Isso 

porque Habermas (2006; 2003a) concebe as instâncias que vão das sub-culturas às 

grandes instituições educativas, dos públicos políticos aos científicos, dos movimentos 

sociais às micro-instituições com espaços nos quais a comunicação crítica está sendo 

ampliados. 

Nessa nova abordagem, a noção de esfera pública presta-se a uma reflexão maior 

acerca das condições de preservação do princípio do soberano democrático em 

sociedades altamente complexas, seu modelo paradigmático. Contudo, um aspecto 

relevante é que agora ele passa a identificar na sociedade civil os impulsos críticos e 

libertários capazes de promover as mudanças sociais e políticas necessárias para o 

suprimento dos déficits de legitimidade verificados nos sistemas democráticos liberais 

representativos e para a superação da crise do Estado de direito. Esses impulsos viriam 

da capacidade da sociedade civil de resistir, autocorrigir-se e de influenciar a si mesma 

através de processos discursivos e através da institucionalização. É nesse âmbito que a 

esfera pública passa ser descrita como “uma estrutura intermediária que faz a mediação 

entre sistema político, de um lado, e os setores privados do mundo da vida e sistemas de 

ação especializados em termos de funções, de outro lado” (Habermas, 2003a: 107). É 

através dessa mediação que a esfera pública transfere o poder comunicativo da 

sociedade civil para os sistemas especializados da administração pública e do 

legislativo, revertendo suas ações, mais uma vez, para a sociedade. 

Contudo, a comunicação política mediada na esfera pública somente pode 

facilitar processos de legitimação deliberativa em sociedades complexas se um sistema 

mediático auto-regulado adquirir independência com relação a seu ambiente social e se 

audiências anônimas garantirem um feedback entre discurso informado da elite e uma 

sociedade civil responsiva (Habermas 2006). 

O nexo entre as categorias “democracia”, “esfera pública” e “legitimidade” pode 

ser visualizado no chamado “quadrado mágico” (Figura 2) da teoria política, que inclui 

ainda a categoria “identidade coletiva” e que denota, segundo Peters (2005: 85), alguns 

dos mais básicos problemas da teoria política referentes aos modernos Estados-nação.  
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Figura 3: Quadrado mágico da teoria política 

Fonte: Peters (2005: 85) 

Atendo-se aos interesses imediatos desta pesquisa, serão explorados apenas os 

três primeiros elementos do quadrado mágico, ou seja, não abordarei a questão da 

identidade. Peters (2005: 85) refere-se à democracia através dos vários caminhos por 

meio dos quais cada cidadão influencia as decisões políticas (political decision-making) 

e a ação política governamental em um caminho que é geralmente considerado legítimo 

– não apenas pelo voto, mas também através da influência de grupos de interesse, 

partidos políticos e outras associações, pela ação pública ou ainda nas decisões 

regulares do poder judicial, o que inclui maneiras formais e informais de participação 

política, mas não ilegais, como subornar funcionários públicos ou atos terroristas. 

Por isso, a noção de esfera pública ou de discurso público requer maior 

elaboração. Segundo Peters (2005: 86-87), “comunicação pública” e “opinião pública” 

podem ser consideradas formas de participação política, na medida em que influenciam 

decisões políticas e ações governamentais. Enquanto o termo “esfera pública” possui a 

conotação de um espaço de comunicação delimitado, o termo “público” denota alguma 

forma de comunidade coletiva, podendo ser usado para se referir aos participantes de 

determinada esfera de discurso público. Por sua vez, a comunicação pública é uma 

forma acessível de comunicação livre de restrições formais ou de condições especiais de 

participação. Nela, todas as pessoas não especializadas e interessadas podem participar 

livremente, ouvindo, escrevendo ou falando o que pensam. Comumente, a participação 

ativa (escrevendo ou falando) é um caso minoritário na maioria dos cenários, 

especialmente na comunicação de massa. Mas não existem barreiras especiais para a 

participação através da audição (2005: 86-87). 
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Peters (2005: 87) emprega as noções de discurso e deliberação de modo muito 

aproximado à definição cunhada por Habermas e à empregada nas teorias 

deliberacionistas procedimentais. O autor define discurso como declarações empíricas, 

descrições ou relatórios (reports), explanações, interpretações, propostas, prescrições, 

julgamentos normativos ou avaliações sustentadas por algum tipo de justificação, 

argumento ou apresentação de evidência. Essas formas de suporte mediante argumentos 

ou provas devem referir-se a uma questão atual ou prévia, dúvidas ou objeções, e elas 

devem estar abertas para questões ou objeções futuras. Discurso é, desse modo, aquilo 

que normalmente entendemos como debate, discussão, argumento, interpretação e 

análise. Por isso, segundo o autor, podem-se encontrar formas de deliberação ou 

discurso em todas as formas de cenários, tanto nas comunicações privadas quanto nas 

organizacionais ou em comunicações especializadas.  

Legitimidade, no senso empírico, pode ser entendida como a relação entre 

pessoas e a ordem política total ou entre as pessoas e certas partes do sistema político, 

como leis, políticas e decisões políticas. As diferenças entre os aspectos gerais e 

específicos da legitimidade nesse senso são mais de gradação que categoriais. A relação 

efetiva-se na medida em que cada pessoa armazena certas crenças ou adota certas 

atitudes através de um sistema político ou através de seus componentes. Desse modo, é 

possível dizer que esse sistema político possui o suporte (apoio) de certas pessoas, 

usualmente os membros da unidade política em questão (Idem).  

Mas quais tipos de crenças ou atitudes e quais tipos de suportes são requeridos 

pela legitimidade democrática? 

Há uma variedade de suportes que vão desde formas de apoio ativas ou lealdades 

até formas de deferência passiva, aceitação resignada, mero hábito ou obediência 

motivada pelo medo. Assim, nem todas as formas de concordância com papéis políticos 

e decisões são, necessariamente, baseadas na legitimidade. Passando ao largo das 

complexas relações entre atitudes, crenças e comportamentos, Peters (2005: 97-98) 

assinala que a legitimidade requer que as pessoas tenham crenças sobre a ordem política 

que as motive a apoiá-la de alguma forma, para aceitar obrigações direcionadas para 

atos estritamente de acordo com esses papéis. Essas crenças podem corresponder à 

opinião pública e estar articuladas no discurso público. 

Existem, portanto, formas racionais e não-racionais de legitimidade. De forma 

resumida, pode-se dizer que a legitimidade racional é aquela em que as crenças podem 
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ser articuladas ou apoiadas de forma significativa e inteligível, mesmo quando 

controversa. Por sua vez, as formas de legitimidade não-racionais não podem ser 

publicamente articuladas e defendidas ou apoiadas pela razão pública. Nessa classe, 

podem ser incluídas as formas de legitimidade identificadas por Max Weber (Peters, 

2005: 98): 

 A legitimidade tradicionalista, baseada em uma lealdade incondicional a 
uma tradição particular ou na crença na sacralidade ou na superioridade dos 
valores dessa tradição particular; 

 A legitimidade religiosa, baseada na crença incondicional no sagrado e em 
suas “verdades reveladas”; 

 A legitimidade carismática, baseada na incondicional e não-reflexiva 
identificação com o poder de indivíduos ou coletividades, constituindo uma 
mistura de submissão e auto-enaltecimento através dessa identificação, 
aliados a sentimentos de pertença e de lealdade. 

Essas formas de legitimidade estão além da razão. Empiricamente, é possível 

encontrar formas misturadas de legitimidade racional e não-racional. Mas, ainda 

segundo o autor, a questão principal diz respeito às situações em que essa combinação 

gera incoerências ou contradições. O que é exemplificado pelas situações em que 

formas de legitimidade racionais são apoiadas por elementos afetivos como o orgulho 

ou quando formas não-racionais assumem formas não-razoáveis ou irracionais, como o 

apoio incondicional a líderes carismáticos malévolos.  

Os requerimentos normativos da democracia deliberativa concernentes a um 

sistema de mídia funcionalmente independente, ou seja, auto-regulado de acordo com 

seus próprios códigos normativos (Thompson, 1999) e à forma correta e justa de um 

feedback entre a comunicação política mediada e a sociedade civil não encontram 

paralelo no tipo de comunicação política predominante na atual sociedade midiática. 

Contudo, esses requerimentos podem servir como parâmetros para a identificação de 

causas específicas para a ausência de legitimidade da comunicação política mediada. A 

identificação dos entraves à existência de sistemas de mídia auto-regulados pode ser 

efetivada mediante a distinção, de um lado, acerca da diferenciação incompleta entre o 

sistema das mídias e os ambientes que os cercam e, de outro, entre uma interferência 

temporária e a independência do sistema midiático que já alcançou o nível da auto-

regulação (Habermas, 2006: 22).  
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No caso brasileiro, a diferenciação incompleta entre a comunicação 

tecnicamente mediada e o sistema político expressa-se, empiricamente, em uma 

complexa rede de padrões institucionalizados de relações clientelistas, patrimonialistas e 

corporativistas que estruturam as interações entre atores do sistema midiático, a 

exemplo dos proprietários de veículos de comunicação ou concessões de rádio e 

televisão, e instituições políticas formais, como o Senado e o Ministério das 

Comunicações. Ou seja, fazendo uso da nomenclatura conceitual habermasiana, pode-se 

dizer que é através dos instrumentos do clientelismo e do patrimonialismo que o poder 

do Estado penetra na sociedade e o poder econômico dos empresários de comunicação 

coloniza o Estado pela via do corporativismo. Desse modo, esses padrões de relação 

oferecem um rico instrumental analítico-explicativo para os processos de colonização da 

sociedade pelo poder do Estado e do Estado pelo poder do dinheiro, bem como para a 

análise da ausência de legitimidade da comunicação política mediada. 

Hallin e Papathanassopoulos (2002) avaliam que o conceito de clientelismo 

possui grande relevância para entender a economia política da mídia não apenas na 

Europa Mediterrânea e na América Latina, mas também no Leste Europeu. Segundo os 

autores, o conceito de clientelismo tem como vantagem a possibilidade de levar as 

análises para além das perspectivas liberais, segundo as quais a democratização da 

mídia está vinculada à diminuição ou eliminação da interferência do Estado, e da 

perspectiva crítica da economia política que dirige seu foco de análise para o problema 

do controle da mídia pelo capital privado. Isso porque o conceito de clientelismo 

possibilita uma análise sofisticada sobre variações das relações entre capital e Estado e 

dos partidos políticos com outras instituições sociais.  

O clientelismo refere-se ao padrão social de organização em que o acesso a 

recursos sociais é controlado por “patrões” ou “padrinhos” e distribuído entre seus 

“clientes” através de relações de deferência e suporte mútuo. Entretanto, essa é uma 

forma particularista e assimétrica de organização social, tipicamente contrastada com 

formas de cidadania em que o acesso aos recursos sociais está baseado em critérios 

universalistas de equidade, formalizados pela lei (Hallin e Papathanassopoulos, 2002; 

Mariz e Requejo, 2002).  

Para Hallin e Papathanassopoulos (2002), a presença e o predomínio do 

clientelismo na Europa Meridional e na América Latina estão intimamente vinculados 

ao desenvolvimento tardio da democracia, mas sua emergência não representa apenas 
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uma simples persistência de estruturas sociais hierarquizadas tradicionais, mas uma 

resposta à quebra dessas estruturas em um contexto social em que cada indivíduo está 

isolado e, por isso, busca um acesso independente com os centros políticos e 

econômicos. Enquanto, em sua forma clássica, o clientelismo é marcado por relações 

diáticas e individuais de dependência, no âmbito do sistema de mídia brasileiro, as 

relações clientelistas têm-se manifestado em padrões de troca de “favores” entre 

proprietários dos meios de comunicação de massa e governos, seja na forma de acesso 

privilegiado a financiamentos públicos e às verbas públicas de publicidade, seja através 

da transferência de concessões de retransmissoras de canais de rádio e televisão. 

Como argumenta Pieranti (2007: 102-110), historicamente, a publicidade oficial 

desempenhou importante papel no financiamento dos meios de comunicação no Brasil. 

E, apesar dos limites estabelecidos pelo orçamento da União e da fiscalização exercida 

sobre os gastos públicos, ela tem sido usada para ajudar ou, mesmo, subsidiar 

determinadas publicações em que a administração pública tenha interesse. Do mesmo 

modo, a prática oficiosa de empréstimos a juros reduzidos e outros favores viabilizados 

por bancos estatais foram decisivos para a consolidação de determinadas empresas do 

setor, a exemplo do jornal Última Hora de Porto Alegre (1951-1971), fundado por 

Samuel Wainer, com financiamento do Banco do Brasil, facilitado por Getúlio Vargas, 

que viu nesse recurso uma forma de combater a imprensa oposicionista. 

Na literatura brasileira, as relações clientelistas entre proprietários de veículos de 

comunicação eletrônicos e os detentores do poder público no Brasil são sistematizadas a 

partir do conceito de “coronelismo eletrônico” (Lima, 2006; 2001; Lima e Lopes, 2007; 

Bayma, 2001; 2007; Santos e Capparelli, 2005)57. De forma geral, esses estudos 

salientam os impactos das práticas clientelistas na estrutura do sistema de mídia 

brasileiro e, assim:  

1) Na formação e manutenção de monopólios nacionais no setor de 
comunicação, englobando a radiodifusão (eletrônica ou digital) e as 
telecomunicações;  

2) Na concentração das concessões, autorizações e permissões de rádio e 
televisão nas mãos de elites e oligarquias políticas regionais e locais;  

3) Na limitação da diversidade representativa dos discursos e opiniões tornadas 
públicas na esfera da radiodifusão;  

                                                
57 Sobre o conceito de coronelismo e para uma avaliação crítica de seu emprego no ambiente acadêmico 
brasileiro ver Leal (1948), Carvalho (1997), Nunes (2003), entre outros. 
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4) Na sobreposição de interesses privados sobre o interesse público na 
distribuição das concessões de rádio e televisão;  

5) Na redução à autonomia das instituições sociais, decorrente do alinhamento 
da mídia com interesses partidários ou familiares.  

Segundo Lima e Lopes (2007: 2), apesar das imprecisões que permeiam seu uso 

no ambiente acadêmico brasileiro, o conceito de “coronelismo eletrônico” ainda é 

analiticamente útil, uma vez que o conjunto de fenômenos que o caracterizam ainda 

guarda importantes semelhanças com o sistema de relações de poder originalmente 

estudado por Victor Nunes Leal (1948) na Primeira República. Como no velho 

coronelismo, as relações clientelistas baseiam-se na utilização do voto como uma moeda 

de troca, porém, diferente deste, no coronelismo eletrônico, o poder do coronel não está 

baseado na posse da terra, mas no controle da informação e, desse modo, em sua 

capacidade de influir na formação da opinião pública (Lima e Lopes, 2007: 3). 

Não bastassem os fatores acima elencados, salienta-se que há algo de errado 

quando aqueles que dispõem do poder de influenciar a formação das opiniões e da 

vontade política também detêm o poder substantivo de governo. Ou seja, há um grave 

problema quando aqueles que controlam o aparato estatal e exercem, neste âmbito, um 

poder de comando, também controlam a propriedade dos meios de comunicação de 

massa, fazendo com que as elites e oligarquias políticas regionais e locais constituam e 

atuem como “grupos de controle e poder” (Sartori, 1994: 199-200).  

Pesquisa realizada por Lima (2006: 127-129) mostra que, em 2003, 16 dos 51 

Deputados Federais membros titulares da Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) constavam no cadastro do Ministério das 

Comunicações (MiniCom) como sócios e/ou diretores de 37 concessionárias – 31 

emissoras de rádio e seis de televisão –, incluindo  o presidente da Comissão, deputado 

Corauci Sobrinho (DEM - SP). Considerando-se que o quorum mínimo de votação da 

CCTCI é de 26 deputados, conclui-se que, em tese, os 16 deputados concessionários 

poderiam, nessa situação, constituir maioria dos votantes, aprovando e rejeitando 

qualquer proposição. No mesmo estudo, Lima (2006: 132-140) revela que, dos 513 

deputados listados em 18 de agosto de 2005, pelo menos 51 eram concessionários 

diretos de veículos de radiodifusão e que de 30 a 37% dos 81 senadores estavam 

ligados, diretamente ou através de parentes, a veículos de comunicação. Os dados são 

preocupantes, mais ainda quando são contempladas suas possíveis imprecisões, visto 

que, além do cadastro de o MiniCom estar sempre desatualizado, os verdadeiros 



280 

 

controladores têm recorrido a vários expedientes para proteger suas identidades. 

Segundo Lima (2006: 122), 

[...] Nomes de parentes e “laranjas” são recursos comuns não só para 
esconder o patrimônio como para fugir das normas restritivas 
aplicáveis a deputados e senadores (...) e também daquelas que 
limitam a participação societária de “entidades” de radiodifusão a 
cinco concessões em VHF em nível nacional e a duas em UHF em 
nível regional (Artigo 12 do Decreto-Lei n° 236/67). 

Do ponto de vista das relações entre capital e Estado, os empresários da 

comunicação que pretendem guiar-se pelas leis de mercado, ou que, ao menos 

publicamente, adotam essa retórica, usam a centralidade do Estado sobre a 

regulamentação das comunicações para atingir seus objetivos. Fazendo uso de alguns 

dos principais verbetes da “gramática política do Brasil” (Nunes, 2003), pode-se dizer 

que, no campo das políticas públicas de comunicação, os padrões dominantes que 

estruturam as relações entre sociedade e instituições políticas formais continuam sendo 

os do clientelismo e do corporativismo.  

Tanto o clientelismo quanto o corporativismo foram utilizados como 

instrumentos de legitimidade política em diferentes fases da organização das instituições 

políticas brasileiras. Mas enquanto o clientelismo começa a ser condenado como uma 

prática danosa para as relações entre Estado e sociedade, para as relações institucionais 

e para o aprofundamento da democracia, o corporativismo ganha uma sobrevida ao 

transmudar-se de uma “forma de organização da sociedade intermediada pelo Estado” 

para uma “mera estratégia de defesa de interesses por determinados grupos sociais” 

(Pereira, 2003: 13).  

O corporativismo é definido por Nunes (2003: 37) como “uma arma de 

engenharia política dirigida para o controle político, a intermediação de interesses e o 

controle do fluxo de recursos materiais disponíveis”. Se, a princípio, o corporativismo é 

defendido como um mecanismo racional para gerenciar conflitos políticos e de classes, 

mediante a definição compulsória pelo Estado das categorias não-competitivas, 

hierárquicas e funcionalmente separadas que serão utilizadas para o reconhecimento dos 

detentores de direitos e deveres e dos atores legítimos na representação de interesses, no 

Brasil, ele tem sido utilizado como uma estratégia empresarial para penetrar no Estado. 

No setor de comunicação, o corporativismo exerce forte papel estruturante no sistema 

de intermediação de interesses e na formulação das políticas públicas, sendo que a 
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balança costuma pender para o atendimento das demandas e interesses dos segmentos 

patronais em detrimento do interesse público (Jambeiro, 2001; Bolaño, 2007; Lima, 

2006).  

Nesse âmbito, ressalta-se a ação dos lobbies dos proprietários dos meios de 

comunicação no Legislativo para a formulação de leis que privilegiem seus interesses, a 

exemplo da pressão exercida pela Rede Globo sobre a regulamentação de percentuais 

mínimos de regionalização da programação cultural, artística e jornalística e da 

produção terceirizada nas emissoras de rádio e Tv (Brittos, 2008: 157) ou, mesmo, a 

possibilidade de políticos proprietários de concessões de rádio e Tv que, ao fazerem 

parte da Comissão de Telecomunicação, têm a possibilidade de legislar em causa 

própria e, consequentemente, a capacidade para obstar políticas de comunicação mais 

progressistas. 

A outra causa identificada por Habermas (2006) para a ausência de legitimidade 

da comunicação política predominante em sociedades midiáticas é a interferência 

temporária do Estado sobre as comunicações ou sobre a cobertura noticiosa de um 

acontecimento, sendo para ele uma deficiência menor quando comparada com a 

diferenciação incompleta. Como exemplo de interferência temporária ele, cita o caso da 

gestão de comunicações da Casa Branca antes e depois da invasão do Iraque, em 2003, 

que não apenas conseguiu tornar o enquadramento da “guerra contra o terror” 

dominante na cobertura midiática sobre o evento, como também conseguiu silenciar 

enquadramentos 58 alternativos ou concorrentes. Este é um caso flagrante em que o 

poder instituído usou sua posição de “definidor primário” 59 para manipular 60 a opinião 

                                                
58 Para uma abordagem cognitiva do enquadramento do real e para uma explanação sobre sua aplicação 
como técnica argumentativa e de convencimento, consultar Breton (2003). Para outras teorias do 
enquadramento aplicadas ao jornalismo consultar MacQuail (2003), Wolf (2005), Traquina (1993; 2001; 
2004), entre outros. 
59 A hipótese dos definidores primários enfatiza um controle de cima para baixo no processo de produção 
de notícias, a noção conjugada de pânico moral e a relação estrutural entre as mídias e as fontes políticas 
e institucionais de informação. Nessa hipótese, as mídias são referidas como “definidores secundários” 
que reproduzem as definições daqueles que têm acesso privilegiado à mídia, pela sua condição de fontes 
políticas e institucionais credenciadas. Entretanto, ainda segundo esta perspectiva, a pressão desses 
grupos não ocorreria de forma conspiratória sendo, antes, um reflexo das rotinas de trabalho, dos critérios 
de noticiabilidade utilizados pelos jornalistas e editores na seleção dos acontecimentos que integrarão a 
cobertura noticiosa dos veículos de comunicação, como também da influência da ideologia dominante no 
trabalho cotidiano dos jornalistas. Desta hipótese é importante reter a noção de que a cultura dominante 
influencia as normas e práticas jornalísticas e a idéia básica de que existe uma tendência para a 
predominância de informações oriundas dos grupos mais poderosos na sociedade na cobertura noticiosa 
das mídias. Para um tratamento mais detido deste conceito ver Hall et. all. (1993), Serra (2000a; 2000b), 
Traquina (2004), entre outros. 
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pública, de forma a dar aparência de legitimidade às suas decisões e ações. Contudo, a 

manipulação da informação ou o estabelecimento de uma linha interpretativa dominante 

para um acontecimento de modo a atender aos interesses dos governos da ocasião 

constitui práticas recorrentes.  

Basta lembrar o caso do atentado terrorista do grupo Al Qaeda, que deixou 191 

mortos e quase 2000 feridos em Madri, em 11 de março de 2004. Os atentados 

ocorreram às vésperas das eleições gerais, e o então primeiro-ministro José Maria Aznar 

tentou manipular o episódio eleitoralmente. Mesmo sabendo que as bombas eram obra 

da organização extremista islâmica Al-Qaeda, difundiu a falsa informação, encampada 

pela grande mídia espanhola, de que os ataques haviam sido perpetrados pelo grupo 

separatista basco ETA. Aznar acreditava que o principal candidato da oposição, o 

socialista José Luís Zapatero, sofreria prejuízos eleitorais. Entretanto, a tática não 

funcionou: o eleitorado espanhol descobriu a manobra e elegeu Zapatero. Fundamental 

para esse desfecho foi o contato do público espanhol com a cobertura internacional que 

noticiava a reivindicação dos ataques pela Al-Qaeda em um comunicado enviado à sede 

do jornal árabe Al-Quda Al-Arabi, de Londres em flagrante desacordo com a principal 

versão dos fatos difundida pelas fontes oficiais do governo espanhol e pela cobertura da 

grande mídia espanhola. 

Para nos determos apenas na história mais recente do Brasil, a intervenção do 

Estado nas comunicações e na difusão das informações foi sistemática durante o 

interregno da democracia brasileira durante a Ditadura Militar (1964-1985)61. Mas, 

mesmo de forma mais branda, posto que, com a redemocratização, a censura e demais 

restrições aos direitos e liberdades individuais deixaram a condição de práticas 

institucionalizadas, a intervenção do Estado permanece como uma estratégia utilizada 

por governos e governantes que fazem uso do poder político, econômico e simbólico e, 

em alguns casos mais extremos, do poder coercitivo e da força para exercer influência, 

pressionar ou controlar as comunicações públicas e a difusão de informação.  

Outra condição mencionada por Habermas (2006: 24-25) para que a 

comunicação política mediada atenda aos pressupostos normativos da democracia 

                                                                                                                                          
60 Sobre os processos de manipulação, incluindo a manipulação por enquadramento, consultar Breton 
(1999). 
61 Sobre o controle das comunicações e a manipulação da informação como práticas institucionalizadas de 
governo durante a Ditadura Militar no Brasil ver, entre outros, Mattos (2002; 2005), Weber (2000) e 
Bulik (1989).  
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deliberativa é a existência de um feedback entre um sistema de mídia auto-regulado e 

uma sociedade civil responsiva. Como visto na primeira parte desta tese, a esfera 

pública política precisa dos recursos fornecidos (inputs) pelos cidadãos que dão voz aos 

problemas da sociedade e que respondem às questões articuladas pelo discurso da elite. 

Entretanto, existem duas causas principais para a ausência sistemática desse tipo de 

realimentação circular: a privação social e a exclusão cultural dos cidadãos, que 

explicam o acesso seletivo e uma participação irregular na comunicação mediada, e a 

colonização da esfera pública pelos imperativos do mercado, que conduz a uma 

paralisia peculiar da sociedade civil, questões que serão abordadas de forma mais detida 

no que segue. 

5.1.1 A exclusão na esfera pública das mídias 

A política deliberativa retira sua força legitimadora da ideia segundo a qual a 

opinião pública e a vontade política realizam sua função social e integradora graças à 

expectativa da qualidade racional dos resultados da deliberação pública. O nível 

discursivo do debate público é tomado como a principal variável da formação 

democrática da opinião pública e da vontade política, de modo que o processo 

deliberativo de formação da opinião pública e da vontade deve, entre outros fatores 

(Habermas, 2003a: 29-30):  

1) Basear-se na troca regulada de informações e argumentos entre as partes que 
recolhem e examinam criticamente propostas;  

2) Ser inclusivo e público. Por princípio, ninguém deve ser excluído do debate 
público, pois todos os interessados nas decisões devem ter iguais chances de 
acesso e participação;  

3) Basear-se em deliberações livres de coerções externas, a exemplo do uso 
instrumental do dinheiro e dos aparelhos de violência do Estado. Os 
participantes são soberanos na medida em que estão submetidos apenas aos 
pressupostos da comunicação e às regras do procedimento argumentativo;  

4) Basear-se em deliberações livres de coerções internas que poderiam colocar 
em risco a situação de igualdade dos participantes, como o emprego da 
violência exercida instrumentalmente. Cada um deve ter as mesmas chances 
de ser ouvido, apresentar temas, dar contribuições, fazer propostas e criticar.  

Do ponto de vista público, as deliberações políticas devem abranger todas as 

matérias passíveis de regulação, tendo em vista o interesse simétrico de todos. Isso 

implica que não deve haver restrições quanto aos temas que possam ser incluídos na 

agenda pública, o que abrange os temas tradicionalmente considerados de natureza 
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privada. Assim, a presença de desigualdades econômicas e culturais, bem como a 

ausência de medidas institucionais que garantam direitos iguais de participação e de 

comunicação na esfera pública, compromete a qualidade da deliberação pública e, 

assim, da formação da opinião pública e da vontade.  

Não obstante, os processos de exclusão na esfera pública das mídias devem ser 

pensados não apenas nos termos de um desequilíbrio na distribuição dos recursos de 

comunicação, mas, inclusive, nos termos da existência de mecanismos de opressão e 

dominação. 

Embora o sistema de mídia central mostre-se aberto ou, eventualmente, 

incorpore discussões e temas problematizados nas regiões periféricas da sociedade civil, 

ele não é inclusivo o suficiente para atender às premissas normativas da transparência, 

da responsabilização, da comunicação proativa e da abertura da esfera pública à 

pluralidade de interesses, vozes e correntes de opinião presentes na sociedade. A mera 

ampliação do público consumidor não atende às prescrições normativas da comunicação 

democrática e, por conseguinte, da formação da opinião pública esclarecida e da 

vontade política nas sociedades modernas. Indo mais adiante, pode-se dizer que a 

ampliação da oferta de produtos culturais não garante acesso à pluralidade de discursos, 

até porque a concentração da propriedade nas indústrias da informação, da comunicação 

e da cultura tem contribuído para a configuração de um quadro de limitação na 

diversidade dos discursos e interpretações disponíveis para os públicos nacionais e 

internacionais (Herman e Chomsky, 2002).  

Nessa mesma direção, Mattelart (2006: 17) argumenta que o nível da 

concentração da propriedade dos meios de comunicação pode afetar uma das condições 

básicas da democracia: a desejável diversidade de fontes para conhecer assuntos 

públicos. 

Na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (CMSCI – 2005) convocada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), as organizações da sociedade civil 

emitiram uma declaração comum sobre o direito à comunicação em que relembraram 

que a diversidade da comunicação é indissociável do “direito de todos a promover, 

proteger sua identidade cultural e a livre busca do desenvolvimento cultural”. A defesa 

da diversidade da propriedade dos meios, das fontes de informação, dos modos de 

participação e acesso para garantir que os pontos de vista, senão de todos os setores e 

grupos da sociedade, mas, pelo menos, do maior número possível, possam fazer-se 
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ouvir tornam-se parte fundamental da agenda das lutas por direitos e por democracia. 

Não pode haver diversidade cultural sem diversidade das mídias. E, do mesmo modo, 

não pode haver políticas culturais sem políticas de comunicação. O Relatório MacBride 

já vaticinava: 

A concentração das fontes de informação sob o controle de grupos 
dominantes desemboca, qualquer que seja o sistema político, em um 
remedo da liberdade. Se requer uma grande diversidade de fontes de 
informação e de opinião para que o cidadão possa documentar 
judiciosamente suas decisões sobre assuntos públicos. Essa 
diversidade constitui um dos pilares de todo sistema de comunicação 
em uma sociedade democrática, e é tão necessário no plano 
internacional como no nacional (UNESCO, 1980: 51-52 apud 
Mastrini e Becerra, 2006: 27). 

A defesa de uma sociedade mais democrática inclui, pois, o argumento segundo 

o qual a liberdade de comunicação é impossível sem um conjunto de redes de meios de 

comunicação relativamente autônomos ao Estado e ao mercado. Desse modo, uma 

definição mais precisa dos sistemas públicos e alternativo de comunicação pode ser 

elaborada a partir da incorporação da diferenciação entre sociedade civil, economia e 

Estado e do papel desempenhado pela publicidade, ou seja, pela esfera pública nos 

processos de formação da opinião pública e da vontade política (Keane, 2001; 

Habermas, 2003a). Embora a sociedade civil, a economia e o Estado estejam 

interligadas no campo da teorização abstrata, essas três esferas são tratadas como 

esferas autônomas na realidade concreta, o que permite ao analista, por exemplo, 

precisar as diferentes dinâmicas, estruturas e implicações normativas dos sistemas de 

mídia comercial, estatal, pública e alternativa para a comunicação política e 

democrática. 

Por sua vez, a inclusão na esfera pública refere-se à inserção de toda a população 

ou, pelo menos, de todo aquele cujos interesses serão afetados pelas prováveis 

consequências pela regulamentação de uma prática geral ou pelas ações movidas pelo 

poder público, na discussão pública. Ela diz respeito à acessibilidade e às condutas 

individuais nos processos de deliberação pública nas esferas alternativas da sociedade 

civil, mas também ao acesso às informações, opiniões e interpretações plurais 

necessárias para a formação informal de opiniões reflexivas e à capacidade de grupos 

subalternos ou contestatórios de tornar suas opiniões e interpretações politicamente 

relevantes.  
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Ou seja, uma esfera pública é inclusiva também na medida em que oferece 

oportunidades para que públicos fracos tornem-se públicos fortes, isto é, com 

capacidade para tornar-se uma opinião pública politicamente relevante, capaz de 

influenciar a formação da opinião pública e da vontade política, o que vai de encontro à 

compreensão da cidadania formada pelos direitos de participação política, defendidos 

nas formas de intercâmbio da sociedade civil, na rede de associações espontâneas 

protegidas por direitos fundamentais, bem como nas formas de comunicação de uma 

esfera pública política produzida através da mídia (Habermas, 1997: 105). 

Na medida em que a inclusão é realizada, os grupos que não participam, que são 

excluídos ou que participam apenas marginalmente da vida política desaparecem. Nessa 

perspectiva, a exclusão pode ser interpretada como a manutenção da marginalidade 

(Neves, 2007: 76).  

Os princípios do direito universal de voto e os princípios da liberdade de 

associação, de imprensa e de opinião, no contexto das condições da moderna 

comunicação de massa, podem ser interpretados no sentido de direitos de participação 

democrática, apenas se pode negar-lhes a univocidade de seu caráter garantidor de 

liberdade. No que tange à relação entre o direito à comunicação e à cidadania, cabe 

ressaltar que, segundo Habermas, os cidadãos são pessoas que desenvolveram sua 

identidade pessoal no contexto de certas tradições, em ambientes culturais específicos, e 

que precisam desses contextos para conservar sua identidade.  

Desse modo, a liberdade e o direito de comunicação estariam na base de uma 

concepção multicultural de cidadania, como a elaborada por Will Kymlicka, fazendo 

com que a comunicação ultrapasse os direitos civis e passe a englobar também os 

direitos culturais. Daí, segundo Habermas, a necessidade de se reconhecer os direitos 

que garantam igualmente a todos e a cada um dos cidadãos o acesso a uma tradição e à 

participação nas comunidades de sua escolha, para que possam estabelecer sua 

identidade. 

É nesse âmbito que se pode dizer que a teoria habermasiana aponta para o 

desenvolvimento de uma nova ética política, isto é, da relação entre o conceito político 

como fundamento dos ideais e valores e da política como prática de ajustamento a eles. 

É também essa articulação entre ideias e práticas políticas que poderá fundar uma nova 

relação de legitimidade entre as esferas formais da política e as esferas não 

institucionalizadas da sociedade civil. Nesse ponto, a nova relação caracterizar-se-ia por 
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um novo ethos comunicativo, fundado por um conceito universal de solidariedade, 

capaz de fazer frente ao reducionismo sistêmico dos mediadores do poder e do dinheiro 

que dominam as relações entre as esferas da política, do mercado e da sociedade 

(Habermas, 1981). 

Os Direitos de Comunicação, assegurados por uma distribuição justa e pluralista 

do poder de comunicar, fato ainda sem precedentes na história da humanidade, não 

podem sobreviver na ausência de uma ética da comunicação, adotada por aqueles que 

estão sujeitos a tal relacionamento, mais especificamente, uma ética intersubjetiva, 

concebida na base dos padrões mais elevados de comportamento comunicativo e 

informativo. Sem essa ética, será difícil estabelecer uma nova legislação e políticas 

públicas comunicacionais, indispensáveis a uma democratização das comunicações que 

hoje se encontra perpassada por elementos ideológicos elitistas e autoritários. 

As democracias representativas pressupõem que o Estado esteja aberto à 

influência da sociedade civil. Mais ainda, como salientam Cohen e Arato (2000: 495), 

os direitos de comunicação desempenham uma dupla função nas democracias 

representativas: as liberdades-direitos de expressão, associação, de opinião e outras 

similares estendem a autonomia da sociedade civil, mas, sem elas, a esfera pública 

política parlamentar não é possível.  

Até aqui, chamou-se a atenção para alguns dos problemas da comunicação 

política mediada. Contudo, uma outra questão paralela e igualmente importante diz 

respeito à acessibilidade e à cognoscibilidade das informações governamentais. No que 

tange à acessibilidade das informações governamentais, o Brasil tem feito avanços 

significativos, seja no reconhecimento legal do direito de habeas data, ou seja, do livre 

acesso às informações reunidas pelo Estado sobre o cidadão, seja nas pressões para que 

os governos mostrem-se transparentes. Para isso, concorrem a implantação dos pregões 

eletrônicos e a abertura ao público dos gastos dos governos, com exceção daqueles 

considerados de segurança nacional ou mantidos em sigilo por força de lei.  

Mas mesmo essa acessibilidade das informações governamentais tem sido 

dificultada pela ausência de cognoscibilidade: muitas dessas informações são tornadas 

públicas em uma forma de organização e linguagem exotéricas, acessíveis a grupos 

restritos que dominam o conhecimento técnico e/ou específico necessário para 

decodificá-las ou para transformar essas informações em conhecimento. Esse problema 

está diretamente relacionado a três questões fundamentais, a saber: a tecnocracia, a 
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manutenção do conhecimento como um recurso-poder restrito a poucos e o uso da 

estratégia manipulativa do ocultamento de informações relevantes pelo excesso de 

informação.  

O problema é que as elites, a exemplo das brasileiras, ainda não aprenderam a 

lidar com a complexidade decorrente do desenvolvimento de uma democracia de 

massas, e isso se reflete na forma como elas conduzem a problemática da comunicação 

de massa e, de forma mais específica, a comunicação política mediada estratégica. Por 

comunicação política mediada estratégica, entende-se toda forma de comunicação 

simbólica que se dirige ao seu público receptor na condição de cidadão, a fim de 

mobilizá-lo, persuadi-lo ou instruí-lo e de modo a influenciar as ideias, opiniões, 

conhecimentos e afetos que orientam o curso de suas decisões e ações na condição de 

cidadão. 

Como salientado por Honneth (2001: 69), o fato de que cada cidadão só pode 

atingir autonomia pessoal em associação com outros, somado à evidência de que a 

liberdade do indivíduo depende de relações comunicativas, sugere a necessidade de um 

entendimento amplo sobre a formação da vontade política. Assim, a participação de 

todos os cidadãos na tomada de decisão política não deve ser tratada como mera forma 

através da qual cada indivíduo pode afirmar sua própria liberdade pessoal. Pelo 

contrário, e de forma incisiva, o que se defende é o “fato de só em uma situação de 

interação livre de dominação a liberdade individual pode ser atingida e protegida”. 

Daí a necessidade de se pensar as condições da liberdade positiva mediante a 

análise dos procedimentos comunicativos na esfera pública e das condições 

comunicativas que possibilitem a formação de uma opinião pública qualificada e da 

vontade política de legitimidade democrática. Decerto, um dos grandes desafios postos 

às teorias políticas modernas e, sobretudo, àqueles que buscam formas de governança 

mais democráticas e inclusivas é o de como lidar com a complexidade e a contingência 

da pluralidade social.  

É inclusive a esse tipo de problema que Habermas está mirando quando salienta 

a necessidade de se construir procedimentos democráticos baseados no reconhecimento 

do outro e na afirmação dos direitos de expressão, opinião e comunicação como direitos 

humanos básicos. Isso porque, ao contrário do liberalismo que considera que as leis 

gerais aliadas à liberdade básica de expressão encarnada pela liberdade de imprensa 

podem proteger as demais liberdades básicas (Gray, 2001: 92), a democracia 
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deliberativa, em consonância com os ideais republicanos, defende que estas somente 

podem ser garantidas e preservadas no modo de exercício da autonomia política, a qual 

é construída e reafirmada na participação no discurso público aberto, geral e temática e 

socialmente abrangente. Nas condições dadas pela vigência de um modelo de sociedade 

midiático, passa a depender também da existência de uma pluralidade de tipos de mídias 

capazes de provir as condições estruturais para a participação de todos na comunicação 

política mediada. 

Quanto mais uma sociedade perde sua estrutura pluralista e quanto mais suas 

forças intermediárias são debilitadas, tanto mais fácil torna-se a criação das condições 

que possibilitam o autoritarismo. A vigência de uma esfera pública política central 

composta e dominada por meios de comunicação comerciais de tendência monopolista e 

oligopolista depõe contra as condições necessárias ao pluralismo. Do mesmo modo, 

uma esfera pública política central fortemente controlada pelo Estado depõe contra a 

democracia. A resposta parece ser dada pelo princípio aristotélico da “mediação”, ou 

seja, “pelo valor eminentemente positivo do que está no meio, situado entre dois 

extremos” (Bobbio, 1994: 62): a resposta não é mais mercado ou mais Estado, mas 

sociedade civil. 

A concentração de poder é uma característica do poder despótico, ou seja, de um 

poder livre de restrições. Por isso, a necessidade de se contrapor e defender frente ao 

modelo de esfera pública das mídias centralizada e à vontade unicêntrica de um sistema 

de comunicação regido pela lógica e pelos interesses do mercado, um modelo de 

sistema de comunicação, múltiplo, plural, descentralizado e baseado na solidariedade e 

na interação comunicativa espontânea de uma sociedade multigrupal.  

As regras da democracia prescrevem a distribuição mais igualitária possível do 

poder político, ou melhor, do direito-poder de influir sobre as decisões coletivas 

(Bovero, 2002: 43), o que deve incluir também a distribuição igualitária dos recursos da 

comunicação pública.  A monopolização dos meios de comunicação de massa, aliada à 

predominância de sua influência na esfera da publicidade, traduz-se em monopolização 

das liberdades de expressão, opinião e comunicação, bem como do direito-poder de 

influir na formação racional da opinião e da vontade política. A distribuição dos 

recursos da comunicação pública torna-se, pois, uma questão referente à satisfação dos 

direitos humanos fundamentais de liberdade, sem os quais as liberdades individuais 

ficam vazias e os direitos de liberdade tornam-se, de fato, um privilégio para poucos. É 
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por isso também que se pode afirmar que a exclusão da esfera pública das mídias priva 

os sujeitos excluídos não apenas as possibilidades de existir social e politicamente, de 

afirmar publicamente suas identidades pessoais e coletivas, como também lhes rouba a 

dignidade humana62. 

5.1.2 O problema da concentração da propriedade privada dos meios 
de comunicação de massa 

Os meios de comunicação de massa integram as redes de comunicação voltadas 

para a coordenação entre sistemas e para a integração funcional, bem como para a 

compreensão sobre algo no mundo entre os sujeitos envolvidos em uma ação 

comunicativa. Por isso, seus conteúdos não podem ser reduzidos à mera condição de 

mercadorias que podem ser controladas e detidas por entidades privadas e vendidas para 

gerar lucros. 

Como capitalismo e democracia competem pela primazia de seus princípios 

opostos de integração social (Habermas, 1988b: 487), a regulação e a regulamentação 

do sistema de mídia não devem ser dominadas pelos princípios regulativos do dinheiro e 

do poder formal de governo, devendo permanecem abertas ao princípio regulativo da 

influência que emana da esfera da opinião pública, coordenada pela ética da ação 

comunicativa63. 

Assim, a coordenação do sistema de mídia pelo medium dinheiro, relativo à 

esfera do mercado, e pelo medium poder, relativo à esfera do Estado, retira-lhe a 

“autoridade moral” de falar pela sociedade civil. Daí a necessidade de se estabelecer e 

fortalecer instituições aptas a orientar a democratização do sistema de comunicação 

social em uma direção não capitalista e não opressiva.  

A colonização da esfera pública pelos imperativos do mercado contribui para 

uma alienação difusa dos cidadãos em relação à política, o que significa para Habermas 

que a dominação da esfera pública política central pelos meios de comunicação 

comerciais é redefinida em categorias do mercado:  

Sob a pressão dos acionistas sedentos por lucros mais elevados, é a 
invasão dos imperativos funcionais do mercado econômico na ‘lógica 

                                                
62 Para uma abordagem sobre a relação entre publicidade do discurso e ação com a dignidade humana ver 
Arendt (2008: 188-193). 
63 No caso brasileiro, essa premissa poderia ser realizada através da vigência e funcionamento de um 
Conselho de Comunicação Social que atuasse não de forma mínima como órgão consultor do Congresso 
para assuntos referentes à comunicação social, mas como órgão regulador assente no princípio da 
representatividade da pluralidade de interesses existentes na sociedade. 
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interna’ da produção e da apresentação das mensagens que conduz à 
substituição secreta de uma categoria da comunicação por outra: 
questões ligadas ao discurso político são assimiladas e absorvidas por 
modos e conteúdos de entretenimento. Além da personalização, a 
dramatização dos eventos, a simplificação de problemas complexos e 
a vivida polarização de conflitos promovem um privatismo cívico e 
um clima anti-político. (...) Rádio e Tvs privadas, que operam com um 
orçamento constrangido pela publicidade extensiva, são os pioneiros 
na personalização da política. As estações de radiodifusão pública 
mantêm uma estrutura de programação diferente, mas elas estão em 
processo de adoção ou para adotar o modelo de competidores 
privados. Alguns autores consideram o jornalismo político a que 
estamos habituados como um modelo que está em progressiva 
decadência. Esta perda iria roubar-nos a peça central da política 
deliberativa (2006: 26-27). 

A colonização da esfera pública pela lógica do mercado e a imposição das 

lógicas competitivas e de entretenimento na cobertura midiática da vida política têm 

conduzido a um empobrecimento da vida pública. A esfera pública de legitimidade 

democrática nas democracias ocidentais existentes vem encolhendo, sob o impacto dos 

meios de comunicação, do crescimento das corporações e das associações políticas 

empresariais, como os grupos de lobbies. Por sua vez, o cidadão autônomo, capaz de 

julgamento racional e de participação, que foi a condição sine qua non da esfera 

pública, tem sido transformado em um “cidadão consumidor” de pacotes de imagens e 

mensagens ou em “alvos de correios eletrônicos” de inúmeros grupos de lobbies e 

organizações (Benhabib, 1999: 94).  

Através de seus mecanismos de seletividade dos acontecimentos que se tornarão 

notícia, dos temas que ganharão destaque em sua agenda e dos indivíduos, grupos ou 

especialistas que são ouvidos como fontes de informação e de opinião, os meios de  

comunicação reproduzem e refletem assimetrias no tocante às informações, isto é, 

quanto às chances desiguais de intervir na produção, validação, regulação e 

apresentação de mensagens na esfera pública. Deve-se, ainda, acrescentar a essa 

limitação sistêmica o problema da distribuição casual e desigual das capacidades 

individuais que incide sobre a capacidade de participação no discurso público. Além 

disso, as fontes da participação em comunicações políticas são geralmente escassas 

porque o indivíduo dispõe de um tempo exíguo para engajar-se em discussões públicas; 

porque a atenção dispensada aos temas que emergem na esfera pública é episódica e 

condicionada pelo seu grau de conhecimento e interesse; porque sua disposição e 

capacidade de dar contribuições próprias para esses temas é pouca ou,  finalmente, 
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porque existem enfoques oportunistas, afetos, preconceitos que prejudicam uma 

formação racional da opinião e da vontade (Habermas, 2003; Sampedro Blanco, 2000). 

O controle da publicidade pelos meios de comunicação de massa comerciais faz 

com que o acesso às informações e a própria construção social das opiniões 

politicamente relevantes sejam controlados por grupos econômicos que também detêm 

interesses específicos de classe e agendas políticas específicas, abrindo margens para 

que a comunicação que se prestava ao esclarecimento seja instrumentalizada para a 

persuasão das massas ou para sua manipulação. É essa passagem da comunicação 

voltada para a compreensão e baseada no reconhecimento do outro do discurso (o 

receptor) para uma comunicação instrumental-persuasiva que transforma o receptor em 

objeto que coloca os meios de comunicação no centro de um processo de ruptura entre 

as estruturas de comunicação da sociedade e as demandas comunicativas da democracia. 

Da perspectiva da liberdade como autonomia, esse é um problema grave, pois os 

indivíduos-cidadãos, ou melhor, os sujeitos privados que constituem a opinião pública, 

tomada aqui como uma abstração do soberano democrático ou da soberania dos 

cidadãos (Bobbio, 1992: 118-120), são alienados de sua função crítica nas discussões 

públicas.  

Os problemas abertos pela concentração do poder cultural e comunicativo nas 

mãos de um número cada vez mais restrito de proprietários de veículos de comunicação 

e o consequente fechamento do acesso de indivíduos e temas à esfera pública das mídias 

não apenas comprometem o caráter democrático da comunicação política, mas também 

os processos de revigoração da esfera pública e de aprofundamento da democracia, o 

colocando a questão da estrutura dos sistemas de comunicação social no âmago das 

lutas pelos direitos de cidadania, os quais não podem ser reduzidos ao mero consumo de 

informações, mas devem incluir a capacidade real do exercício das liberdades-direito de 

expressão, opinião e comunicação. Mas, para que isso aconteça, é necessário abandonar 

algumas metáforas enganosas, como a da “mão invisível do mercado” ou da esfera 

pública como um “mercado de opiniões”. 

Primeiro, porque o mercado não é regulado por leis imutáveis ou por forças 

externas às vontades dos indivíduos; ele é regulado pelas decisões dos sujeitos 

individuais e coletivos e pelos cálculos das ações condizentes à realização de seus 

interesses e à reprodução dos elementos estruturais necessários à constituição e 

manutenção de seu status quo (Hirst e Thompson, 1998). Segundo, porque a metáfora 
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do mercado aplicada à esfera pública oculta um campo de relações entre desiguais, 

posto que o poder cultural, ideológico ou simbólico está mais concentrado nas mãos de 

quem oferta do que nas de quem consome o produto cultural ou bem simbólico. Como 

já argumentado por autores como Bourdieu (2004), Castells (1999a; 1999b), Thompson 

(1999; 2001; 2008), Elias (1994a; 1993), Giddens, Beck e Lash (1997), Luhmann 

(2005), Berger e Luckmann (1985), a informação, o conhecimento e a cultura não são 

produtos comuns que possam ser reduzidos à mera condição de mercadorias, posto que 

sua detenção (posse) está na base do exercício da liberdade individual, da reflexividade, 

da auto-determinação da vontade e de diferentes formas de poder, como as baseadas no 

controle da natureza ou no controle do “outro” (dominação).  

Atuando, por vezes, nas causas da liberdade e, por outras, nas causas da 

dominação, os meios de comunicação de massa atuam como um importante elo nos 

processos de integração sistêmica e de reprodução da ordem da social. Contudo, o 

problema não está, necessariamente, no papel que os meios de comunicação de massa 

desempenham nesses processos, mas no controle das ideias e dos conhecimentos e, 

portanto, dos meios de informação e de persuasão, por um número restrito de 

proprietários ou corporações de comunicação, o que se torna mais grave quando ocorre, 

como no caso brasileiro, uma sobreposição entre o poder econômico, o poder cultural e 

o poder político.  

Fazendo sua análise a partir da realidade italiana, Bovero chama a atenção para o 

fato de este tipo de concentração de poder configurar uma situação que torna 

extremamente vulnerável, até o ponto de se dissolver na aparência, o princípio primeiro 

do sistema democrático, em suas palavras:  

(...) a liberdade política do cidadão, que consiste acima de tudo na 
possibilidade de exercer uma escolha política baseando-se em um 
juízo autônomo e responsável, ou seja, maturado em condições de 
não-heteronomia, livre de condicionamentos materiais e morais 
determinantes. De outro lado, a divisão ou separação dos poderes 
constitucionais é uma estratégia elaborada em primeiro lugar para 
tutelar dos abusos dos poderosos exatamente aquelas liberdades 
fundamentais ‘pré-políticas’ do indivíduo – a liberdade pessoal, a 
liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade de reunião e de 
associação – que são as precondições indispensáveis da democracia 
(2002: 153). 

Nessas condições, as opiniões geradas e as decisões tomadas a partir delas 

perdem sua fundamentação e lastro moral, pois não foram produzidas em condições de 
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liberdade, seja por terem sofrido a intervenção de vontades externas à do indivíduo, seja 

pela existência de restrições materiais como a pobreza extrema ou o consumo de 

informações manipuladas. Nas questões materiais que limitam a liberdade como 

autonomia, encontram-se também as condições cognitivas para compreender as 

questões, normas ou leis que afetarão o indivíduo, o que coloca o acesso à educação 

formal como uma pré-condição para o pleno exercício do direito-poder de influir nas 

decisões políticas, ou seja, de exercer seus direitos de cidadão. É em decorrência da 

percepção de que tanto o Estado liberal quanto o direito integram os processo de 

violência estrutural que Habermas passou a ver nos movimentos sociais e demais 

associações espontâneas da sociedade civil o motor para a revitalização da esfera 

pública e da circulação de poder em que sociedade pode agir sobre si mesma. 

Como visto, o modelo da soberania popular implica um modelo de circulação do 

poder político na sociedade. Como pontua Habermas (1990c: 107-108), as teorias 

clássicas da democracia partem do fato de que, através do legislador soberano, a 

sociedade atua sobre si mesma: o povo programa as leis; estas, por sua vez, programam 

a execução e a aplicação das leis, de modo que os membros da sociedade recebem, 

através de decisões (válidas para a coletividade) da administração e da justiça, os 

produtos e regulamentações que eles mesmos programaram no papel de cidadãos. Nesse 

modelo, o poder emanado dos cidadãos legitima as ações governamentais que incidirão 

sobre o corpo total da sociedade. Contudo, empiricamente, no decorrer do 

desenvolvimento sócio-estatal, ficou claro que os instrumentos administrativos para 

implantar programas sócio-estatais não representam um meio passivo. Ainda segundo 

Habermas,  

No espaço público político entrecruzam-se então dois processos em 
sentidos opostos: a geração comunicativa do poder legítimo, para o 
qual Hannah Arendt esboçou um modelo normativo, e a obtenção de 
legitimação pelo sistema político, com a qual o poder administrativo é 
refletido. Como os dois processos — a formação espontânea de 
opinião em espaços públicos autônomos e a obtenção organizada de 
lealdade das massas — se interpenetram, e quem domina a quem, é 
uma questão empírica. Aqui me interessa principalmente o fato de que 
também a compreensão normativa de uma auto-organização 
democrática da sociedade tem de mudar de acordo com a maneira de 
como essa diferenciação se torna em geral empiricamente relevante 
(1990c: 108)  

Ou seja, empiricamente, verifica-se que o poder circula de cima para baixo e não 

de baixo para cima, como previam os modelos clássicos da democracia. O modelo de 
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democracia deliberativa tenta construir as bases procedimentais e empíricas sob as quais 

esse poder possa fluir da sociedade para o Estado. Daí a ligação entre esfera pública, 

opinião pública e legitimidade democrática. Daí também a ênfase dada nesta tese aos 

sistemas alternativos de comunicação mediática. Ao possibilitarem que membros de 

grupos sociais subalternos (mulheres, trabalhadores, minorias étnicas e sexuais, etc.) 

constituam públicos contra-hegemônicos contestatórios e ao atuarem na circulação 

social de temas e questões problematizados na periferia da sociedade, esses sistemas de 

comunicação podem contribuir para a construção de redes de esferas públicas das 

mídiass cujos fluxos de comunicação, ao fluírem da periferia para o centro da esfera 

pública política central, podem constituir a base para o surgimento de novas dinâmicas 

para a circulação do poder comunicativo da sociedade civil. E essa nova dinâmica 

comunicativa somente será possível se, em algum momento da comunicação política 

mediada, os diversos atores sociais tiverem a oportunidade e o espaço para falarem 

diretamente por si, em sua linguagem, sem mediadores.  

A questão da concentração da propriedade privada dos meios de comunicação de 

massa sucinta uma discussão das consequências sociais e políticas da distribuição 

desigual de um poder de disponibilidade econômica. Desigualdade essa que fere os 

princípios democráticos da formação livre e igualitária da opinião e da vontade 

politicamente relevantes. Nas palavras de McQuail: 

 A questão da liberdade aparece em relação ao Estado mas também em 
relação aos interesses econômicos e a outros interesses poderosos na 
sociedade. A norma essencial é a de que os media devem ter certa 
independência, suficiente para proteger a expressão pública livre e 
aberta das ideias e da informação. A segunda parte da questão levanta 
o tema da diversidade, uma norma que se opõe à concentração da 
posse e ao controle monopolista, da parte do Estado ou da indústria 
privada dos media. O princípio orientador é o de os cidadãos deverem 
ter acesso aos media que reflectem as suas ideias e cobrem os seus 
interesses e necessidades. Além disso, as múltiplas e diversas vozes 
possíveis da sociedade têm amplas oportunidades para usar os media 
para comunicar com a sociedade alargada (2003: 146-147). 

Contudo, a estrutura da esfera pública não é determinada apenas pela estrutura 

econômica, mas também pelos princípios e valores políticos que são empregados para 

interpretá-la como um espaço de ação política, ou seja, pelos discursos que concorrem 

para impor-se como hegemônicos na esfera da sociedade civil e, principalmente, nas 

esferas públicas políticas formais do Estado. As políticas públicas de comunicação e a 

organização do sistema de mídias são problematizadas não só porque possuem efeitos 
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diferentes sobre interesses diferentes, mas porque respaldam e afetam positiva ou 

negativamente diferentes modos de vida. As disputas sobre a condução das políticas 

públicas de comunicação não podem ser resolvidas recorrendo-se a um ideal liberal de 

autonomia pessoal porque as diferentes concepções de bem darão lugar a diferentes 

interpretações sobre o impacto dessas políticas sobre a autonomia pessoal. Ao contrário, 

elas devem orientar-se por uma noção forte de bem público, visto que, mesmo os meios 

de comunicação comerciais, que são organizações privadas da sociedade, exercem 

funções públicas dentro da ordem política. 

Nesse ponto, o dos embates entre as noções de interesses privados e bem público 

no âmbito da regulamentação do setor de comunicação, a interpretação crítica das 

políticas públicas de comunicação diverge daquela impetrada pela ortodoxia liberal: 

enquanto a primeira vê a concentração da propriedade como um problema, a segunda 

nega a própria existência desse problema, apoiando-se no argumento da competição, do 

livre mercado ou das limitações tecnológicas. Como pode ser ilustrado pela fala de 

Roberto Wagner Monteiro que à época da declaração transcrita abaixo ocupava a função 

de conselheiro no Conselho de Comunicação Social como representante das empresas 

de televisão. Para ele ... 

[...] No Brasil nunca houve concentração de mídia porque são vários 
donos dentro da possibilidade tecnológica. Se fosse possível haver 
cem emissoras em VHF, certamente haveria cem emissoras em VHF 
com cem proprietários. Em nosso caso, não; há seis, são seis donos. 
Não há concentração na propriedade. Trata-se de propriedade 
cruzada64 sem concentração (Congresso Nacional, 2004: 99).  

Os empresários da comunicação que pretendem guiar-se pelas leis de mercado, 

ou que, ao menos publicamente, adotam essa retórica usam a centralidade do estado 

sobre a regulamentação das comunicações para atingir seus objetivos. Sob esse aspecto, 

pesa ainda a natureza personalista e clientelista do sistema político brasileiro que tem, 

ao longo dos anos, imposto sua dinâmica sobre os processos de regulação e 

regulamentação das comunicações, inclusive no Brasil. O vocabulário do liberalismo de 

mercado (liberdade do controle do Estado, liberdade de escolha individual, qualidade 

através da diversidade) não deve ser ignorado, contudo ele também não deve ser aceito 

sem críticas: os apelos pseudo-libertários do liberalismo têm por objetivo controlar o 
                                                

64 A propriedade cruzada ocorre quando um mesmo grupo possui diferentes tipos de mídia no setor de 
comunicações (Lima, 2001: 101). 
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presente e o futuro através da comercialização dos meios de comunicação social e de 

sua sujeição a novas formas de controle estatal (Keane, 2001). 

O Estado desempenha significativo papel no modelo do sistema de mídia em 

qualquer sociedade, seja ela democrática ou não, seja ela capitalista ou não. Mas há 

consideráveis diferenças na extensão da intervenção do Estado e nas formas como ela 

ocorre. A mais importante forma de intervenção estatal é certamente o serviço público 

de radiodifusão, como ele se apresenta em muitos países da Europa Ocidental e na 

América do Norte. Em alguns países, como Luxemburgo, essa é a única forma ou a 

forma principal de radiodifusão. O status do sistema público de radiodifusão tem 

mudado em decorrência da atuação do sistema comercial, mas, na maioria dos países 

onde ele existe, a exemplo da Inglaterra, Dinamarca, França e Estados Unidos, ele 

permanece um sistema significativo. 

O subsídio à imprensa também permanece, na maioria dos países, como 

importante forma de intervenção do Estado na mídia (Hallin e Mancini, 2006: 43). Essa 

intervenção pode ser direta ou indireta (por exemplo, nas tarifas postais, no controle das 

tarifas de telecomunicações, etc.) ou pode ser feita diretamente em cada organização de 

notícias ou cada jornalista individual (por exemplo, na redução de taxas ou no valor do 

transporte público). O Estado e, em muitos casos, a propriedade estatal de veículos de 

comunicação e seus anúncios (propagandas) são, em muitos casos, formas importantes 

de intervenção. Outras formas de intervenção do Estado incluem (Hallin e Mancini, 

2006: 43-44): 

1. Leis sobre difamação, privacidade e direito de resposta; 

2. Leis sobre palavras de ódio; 
3. Leis sobre o segredo profissional do jornalista (proteção à confidencialidade 

das fontes) e “leis de consciência” (proteção para os jornalistas quando a 
linha política do jornal para o qual trabalha muda); 

4. Leis que regulamentam o acesso às informações governamentais; 
5. Leis que regulam a concentração da mídia, propriedade e competição; 

6. Leis que regulamentam a comunicação política, particularmente durante as 
campanhas eleitorais; 

7. Leis de licença de radiodifusão e leis que regulamentam o conteúdo da 
radiodifusão, incluindo sua relação com o pluralismo político, linguagem e 
conteúdo doméstico. 

Além disso, segundo Jambeiro: 
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[O Estado] constitui e gere um conjunto de mecanismos de 
organização e controle, tendo como objetivos, principalmente: evitar 
os monopólios e controlar os oligopólios; proteger os consumidores; 
facilitar o surgimento de competidores; proteger o interesse público; 
privilegiar o desenvolvimento nacional; sedimentar a cultura e a 
identidade nacionais. Estas atividades são legitimadas através de leis, 
decretos, portarias, regulamentos e outros atos e ações de natureza 
legal, administrativa e técnica. 

Tudo isto faz com que o processo regulatório seja definido como o 
permanente confronto de interesses entre grupos da sociedade, 
intermediado pelo Estado. Regulação é, pois, um assunto de economia 
e de política, mas também, no que se refere ao setor de informação e 
comunicação, uma questão de cultura, de liberdade de expressão e de 
direito à informação. Por isso, a regulação deste setor é muito sensível 
ao regime político do país, ao funcionamento do Estado, à sua política 
econômica, ao grau de liberdade e mobilização da sociedade civil, e à 
capacidade de formulação de propostas e macro-articulação dos 
grupos sociais envolvidos (2002: 119). 

Em termos amplos, uma distinção pode ser feita entre sistemas liberais de mídia, 

em que a intervenção do Estado é limitada e nos quais as mídias são conduzidas, 

primariamente, pelas forças de mercado e sistemas com tradição social democrata ou 

dirigista, caracterizados pelo amplo papel que o Estado desempenha na propriedade 

financiamento e regulação das mídias. Mas, independentemente dessas questões, o 

Estado sempre desempenha importante papel como fonte de informação, atuando como 

um definidor primário de notícias, exercendo enorme influência sobre a agenda e 

enquadramento das questões públicas (Herman e Chomsky, 2002; Entman, 1991). 

O Estado deve proporcionar garantias positivas e materiais para a participação 

na esfera pública política em termos não apenas da ampliação da participação popular 

em espaços políticos formais de deliberação, mas também nos termos do direito à 

comunicação. De forma concomitante, os chamados direitos-liberdades negativos (de 

expressão, de opinião, de associação, de reunião, etc.) que são conservados na maioria 

das Constituições dos Estados Ocidentais, inclusive na Constituição Brasileira vigente, 

devem deixar de ser vistos apenas como direitos de auto-defesa e de diferenciação da 

sociedade civil frente ao Estado, de modo a serem interpretados como direitos positivos 

de participação na formação da vontade política. 

Ao monopolizar o acesso à esfera pública das mídias através do controle das 

mídias comerciais, que no caso brasileiro ocupam o centro da esfera pública, as elites 

dominantes também monopolizam a capacidade para influenciar a formação da opinião 

da vontade política, procedendo a uma apropriação privada do direito de participar no 

discurso público, assim, a uma privatização do direito de participação na comunicação 
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geral e, desse modo, no discurso público. É por isso que o requisito deliberativo da 

ampliação dos mecanismos de informação e comunicação na esfera pública abstrata das 

mídias é melhor realizado por um sistema de comunicação plural que inclua em seu 

interior sistemas de comunicação pública e comunitária, relativamente independentes do 

Estado e do mercado.  

Salienta-se que, embora a liberdade de imprensa seja um componente da 

liberdade de expressão, esta não se esgota naquela. Além disso, a recorrente vinculação 

entre liberdade de imprensa e liberdade de mercado, orientada por construções 

ideológicas que veem sob suspeita as ações do Estado para intervir ou regular as mídias, 

tem contribuído tanto para um enfraquecimento dos processos democráticos no 

Ocidente (Picard, 1985) quanto para a criação de barreiras para a colocação das 

questões referentes à democratização da comunicação em fóruns institucionais 

internacionais (León, 2004), dificultando, assim, o estabelecimento de marcos legais 

internacionais que reconheçam a liberdade e o direito à comunicação como integrantes 

dos direitos humanos (Hamelink, 2005).  

Como explicitado por George Mead, a comunicação é uma condição ontológica 

para a própria constituição do ser humano como sujeito racional e social, o que coloca o 

direito à comunicação como um direito natural do homem. É através da comunicação e, 

mais especificamente, das interações comunicativas que ocorrem os processos de 

asujeitamento que incluem a construção social do self, ou da identidade pessoal, e a 

construção das identidades sociais, ligadas aos papéis sociais e às relações de pertença, 

estabelecidas de forma voluntária ou não, com grupos sociais determinados (Farr, 2001; 

Habermas, 1988a; 2004a).  

O fato de as proposições liberais sobre as relações entre democracia e mídia 

serem elaboradas a partir de um modelo transmissivo de comunicação, ou seja, de um 

modelo de comunicação unidirecional baseado na Teoria Matemática da Comunicação 

traz graves problemas para a compreensão da complexidade da comunicação humana e 

dos processos a ela inerentes, a exemplo dos processos cognitivos presentes no 

estabelecimento do entendimento mútuo entre os sujeitos participantes de uma interação 

comunicativa. Ou seja, ele não lida com o problema das regras (normas) da prática 

comunicativa e das funções da linguagem como instrumento de comunicação, como 

veículo de pensamento e da intersubjetividade do entendimento mútuo. Ela não trata, 

pois, da dimensão dialógica (ou bidirecional) da comunicação, questão fundamental 



300 

 

para o desenvolvimento de uma ética da comunicação (Habermas, 2004a), em 

detrimento de uma visão mecânica da comunicação tecnicamente mediada. 

Grande parte das tecnologias de comunicação e informação foram criadas para 

atender às necessidades de aumentar a precisão dos aparatos bélicos (bombas), otimizar 

a transmissão e processamento de dados (teleinformática) como os que possibilitaram a 

localização de aviões, permitindo também a corrida espacial iniciada no final da década 

de 1950 e que culminou com a chegada do primeiro homem à lua, em 1969. Foi nesse 

ambiente bélico e de imperativos econômicos que a Teoria Matemática da Informação 

foi desenvolvida (Mattelart, 1999). Seu marco inicial é dado pela publicação, em 1948, 

do livro The Mathematical Theory of Communication pelo americano Claude Elwood 

Shannon, no âmbito das publicações de pesquisas da Bell Systems, filial da empresa de 

telecomunicações American Telegraph & Telephone (AT&T). Em 1949, essa 

monografia foi publicada pela Universidade de Illinois e acrescida dos comentários de 

Warren Weaver que, durante a Segunda Guerra, esteve envolvido com as pesquisas 

sobre as grandes máquinas de calcular. Segundo Mattelart, o objetivo de Shannon foi o 

de... 

(...) delinear o quadro matemático no interior do qual é possível 
quantificar o custo de uma mensagem, de uma comunicação entre dois 
pólos desse sistema, em presença de perturbações aleatórias, 
denominadas "ruídos", indesejáveis porque impedem o 'isomorfismo', 
a plena correspondência entre os dois pólos (1999: 59).  

Ou seja, ele buscou modos de tornar o processo de transmissão de mensagens 

mais preciso e econômico, fazendo passar por um canal o máximo de informação com o 

mínimo de distorção e com a máxima economia de tempo e energia. É por isso que, em 

seu quadro geral, a Teoria Matemática da Comunicação não se refere à qualidade, ao 

conteúdo ou ao significado das informações transmitidas, mas à sua quantidade (Wolf, 

2005). E muito embora esse modelo transmissivo de comunicação atenha-se apenas aos 

aspectos eminentemente técnicos do processo de comunicação tecnicamente mediada, 

esse é o modelo de comunicação inferido nos tratados, convenções e declarações 

internacionais que versam sobre a liberdade de imprensa, liberdade de informação e 

liberdade de expressão, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), da Convenção Européia de Direitos Humanos (1950), da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (1969) e dos Princípios de Joanesburgo que tratam da 

Segurança Nacional, Liberdade de Expressão e Acesso à Informação, de 1996, assinado 
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pela maioria dos países que fazem parte da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), a exemplo do Brasil.  

Contudo, como salienta Hamelink, os recentes desenvolvimentos informativos 

têm contribuído para a construção de um consenso, pelo menos entre as organizações da 

sociedade civil de inclinação progressista, em torno da necessidade do reconhecimento 

legal dos Direitos à Comunicação “como protagonista e fundamento essencial de 

qualquer sistema democrático” (2005: 103), e isso passa, inexoravelmente, por uma 

revisão do modelo de comunicação empregado na elaboração das leis e tratados 

internacionais, de modo a incorporar a noção da comunicação como um processo 

dialógico e proativo e a existência de um público responsivo como fundamental para a 

legitimação da comunicação política mediada.  

A seção seguinte retomará a questão da participação da sociedade civil na esfera 

pública das mídias, explorando a perspectiva das ações reativas e proativas dos 

movimentos sociais desenvolvidas, de modo a ressaltar a dimensão estratégica da 

comunicação política mediada.  

5.2 Participação da sociedade civil e esfera pública das mídias 

Como visto, a teoria do discurso e o modelo de democracia deliberativa abrem a 

possibilidade de pensar a esfera pública e de apreender o mundo moderno para além da 

razão instrumental percebida como totalitária pela Teoria Crítica original (Souza, 2000) 

e para além de um modelo de cidadania eleitoral mínima e de esfera pública fraca, 

pressupostos nas teorias pluralistas-liberais.  

A categoria esfera pública possui uma função sistemática, mas também uma 

dimensão histórica: é, ao mesmo tempo, uma concepção global da realidade e uma 

figura histórica. Ela também representa, conceitualmente, o momento da formação 

democrática da opinião e da vontade que legitimam a ação política e, historicamente, a 

sociedade civil. Em síntese, no sistema teórico habermasiano, a sociedade civil é 

conceituada e descrita, em momentos distintos, sob a forma de três categorias 

principais:  

1. como categoria histórica, sobretudo quando ele discorre sobre a formação do 
Estado burguês e sobre a decadência da esfera pública política em “Mudança 
Estrutural”;  

2. como categoria empírico-analítica, quando a define como espaço de fluxos 
de comunicação em que o poder comunicativo gestado nas áreas de 
comunicação muito densa do cotidiano circula socialmente, integrando, 
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desse modo, os processos de re-acoplamento entre mundo da vida e sistemas 
especializados;  

3. como categoria normativa, ao defini-la como campo social diferenciado do 
Estado e do mercado, caracterizado pela pluralidade, pela publicidade, pela 
vida privada e pela legalidade. 

Cohen e Arato desenvolvem uma noção operativa de sociedade civil em que esta 

é entendida como... 

(...) uma esfera de interação social entre economia e Estado, composta 
por uma esfera íntima (especialmente a família), por uma esfera das 
associações (especialmente as associações voluntárias), pelos 
movimentos sociais e pelas formas de comunicação pública. A 
sociedade civil moderna é criada por meio de formas de auto-
constituição e auto-mobilização. Se institucionaliza mediante leis, 
especialmente os direitos objetivos, que estabilizam a diferenciação 
social. Embora as dimensões auto-criativa e institucionalizada possam 
existir separadamente, no longo prazo, a reprodução da sociedade civil 
requer tanto a ação independente como a institucionalização (2000: 8-
9). 

De forma mais específica, Cohen e Arato entendem a sociedade civil como o 

campo societal diferenciado do Estado e da economia e que possui os seguintes 

componentes (2000: 395-396): 

1. Pluralidade: famílias, grupos informais de associações voluntárias cuja 
pluralidade e autonomia permitem uma variedade de formas de vida; 

2. Publicidade: instituições de cultura e comunicação; 
3. Vida privada: como um domínio do auto-desenvolvimento das seleções 

morais do indivíduo; 
4. Legalidade: estruturas e leis gerais e direitos básicos que são necessários 

para demarcar a pluralidade, a vida privada e a publicidade, ao menos no 
que se refere ao Estado e, tendencialmente, à economia.  

Eles identificam a sociedade civil de forma empírica, distinguindo-a da 

sociedade política de partidos, das organizações políticas e dos públicos políticos (como 

os parlamentos), bem como da sociedade econômica composta por organizações de 

produção e distribuição, como empresas, cooperativas e outras similares. Para eles, de 

modo geral, as sociedades política e econômica surgem da sociedade civil, 

compartilham algumas de suas formas de organização e de comunicação e também se 

institucionalizam mediante direitos, especialmente os políticos e de propriedade, que 

são uma continuação dos direitos que asseguram a sociedade civil moderna.  



303 

 

Contudo, como os atores da sociedade política e econômica participam 

diretamente do poder do Estado e da produção econômica, aos quais procuram controlar 

e manejar, eles não podem “se dar ao luxo” de subordinar seus critérios estratégicos e 

instrumentais aos padrões da integração normativa e da comunicação aberta que 

caracterizam a sociedade civil. A própria esfera pública da sociedade política, 

fundamentada nos parlamentos, impõe importantes restrições formais e temporais sobre 

o processo de comunicação. Além disso, o papel político da sociedade civil não está 

relacionado diretamente com o controle ou com a conquista do poder, mas com a 

generalização da influência mediante a atividade das associações democráticas e através 

da discussão ampla e sem restrições na esfera pública cultural. Mas, como assinalam os 

autores, tal papel político é “inevitavelmente difuso e ineficaz”. Por isso, o papel 

mediador da sociedade política (parlamento) entre a sociedade civil e os núcleos 

administrativos do Estado é indispensável (Cohen e Arato, 2000: 9).  

Para Cohen e Arato (2000), a política da sociedade civil não toma somente a 

forma dos movimentos sociais, agregando também as formas institucionais de 

participação política, como a votação, a militância em partidos políticos, a criação de 

grupos de pressão ou de interesse, mas também a dimensão utópica das políticas da 

sociedade civil que somente pode ser encontrada no nível da ação coletiva.  

Essa é uma posição presente, por exemplo, nas considerações de Hardt e Negri 

(2004) sobre a invenção de novas formas democráticas e novos poderes constituintes 

baseados em fluxos e intercâmbios globais, capazes de contestar e subverter o atual 

modelo de soberania composta por organismos nacionais e supracionais articulados pela 

lógica única das relações econômicas e do modo de produção capitalista. Mas também 

de outros teóricos da ação coletiva como Melucci (2001), Toraine (2002) e da esfera 

pública como Habermas (2003a) que, a despeito de suas diferenças teóricas, 

compartilham a ideia de que os movimentos sociais, ao contribuírem para a expansão 

dos direitos, para a defesa da autonomia da sociedade civil, para a democratização da 

sociedade e para a construção intersubjetiva do sujeito crítico e reflexivo (pressuposto 

em seus conceitos de ator político e de cidadão ativo ou participante) mantêm viva e 

difundem socialmente uma cultura política democrática.  

Contrariamente aos modelos de democracia participativa (MacPherson, 1997; 

Pateman, 1992), na democracia deliberativa, a participação não é tomada como um fim 

em si mesmo, mas como um ideal intermediário (Sartori, 1994; Held, 2007). De outro 



304 

 

modo, enquanto a democracia participativa funda-se no ideal da participação direta dos 

cidadãos, a democracia deliberativa fundamenta-se no ideal da formação discursiva da 

opinião pública e da vontade política, ou seja, de sua formação a partir de uma 

discussão pública fundamentada nos pressupostos normativos da ausência de coerção, 

da imparcialidade, da igualdade, da abertura para todos e da unanimidade (Vallespín, 

2000: 30). Assim, embora a teoria do discurso e o modelo deliberativo de democracia 

também pressuponham o aprendizado político mediante o consumo de informações, sua 

ênfase recai de forma mais incisiva sobre o aprendizado mediante a participação direta 

na discussão pública. O direito de participação (ou de associação) é tomado, pois, no 

sentido de uma participação democrática ativa, em vez de uma simples pertença passiva 

através do voto e do consumo de informações.  

No tocante às expectativas normativas da democracia, a teoria do discurso 

esclarece como uma comunicação iniciada, essencialmente, por elites é capaz de 

satisfazer os interesses dos que não são elite. Isso faz com que as expectativas 

normativas desloquem-se do lado input para o do output do sistema político, ou seja da 

capacidade do sistema político de assumir a articulação das necessidades públicas 

relevantes, dos conflitos latentes, dos problemas sociais, dos interesses dos diferentes 

grupos sociais, inclusive daqueles que não estão organizados, enfim da capacidade do 

Estado, enquanto esfera autônoma e diferenciada da sociedade, de dar respostas à 

sociedade por meio de leis e ações que tenham passado pelo crivo público da crítica.  

Por outro lado, se tomamos a sociedade civil como eixo, devemos igualmente 

questionar as condições e chances para que os diversos atores coletivos possam 

influenciar os processos de decisão relevantes para os seus interesses. Assim, ao nos 

movermos para o ambiente próprio das esferas públicas alternativas da sociedade civil, 

as expectativas normativas da comunicação política se deslocam para o lado input, ou 

seja para a capacidade que os diferentes grupos de interesse, inclusive os não 

organizados e expontâneos, têm para incluir na agenda política (legislativa e 

administrativa) seus temas, problemas, demandas, etc. 

A participação significa, pois, oportunidades iguais para atuar nos processos 

discursivos de formação da opinião e vontade política. A participação popular nas 

interações comunicativas formais e informais engloba tanto a participação em termos de 

interesse, atenção, informação e competência, quanto a participação no debate público, 
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o que inclui, entre outros fatores, manifestações públicas de apoio ou discordância com 

ideias, propostas, reivindicações, etc. 

Como expresso por Benhabib (1999: 86-87), a ênfase na participação política e 

na mais ampla democratização do processo de tomada de decisão constitui os pontos 

que a teoria crítica de Jurgen Habermas partilha com a tradição normalmente referida 

como a do republicanismo ou da virtude cívica. Não obstante, a distinção fundamental 

entre a visão participativa da teoria crítica contemporânea e da tradição da virtude cívica 

é que os pensadores desta última tradição, mais frequentemente, formularam seus 

pontos de vista da política participativa, expressando hostilidade para com as 

instituições da sociedade civil moderna, como o mercado. A virtude e o comércio são 

pensados como princípios antitéticos. Na tradição da virtude cívica, que tem Hannaha 

Arendt como um de seus expoentes, a política participativa é considerada possível para 

uma aristocracia rural com virtudes cívicas ou para os cidadãos da polis grega, mas não 

para as complexas sociedades modernas com suas esferas altamente diferenciadas 

econômicas, do direito, da política, civil e da vida familiar.  

Mas, na teoria crítica, o significado da participação foi modificado. O foco 

exclusivo sobre a participação política foi deslocado na direção de uma compreensão 

mais inclusiva da noção de formação discursiva, fazendo com que a participação 

passasse a ser vista não como uma atividade possível apenas nos domínios claramente 

delimitados do político, mas como uma atividade que também pode ser realizada em 

domínios sociais e culturais. Participar de uma iniciativa cidadã para limpar um porto 

poluído não é uma atitude menos política do que a de debater as formas como revistas 

culturais apresentam de modo pejorativo determinados grupos, em termos de imagens 

estereotipadas. Desse modo, a participação política passa a englobar, por exemplo, a 

luta contra o racismo e o sexismo nos meios de comunicação social. Essa concepção de 

participação, que enfatiza a determinação de normas de ação através do debate entre 

todos os afetados ou concernidos, apresenta distinta vantagem sobre as concepções 

republicanas ou da virtude cívica, pois ela articula uma visão da verdade política para as 

realidades complexas das sociedades modernas.  

Ainda segundo Benhabib, esse entendimento modernista da participação origina 

uma nova concepção de esfera pública, a qual não é entendida agonisticamente como 

um espaço de competição para a aclamação e imortalização de uma elite política; ela é 

democraticamente vista como a criação de procedimentos através dos quais as pessoas 
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afetadas podem exercer influência na formulação, estipulação e aprovação das normas 

sociais gerais e nas decisões políticas coletivas que incidirão sobre elas mesmas. Essa 

concepção de esfera pública também difere da liberal hegemônica, pois, ao contrário 

desta, que se baseia na representação das opiniões privadas na esfera pública 

institucionalizada na imprensa, a esfera pública discursiva tem sua existência 

relacionada com o engajamento de todos os afetados na formação da opinião e da 

vontade política. Com efeito, pode haver tantos públicos quanto existirem debates gerais 

controversos sobre a validade das normas, fazendo com que a democratização em 

sociedades contemporâneas possa ser vista como o aumento e o crescimento de esferas 

públicas autônomas da sociedade civil. 

Compartilhando as premissas da abordagem da teoria crítica, Cohen e Arato 

(2000: 444) consideram que a participação constitui a base da autonomia compreendida 

no contexto da ética do discurso – e da pragmática universal na qual esta se baseia – 

como a habilidade para assumir papéis no diálogo público; para participar de forma 

recíproca e simétrica na tomada ideal de papéis; para posicionar-se de forma reflexiva 

frente a esses papéis e para articular as necessidades, os interesses e os valores próprios, 

com o fim de determinar sua universalidade e chegar a um acordo comum sobre as 

normas gerais. 

Os autores fazem um esforço para reinterpretar a autonomia a partir da ideia 

central dos direitos básicos e do princípio democrático do “direito a ter direitos” 65, o 

que implica cinco passos que diminuiriam, consideravelmente, a distância entre as 

teorias liberais orientadas para os direitos e as teorias democráticas participativas de 

orientação crítica ou deliberativa.  

Primeiro, eles separam a ideia da autonomia de sua carga antropológica de 

indivíduos atomizados na sociedade. Segundo, liberam-na da ideologia do 

individualismo possessivo, em que a propriedade surge como o paradigma de todos os 

direitos e das liberdades negativas. Terceiro, explicam os direitos de comunicação (de 

fala, de reunião, de associação, de expressão) e todos os direitos de cidadania nos 

termos das metanormas da ética do discurso, estabelecendo os nexos entre o princípio 

da legitimidade democrática com a institucionalização. Quarto, argumentam que a 

sociedade civil e a sociedade política são constituídas pelo conjunto de direitos básicos 

(de liberdade, de personalidade, de direito à vida privada, de comunicação, de 

                                                
65 Sobre esta questão ver Bobbio (1992). 
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cidadania), mas que são a sociedade civil e a sociedade política que proporcionam a 

institucionalização desses direitos. E, por fim, argumentam que a ideia do direito a ter 

direitos é um princípio político democrático que implica a participação ativa dos 

indivíduos nas esferas públicas institucionalizadas da sociedade civil e da sociedade 

política, bem como nas esferas públicas não institucionalizadas que surgem nos 

movimentos sociais. Eles consideram a afirmação dos direitos como um ato político, até 

porque sua orientação é, mesmo em parte, a de estabelecer um espaço de autonomia 

individual no qual a tomada de decisões democráticas adquire dimensão autolimitadora 

(Cohen e Arato 2000: 447).  

Um aspecto crucial para os autores diz respeito ao fato de que as novas formas 

de publicidade requerem não apenas insumos materiais do Estado, mas também formas 

de proteção frente à interferência estatal. Os pequenos públicos compostos por 

associações da sociedade civil e por partidos políticos devem ser autônomos frente ao 

processo público maior que regula sua interação, a qual não pode ser desempenhada 

sem direitos negativos e positivos. Esse requisito restabelece os dois fundamentos da 

esfera pública liberal: a diferenciação e a comunicação. Contudo, como lembram Cohen 

e Arato (2000: 290), essa questão não se aplica somente aos direitos de comunicação. 

Os membros das associações democratizadas necessitam da mesma dupla proteção, 

pois, para poderem participar em qualquer medida, necessitam de apoios positivos e 

garantias, e para serem capazes de funcionar livremente, necessitam de direitos e 

liberdades negativas, o que requer um grau determinado de institucionalização.  

Para Arato (2000: 71), a institucionalização liberal da sociedade civil, no sentido 

de relevância política e da existência de associações e públicos relativamente estáveis, é 

uma realização das seguintes instituições e práticas: 

1. Garantia dos direitos fundamentais de associação, assembléia, opinião, 
imprensa e coalizão, os quais se pressupõem mutuamente; 

2. Estabelecimento de uma Constituição que funcione plenamente como um 
documento legal, apoiada pela separação de poderes, especialmente por 
cortes de justiça independentes; 

3. Institucionalização de meios de comunicação politicamente acessíveis, 
descentralizados e relativamente independentes do governo e do mercado; 

4. Descentralização política e econômica, envolvendo auto-governo local e 
regional independente e possibilidade e facilitação para formas de 
empreendimento locais e em pequena escala; 
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5. Aceitação e reconhecimento das operações de organizações nacionais e 
internacionais (ONGs) e instituições dedicadas ao monitoramento e defesa 
de direitos (ombusdman, cortes transnacionais);  

6. Financiamento de associações da sociedade civil. 

Assim, segundo Arato, a existência de esferas públicas livres e plurais abertas à 

participação popular deve ser garantida por normas sociais que proporcionem a 

segurança legal, bem como pelas condições estruturais para o livre exercício das 

liberdades de reunião, opinião, expressão e comunicação.  

A Constituição brasileira reconhece e oferece garantias legais para os direitos 

fundamentais de associação, assembléia, opinião, imprensa, incluindo instrumentos de 

participação popular representativa, como o instituto das eleições, e os institutos da 

democracia direta, como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. É possível, 

pois, verificar no pós-redemocratização e, sobretudo, com a promulgação da 

Constituição de 1988, uma ampliação dos espaços de participação popular nas decisões 

públicas e na abertura de canais de comunicação da população com o Estado. Na esfera 

dos direitos e deveres do cidadão, a “ação popular” é considerada um importante 

instrumento para sua atuação direta na defesa do interesse público e na fiscalização da 

administração pública e dos atos legislativos e judiciários. Sobre essa questão, o inciso 

LXXIII do Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que: 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo nos casos de 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2006: 6). 

Além disso, o controle e o monitoramento das instituições públicas são 

viabilizados pela publicidade dos atos administrativos, legislativos e judiciários. Nesse 

aspecto, a aplicação de ferramentas da telemática tem contribuído para o aumento da 

transparência. Pregões eletrônicos, publicação de orçamentos e dos gastos públicos, a 

oferta de serviços ao cidadão em plataformas digitais e abertura de canais de 

comunicação, como o envio de e-mails e denúncias. Contudo, esses mecanismos ainda 

precisam ser aperfeiçoados, pois a disponibilização dos dados e informações em si não 

constitui um fator democratizante: é preciso que a população acompanhe e faça uso 

dessas informações em sua tomada de decisões. A informação torna-se inútil quando 
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apresentada de forma descontextualizada e não-sistematizada ou, ainda, quando o 

excesso dificulta a identificação do que é relevante.  

Apesar dessas limitações, as iniciativas da “administração eletrônica”, 

encarregada de disseminar informação e melhorar o acesso dos cidadãos às informações 

governamentais, têm apresentado dados positivos, fazendo parte da agenda pública e 

objeto de interesse e atuação de organizações autônomas da sociedade civil (como é o 

caso da Transparência Brasil) e da agenda da mídia. Mas a institucionalização de meios 

de comunicação politicamente acessíveis, descentralizados e relativamente 

independentes do governo e do mercado permanece como uma meta desejável a ser 

alcançada. Por um lado, tem-se uma esfera pública política central controlada por meios 

de comunicação comerciais e, por outro, um sistema de comunicação que, apesar de ser 

denominado como público, permanece fortemente dependente de verbas estatais e 

controlado pelos governos estaduais, como é o caso da rede formada pela Tv Brasil66. 

No caso específico do sistema comercial, chegou-se a um estado de coisas em 

que é possível afirmar que “no Brasil não existe liberdade de imprensa, mas liberdade 

de empresa”, a exemplo da declaração de Cícero Sandroni, presidente da Academia 

Brasileira de Letras, em um seminário sobre liberdade de expressão (Matsuura, 2008). 

Em seu estilo provocativo, há muito, o jornalista Claudio Abramo já diagnosticara, sob 

a chancela de sua experiência no comando das redações de alguns dos mais importantes 

jornais do país, como a Folha de São Paulo e o Estadão, que, no Brasil, a liberdade de 

imprensa é um atributo dos donos das empresas, em suas palavras:  

Em quarenta anos de jornalismo nunca vi liberdade de imprensa. Ela 
só é possível para os donos do jornal. Os jornalistas não podem ter 
opinião, mas os jornais têm suas opiniões sobre as coisas, que estão 
presentes nos editoriais e nos textos das pessoas que escrevem por 
linhas paralelas às do jornal (1988: 116). 

Isso fere as expectativas da esfera pública formada pelas mídias que, de uma 

forma geral, refere-se a um conjunto amplo de experiências positivas sobre a 

contribuição essencial e cotidiana dos meios de comunicação para a atividade das 

instituições sociais e políticas. Essa contribuição esta que é realizada através da 

“publicação exaustiva, justa e credível da informação sobre assuntos públicos, da ajuda 

                                                
66 Não será possível abordar a questão dos sistemas e modelos de radiodifusão no Brasil, sobretudo as 
diferenças entre os sistemas de radiodifusão comercial, estatal, público e alternativo. Para tal, remeto à 
leitura de Bolaño e Brittos (2007), Carmona (2003), Jambeiro (2000), Leal Filho (2007; 1988), Peruzzo 
(2007), Pinto (2004) e Torves (2007). 
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na expressão de pontos de vista diversos, da garantia do acesso às muitas vozes da 

sociedade, da facilitação da participação dos cidadãos na vida social, política, etc.” 

(MacQuail, 2003: 147). 

Entretanto, os meios de comunicação raramente oferecem condições para que 

seu público revele-se (no sentido arendtiano) e externe suas opiniões, crenças, de forma 

a constituir um discurso com relevância política. Sob esse aspecto, as considerações de 

Sartori (2001) sobre a forma como os meios de comunicação e, mais particularmente, a 

televisão trabalham e conferem publicidade às falas de populares são bastante 

oportunas. As enquetes não oferecem um retrato representativo da opinião pública, os 

padrões de noticiabilidade fazem com que os editores selecionem, dentre as falas 

colhidas, aquelas capazes de gerar maior impacto na audiência por exprimirem atitudes 

extremistas, por sua jocosidade ou por confirmarem a linha editorial do telejornal, o que 

coloca graves entraves para se pensar a abertura da esfera pública midiática central à 

multiplicidade de vozes presentes na sociedade, a partir de suas próprias rotinas 

produtivas, direcionando o foco para o desenvolvimento de sistemas de comunicação 

proativos que viabilizem a participação direta dos grupos subalternos e contra-

hegemônicos na esfera pública das mídias. 

Nas democracias de massas, o aprofundamento da democracia anda pari passu 

com a democratização das comunicações. E essa democratização ocorre conjuntamente, 

embora não ao mesmo tempo, em duas direções: (a) liberalização e/ou contestação 

pública, que pode ser traduzida pela condição de uma esfera pública ativa, e (b) 

ampliação dos espaços de participação política da sociedade civil. A participação é 

tomada como um ideal intermediário e não como um fim em si mesmo (Sartori, 1994). 

Em suma, uma participação na deliberação pública, assim uma participação em termos 

de interesse, atenção, informação e competência e participação em termos de 

manifestação de apoio a ideias, propostas, reivindicações etc., em suma, uma 

participação em termos de compartilhamento de poder na formação das opiniões que 

legitimarão e desembocarão em ações administrativas e legais. 

A participação é uma dimensão essencial da publicidade, e um critério chave 

para a avaliação da esfera pública. Segundo Habermas (1999: 455), uma esfera pública 

dominada pelos meios de comunicação providencia uma oportunidade realística para 

que os membros da sociedade civil, em sua competição com a invasão política e 

econômica do poder das mídias, possam através de mudanças no espectro de valores, 
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tópicos e razões, canalizados por influências externas, abri-la de maneira inovadora e 

para avaliá-la de forma crítica. 

A democratização da esfera pública das mídias também é função da participação 

dos movimentos sociais, das minorias políticas e dos setores marginalizados da 

sociedade no discurso público. Ao problematizar a função dos meios de comunicação 

nas sociedades democráticas e ao incluir em suas agendas políticas questões sobre 

quantas e quais são as formas de democratização desejáveis no sistema midiático e 

sobre a legitimidade da manutenção do sistema de mídia hegemônico, os setores 

organizados da sociedade civil desencadeiam um processo de aprendizado coletivo 

através da crítica e do debate de ideias e proposições. É esse exercício público da crítica 

e da razão que, segundo Habermas (2006), pode desencadear um desejável processo de 

autolimitação das mídias, orientado pelos princípios da ética da comunicação e do 

estabelecimento de relações cooperativas de solidariedade entre sociedade civil e 

sistema midiático. A autolimitação está, pois, arraigada às experiências de 

aprendizagem por meio da discussão pública em esferas públicas informais e formais da 

sociedade civil e em esferas públicas formais do Estado, bem como em normas e na 

cultura política, capazes de pressionar o sistema midiático na direção de formas de 

organização mais abertas e democráticas. 

Habermas (2002c) considera a repolitização do espaço da opinião pública como 

a tendência potencialmente mais crítica da sociedade capitalista contemporânea. Para 

ele, a síndrome do privatismo civil e familiar-profissional está sendo minado, entre 

outras coisas, pelas mudanças que estão ocorrendo no modo dominante de socialização. 

Essas mudanças dão lugar a padrões de motivação e a orientações valorativas que são 

incompatíveis com os imperativos dos sistemas econômico e político. Nessa situação, a 

juventude, sobretudo a organizada nos movimentos estudantis, converte-se em 

politicamente relevante, não como classe social, mas como uma fase crítica no processo 

de socialização em que se decide se a crise da adolescência tem uma saída convencional 

ou pós-convencional (MacCarthy, 2002: 443). Essas ideias foram retomadas em 

“Direito e Democracia” quando Habermas passa a interpretar os novos movimentos 

sociais como os protagonistas dos processos de contestação da organização da 

sociedade segundo os padrões capitalistas e de repolitização do espaço público.  

Ao introduzirem temas e questões na esfera pública a partir da periferia da 

sociedade, os movimentos sociais impõem novas dinâmicas para a circulação do poder 
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comunicativo na sociedade. Essas dinâmicas podem ser apreendidas empiricamente nos 

fluxos de comunicação oriundos da sociedade civil, sobretudo naqueles direcionados 

para o exercício da influência sobre os temas que passam a integrar a agenda pública, de 

modo a pressionar a formulação das políticas públicas, o que envolve a mobilização do 

poder comunicativo da sociedade civil, assim como sua capacidade para influenciar os 

fluxos da comunicação política mediada através de suas interações com o sistema de 

mídia central. 

Essas ações comunicativas enquadram-se nos modelos “ofensivos” e 

“defensivos” da ação coletiva dos novos movimentos sociais delineadas por Cohen e 

Arato (2000). Segundo esses autores, as ações defensivas dos movimentos sociais são 

direcionadas para a preservação e desenvolvimento da estrutura comunicativa própria 

do mundo da vida, para a produção de contra-esferas públicas sub-culturais e contra-

instituições, para a redefinição e solidificação de identidades coletivas, para a 

reinterpretação de normas, para o desenvolvimento de formas igualitárias e 

democráticas de associação, para a ampliação de direitos e reforma institucional, de 

modo a ampliar não apenas seus espaços de ação política, mas também de 

institucionalizar suas demandas (200: 531).  

Em seu aspecto ofensivo, a ação coletiva é direcionada para o domínio das 

mediações entre sociedade civil e os subsistemas administrativos do Estado e da 

economia e envolve o desenvolvimento de organizações através das quais a sociedade 

civil pressiona esses domínios para deles extrair benefícios. Os modelos 

instrumental/estratégico de ação coletiva são indispensáveis a esses projetos, como 

também a suas lutas por dinheiro e reconhecimento, mas as ações ofensivas dos novos 

movimentos sociais também incluem políticas de influência direcionadas para o sistema 

político (e, talvez, para o sistema econômico), para seu público interno, para projetos de 

reforma institucional (Cohen e Arato, 2000: 32) e para o sistema midiático. Nas 

palavras de Habermas, através de ações ofensivas, os novos movimentos sociais 

buscam... 

(...) lançar temas de relevância para toda sociedade, definir problemas, 
trazer contribuições para a solução de problemas, acrescentar novas 
informações, interpretar valores de modo diferente, mobilizar 
argumentos, denunciar argumentos ruins, a fim de produzir uma 
atmosfera consensual, capaz de modificar parâmetros legais de 
formação de vontade política e exercer pressão sobre os parlamentos, 
tribunais e governos em benefício de certas políticas (2003a: 103). 
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O caráter ofensivo envolve, pois, a atuação da sociedade civil em uma esfera 

pública cujas estruturas refletem assimetrias no tocante às chances de intervir na 

produção, validação, regulação e apresentação das mensagens (Habermas, 2003a), 

assim como em suas chances de exercer influência sobre as agendas dos meios de 

comunicação de massa.  

As liberdades/direitos individuais de expressão e de opinião, os princípios de 

associação autônoma e da comunicação livre e da comunicação horizontal (publicidade) 

constituem a base normativa e empírica que tornam possível a auto-organização, a 

influência e a voz de todos os grupos que constituem uma determinada sociedade. 

Assim, uma forma de democratizar as estruturas da comunicação política mediada seria 

a de ampliá-las em uma direção que reduza as possibilidades de instrumentalização 

econômica e política, ou seja, na direção de um sistema de mídia autoregulado.  

Em “Problemas estruturais do capitalismo avançado”, Habermas sustenta que a 

contradição básica da ordem capitalista continua sendo a apropriação privada da riqueza 

pública. No modelo discursivo da razão prática, essa questão assume a formulação 

segundo a qual os interesses generalizáveis são reprimidos mediante seu tratamento 

como interesses particulares. Em consequência, as decisões políticas em que se reflete o 

princípio da organização social vigente deixam de ser ipso facto suscetíveis de um 

consenso racional. Não poderiam ser justificadas em uma discussão geral e irrestrita 

acerca daquilo que, à luz das circunstâncias presentes e das circunstâncias possíveis, 

redundaria em interesse para todos os afetados por elas. Daí porque a estabilidade da 

formação social capitalista passa a depender da despolitização da esfera pública e da 

persistente eficácia de legitimações que não podem resistir a um exame discursivo. Seu 

problema passa a ser o de “como distribuir de forma injusta, mas legítima, a riqueza 

social distribuída” (MacCarthy, 2002: 415). 

A despolitização estrutural da esfera pública é justificada pelas teorias 

democráticas das elites que, de forma similar à doutrina clássica da economia política, 

sugerem o caráter natural da organização da sociedade vigente. Além disso, ao fazerem 

uso dos discursos técnico e burocrático, buscam legitimar a posição de que suas 

demandas não são políticas, mas calcadas em fatos e argumentos racionais. Ao 

contrário, a teoria do discurso e da democracia deliberativa trazem a discussão da 

regulação do setor das comunicações para o campo do político.  
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Nessa perspectiva, a democratização da esfera pública e, mais especificamente, 

da esfera pública das mídias requer não apenas o reconhecimento do caráter elitista das 

políticas públicas de comunicação orientadas por princípios e valores liberais, mas 

também a busca de alternativas práticas para a superação do modelo de esfera pública 

liberal e do seu correlato modelo de organização do sistema midiático, baseado em 

veículos comerciais, mas isso sem, no entanto, deixar-se seduzir por discursos radicais 

anti-democráticos. A tese da transformação revolucionária do modelo de regulação dos 

meios de comunicação, mais propriamente, a defesa da expropriação e estatização dos 

meios de comunicação de massa, com a qual a chamada esquerda radical latino-

americana, muitas vezes, flerta perigosamente com o utopismo revolucionário, além de 

desconsiderar as vias legais abertas pelo Estado de Democrático de Direito, tendendo 

para o autoritarismo populista.  

Não obstante, o problema da regulação do sistema midiático, sobretudo o de 

radiodifusão, também não pode ser reduzido a questões técnicas; ela deve ser enfrentada 

politicamente como uma questão a ser resolvida coletivamente e baseando-se nos 

interesses do bem comum. Como argumentado por Silverstone (2002: 264), já não é 

possível pensar o papel político da mídia apenas a partir da perspectiva de uma 

imprensa livre e de uma radiodifusão de serviço público. A fragmentação e o 

fraturamento do espaço midiático com o surgimento das novas mídias em suporte 

digital, a liberalização dos mercados midiáticos, promovida, sobretudo, pela 

desregulamentação dos sistemas de telecomunicações, e a destruição da política de 

escassez do espectro decorrente do advento das tecnologias digitais, bem como as novas 

possibilidades abertas, de um lado, pelo barateamento do custo de entrada na mídia e, 

por outro, pelo aumento dos custos para a obtenção de sucesso em uma cultura 

midiática global, apontam para um novo tipo de espaço midiático, com profundas 

implicações para o exercício do poder e para as oportunidades de participação pública 

na vida política, questão que será abordada no que segue. 

5.2.1 A organização de redes alternativas 

Além da ampliação do papel político da sociedade civil, Habermas introduz uma 

outra inovação ao incluir na esfera pública a esfera de visibilidade pública das mídias 

que, agora, deixa de ser tomada como um espaço de convencimento para ser um espaço 

de pressão, regulado pelo princípio da influência (Souza, 2000; Habermas, 1988b). 
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A democracia depende da distribuição igualitária do poder de ação política, o 

que envolve, nas sociedades complexas, a capacidade de influir na formação da opinião 

pública. Mas, como visto, a concentração do poder econômico na esfera pública das 

mídias tem atuado como um obstáculo para a participação igualitária dos cidadãos na 

vida política. Contrapondo-se a essa realidade, o sistema alternativo de comunicação 

mediática funciona como um sistema capilar de vascularização que oxigena o grande 

sistema de circulação de informações no sistema social.  

Os meios de comunicação alternativos, comunitários, livres ou as chamadas 

mídias radicais (Downing, 2002) constituem espaços discursivos em que minorias 

étnicas, de gênero, da classe, atores coletivos organizados, movimentos sociais 

conseguem divulgar suas demandas e temas, fazendo com que estas sejam insidas na 

esfera pública de discussão. 

No âmbito da radiodifusão, a despeito e, até mesmo, por conta de sua 

precariedade legal (Peruzzo, 2007, Pinto, 2004) e contradições, o sistema alternativo de 

comunicação configura-se, no atual modelo de organização do sistema midiático 

brasileiro, como um sistema de comunicação não estatal e à margem do mercado. Outro 

aspecto relevante é que, com as possibilidades abertas pelo suporte digital e pela 

Internet, o sistema alternativo pode romper as barreiras do local, podendo tornar-se 

nacional, continental ou mesmo global (Jiménez e Scifo, 2009).  

A construção de uma hegemonia cultural alternativa, que deve preceder à 

conquista do poder político, deve ser pensada não apenas nos termos da ação política 

organizada nos espaços formais (via institucional), mas também e de forma especial, 

nos termos das atividades de todas as instituições da sociedade civil que participam da 

produção e difusão da cultura. Contudo, é preciso um pouco de cautela, não sendo 

sensato alçar as organizações civis ao status de baluarte absoluto da democracia e da 

comunicação democrática. Como argumentam, oportunamente, Cohen e Arato (2000) e 

Whitehead (1999), a sociedade civil também possui seus interstícios incivis. As 

organizações e associações civis não são, necessariamente, progressistas, visto que elas 

também podem ser tradicionalistas, conservadoras e anti-democráticas.  

A condição política em sociedades complexas baseia-se na aceitação da 

pluralidade de formas de vida e discursos, o que abarca a percepção da existência de 

conflitos entre diferentes concepções de justiça, ideais de boa vida e até mesmo de 

democracia. O conceito de esfera pública não está livre dessa contingência, de modo 
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que é possível identificar diferentes interpretações históricas no âmbito do pensamento 

político ocidental. Nesse âmbito, a influência do conceito habermasiano de esfera 

pública deve-se ao fato de este oferecer um modelo normativo para os processos de 

formação da opinião pública e da vontade política, uma identificação do lugar 

privilegiado para o exercício do poder e ação política, para a resolução de conflitos, bem 

como para o estabelecimento de acordos sem o recurso da violência física ou simbólica 

em sociedades democráticas.  

O pluralismo é um fato da realidade social com o qual devemos lidar: a 

existência de uma diversidade de grupos sociais, com interesses particulares, diferentes 

expectativas de boa vida, demandas diferenciadas por direitos que refletem 

desigualdades na distribuição dos recursos econômicos, culturais e simbólicos é um 

desafio para as sociedades democráticas.  

Ness contexto, pensar em termos de redes de comunicação em sociedades em 

processo de modernização67 significa enfatizar a divisão do trabalho entre os diferentes 

modelos de interação, sejam eles presenciais ou tecnicamente mediados, em um lugar e 

tempo determinados, sem esquecer que, no âmbito das redes, os meios de comunicação 

podem tanto competir entre si, quanto se complementar. Na mesma direção, pensar a 

democracia em termos de comunicação requer suplantar a visão funcional da 

comunicação como um processo de transmissão de informações de um emissor para um 

receptor em favor de uma noção de comunicação normativa que privilegie a 

compreensão e, assim, a dimensão cognitiva dos processos de interação social (Wolton, 

2004). É recolocar, pois, o problema da democracia (e da democratização) em termos da 

constituição de um “nós” e do “eles” da comunidade de comunicação e, assim, em 

termos de uma ética da comunicação.  

A noção de rede (network) vem adquirindo diversas significações no corpo da 

literatura das ciências sociais e das ciências da comunicação68, mas, para os propósitos 

imediatos desta tese, rede é definida como um conjunto de nós (nodes) interconectados 

em que cada nó pode ser tratado como a expressão de ligações formais ou informais 

com outros agentes. Do mesmo modo, redes de comunicação são entendidas como o 

campo da circulação de bens simbólicos e de fluxos de comunicação, presentes em 

                                                
67 Sobre este aspecto salienta-se que, embora os valores modernos e ocidentais sejam aceitos pela sociedade brasileira 
como os únicos legítimos e dominantes, “o Brasil não é um país moderno e ocidental no sentido comparativo de 
afluência material e desenvolvimento das instituições democráticas” (SOUZA, 2000, p. 267). 
68 Ver Castells (1999), Marcon e Moinet (2001), Scott (2005), Melucci (2001), entre outros. 
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determinado momento, estruturadas pelos vínculos entre indivíduos, grupos e 

organizações e que permitem: 

1. A distribuição de fontes de informação e conhecimento; 
2. A circulação de bens imateriais relacionados a projetos e visões de mundo; 

3. O acesso diferenciado a recursos de poder (dinheiro, informação, prestígio, 
legitimidade social, etc.); 

4. A relação entre pessoas, grupos e instituições; 
5. A transferência de informação e conhecimento;  

6. A mobilização de recursos de poder. 

Quanto aos tipos de interações, elas dependerão da própria extensão das redes e 

das posições ocupadas pelos atores na rede ou na rede de redes, ou seja, pela distância 

entre os nós (nodes). Desse modo, aplica-se a regra definida por Castells para quem ... 

[...] A topologia definida por redes determina que a distância (ou 
intensidade e freqüência da interação) entre dois pontos (ou posições 
social) é menor (ou mais freqüente, ou mais intensa), se ambos os 
pontos forem nós de uma rede do que se não pertencerem à mesma 
rede. Por sua vez, dentro de determinada rede os fluxos não têm 
nenhuma distância, ou a mesma distância, entre os nós. Portanto, a 
distância (física, social, econômica, política, cultural) para um 
determinado ponto ou posição varia entre zero (para qualquer nó da 
mesma rede) e infinito (para qualquer ponto externo à rede) (1999a:  
498).  

Ao estabelecer vínculos internos e externos entre diferentes conjuntos de ação, a 

análise das redes de comunicação possibilita estabelecer nexos explicativos entre as 

relações dinâmicas do sistema do “nós” da comunidade de comunicação com o 

ecossistema externo do “eles”, possibilitando, inclusive, identificar suas dialéticas na 

definição cognitiva de um campo de ação comum. No mais, como lembra Villasante, o 

conhecimento das formas de organização, de reprodução das relações, das redes de 

autoridade, de medos, de confiança propicia uma visão dos “vínculos que foram 

estabelecendo-se ao longo das experiências locais e que são importantíssimos tanto para 

quem queira nos vender um produto quanto para quem se proponha a auto-emancipação 

de um coletivo” (2002: 87). 

Por outro lado, ao relacionar o problema da participação cidadã e das 

possibilidades de mudança social e política às condições de coordenação das ações dos 

atores políticos, a estratégia das redes chama a atenção para a necessidade de se pensar 
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as possibilidades de uma práxis planejada solidariamente pelos atores sociais, 

organizados em torno de ideais, valores e objetivos comuns.  

Nesse âmbito, o primeiro conceito que deve ser reexaminado é o de esfera 

pública das mídias, sobretudo a fim de problematizar o modelo de uma esfera pública 

política central, composta pelo parlamento e pelos meios de comunicação comerciais. 

Por outro lado, o próprio triunfo da esfera pública construída pelas mídias comerciais 

leva à necessidade de se considerar o papel das tecnologias de informação e dos meios 

de comunicação alternativos nas formas de organização da sociedade civil e na 

construção de uma cultura política libertária. 

Um aspecto central que emerge das considerações trazidas por esta tese diz 

respeito ao fato de que, se por um lado, as sociedades contemporâneas fundadas na 

informação produzem recursos crescentes de autonomia para os atores individuais e 

coletivos (Melucci, 2001), por outro, é preciso que esses atores desenvolvam a 

capacidade de atuar nos sistemas complexos em processo de estruturação nas 

sociedades que estão se modernizando, o que inclui a criação das condições processuais 

que permitam aos atores funcionarem como terminais confiáveis de redes informativas e 

de comunicação, ao mesmo tempo em que dirigem o controle desses processos em 

direção à formação do sentido da ação. E, como a concentração de informações e de 

conhecimentos estratégicos atua diretamente sobre a concentração de poder e nas 

correlações de força, tanto os pressupostos normativos quanto os mecanismos 

institucionais capazes de conduzir a uma maior democratização da circulação desses 

bens na sociedade tornam-se centrais à problemática da democratização e da 

modernização nos países periféricos e semi-periféricos, como é o caso do Brasil.  

Por fim, no que tange ao tratamento das relações das mídias com a sociedade e 

os sistemas político e econômico, a perspectiva das redes de comunicação busca 

articular de forma crítica a dupla dimensão normativa e estratégica da comunicação 

midiática, observando que, se por um lado, a comunicação midiática atua na 

manutenção da ordem social e de relações de poder hegemônicas, por outro, ela é 

também um elemento fundamental para a manutenção de um ideal de sociedade plural e 

democrática. É claro que essa dupla inflexão não pode ser concebida sem uma 

equivalente noção de responsabilidade social das mídias (Cornu, 1998; MacQuail, 

2003), sobretudo no que concerne às suas relações com grupos sociais alternativos (não 

hegemônicos) e subculturas e, assim, sem uma subsequente abertura da esfera pública 
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das mídias aos conflitos sociais, às demandas e reivindicações específicas das minorias 

e às formas de expressão e discursos dos diferentes grupos sociais e subculturas.  

Não obstante, a noção de redes de comunicação, quando aliada a uma teoria 

ética da comunicação, atenta à dupla dimensão normativa e estratégica da comunicação 

social, abre novas possibilidades para que a participação, a ação coletiva e as mudanças 

sociais e políticas sejam compreendidas sob a perspectiva dos próprios participantes e 

do compartilhamento de uma cultura (política, organizacional ou comunicativa) comum, 

podendo, desse modo, ser contrastada com a perspectiva da integração sistêmica, 

enquanto uma estabilização da ação sob a perspectiva dos atores (sociais, políticos e 

econômicos) e das instituições fortalecedoras da interação social, típica do paradigma 

decisional.  

Como salienta Gellner (1995: 217), uma comunidade política assente em valores 

democráticos não pode ser criada por ato coletivo de vontade, pois esses valores o 

precedem. É a cultura que proporciona nossa identidade. Assim, pergunta Gellner, quem 

irá escolher uma cultura, se não possuir antes uma identidade, uma visão de mundo ou 

um conjunto de valores que possa sustentar essa escolha? Em termos gerais, para ele, 

parte dos problemas percebidos nos processos de introdução de instituições liberais e de 

constitucionalização nos países de (re)democratização recente têm origem na adoção de 

modelos democráticos que ignoram o fato de que as decisões são precedidas por 

instituições e por culturas. O modelo do Mayflower69, aplicável à situação em que um 

grupo de imigrantes, intelectualmente sério e ideologicamente autoconsciente, discute e 

estabelece o contrato social para a criação de uma comunidade política é incomum. 

Mas, mesmo quando ocorre, essa situação é precedida pela existência de um consenso 

moral. É a essa classe problema que o modelo de democracia deliberativa oferece uma 

alternativa.  

Sem desprezar, e mesmo contando com os procedimentos formais de 

organização do poder político – regra da maioria, eleições periódicas, divisão dos 

poderes – as concepções da democracia deliberativa sustentam a necessidade de que os 

processos de tomada de decisão estejam fundamentados na deliberação dos cidadãos em 

fóruns públicos amplos de debate e negociação. Por conseguinte ... 

                                                
69 Mayflower é o nome do navio que transportou os primeiros Pilgrins da Inglaterra até a costa de 
Massachusetts, em 1620, formando a colônia de Plymouth. O Mayflower é, pois, uma referência ao 
processo de formação da comunidade política que deu origem à democracia nos Estados Unidos. 
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[...] as práticas e instituições democráticas devem ter como 
pressuposto a possibilidade de uso público da razão, livre e inclusivo, 
segundo o qual as deliberações políticas sobre questões fundamentais 
não resultem de um processo mecânico de agregação de preferências 
fixas e preexistentes ao jogo político, mas de um processo de 
formação e transformação das próprias preferências e dos interesses 
particulares, no sentido de se alcançarem acordos políticos que tenham 
a seu favor a pretensão de racionalidade (Werle e Melo, 2007: 7-8).  

Ainda segundo Werle e Melo, o cerne normativo da democracia deliberativa 

consiste, pois, na ideia de que a legislação legítima deriva da deliberação pública dos 

cidadãos livres e iguais, fazendo com que ela se apresente como um ideal de justificação 

política que aposta na autodeterminação de cidadãos livres e iguais por meio da 

argumentação pública. Ou seja, a democracia deliberativa defende a institucionalização 

de procedimentos justos nos quais os indivíduos e grupos engajam-se em uma 

argumentação racional, com o propósito de resolver conflitos políticos. E como 

defendido nesta tese, essa institucionalização deve incluir medidas direcionadas à 

regulação da estrutura de poder da esfera pública, assegurando a diversidade de meios 

de comunicação de massa independentes e relativamente autônomos ao Estado e ao 

mercado, de modo a reparar as consequências das desigualdades de distribuição dos 

recursos de comunicação social que solapam a igualdade e a liberdade comunicativa 

exigidas pela esfera pública democrática.  

Para tanto, considera-se essencial estender a analogia das redes de fluxos de 

comunicação no centro e na periferia do sistema social para o modelo de organização da 

esfera pública abstrata das mídias, assim como o estabelecimento de maior distinção dos 

sistemas midiáticos, a depender da forma como suas organizações aproximam-se ou 

distam dos princípios do discurso público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossas instituições atuais, relativamente à esfera pública, parecem estar em 

conflito. Decerto, as teorias filosóficas liberais e republicanas não reconciliam 

satisfatoriamente as demandas normativas da democracia com a crise de legitimidade 

das democracias representativas reais. Assume-se que essa inadequação baseia-se na 

impossibilidade de essas filosofias oferecerem um modelo prescritivo de democracia 

capaz de enfrentar o problema de uma sociedade política cindida por interesses 

conflitantes e pela desigualdade no acesso e detenção dos recursos sociais, políticos e 

comunicativos que se revertem em poder na sociedade.  

Seguindo a senda aberta por Putnam (1992), postula-se que a forma de resolver 

esse problema é a seguinte: ao assumirmos uma dicotomia bem definida entre fato e 

valor, podemos justificar e defender racionalmente que a discordância entre liberais-

pluralistas, republicanos cívicos e deliberacionistas quanto às disposições sobre o 

exercício de um poder político legítimo, baseia-se em uma discordância de valores. E 

indo além, que os modelos liberais e republicanos de esfera pública podem ser 

criticados porque os valores por eles elegidos conduzem-nos a uma percepção 

inadequada dos fatos.  

Não podemos criticar um sistema com fins tão inteligentemente elaborados, 

como o sistema de comunicação polarizado nas mídias comerciais como irracional, pois 

não é irracional uma classe agir de modo a perpetuar-se no poder e a exercer sua 

dominação sobre outras classes, mas isso não nos impede de julgar esses fins como 

moralmente reprováveis. 

A mudança de hegemonia não é suficiente para mudar a estrutura do poder 

comunicativo na sociedade. O problema da democratização das comunicações não se 

esgota na mera mudança dos detentores do monopólio do poder comunicativo. Dada sua 

importância nos processos de integração social, os sistemas técnicos de comunicação 

não podem ser monopolizados por uma classe, grupo ou ator político. Nenhuma tirania, 

nenhuma ditadura ou qualquer outra forma de dominação é moralmente justificável. As 

metas de uma sociedade democrática exigem discussão e propostas para o 

aperfeiçoamento de suas instituições político-jurídicas e comunicativas e, como se 

buscou argumentar nesta tese, a teoria do discurso e o modelo de democracia 
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deliberativa oferecem as bases normativas e procedimentais para a execução deste 

projeto. 

A democratização das comunicações não é um problema que possa ser 

equacionado a partir de premissas técnicas e burocráticas. Ela é um problema político e, 

por conseguinte, pode e deve ser avaliada e planejada a partir de valores e premissas 

normativas. E se o que se almeja é ser uma sociedade democrática, esses valores devem 

ser a perseguição e consecução de uma autoridade legítima, da igualdade, da liberdade, 

do interesse comum, da utilidade social e da satisfação das necessidades de seus 

diferentes grupos, inclusive os referentes ao auto-desenvolvimento moral dos 

indivíduos. 

Nenhum grupo social e político deveria aspirar a uma representação 

hegemônica, posto que esta impediria a arbitragem dos múltiplos interesses da 

sociedade no interior do Estado. A representação desses múltiplos interesses 

consubstancia-se em uma defesa do pluralismo que busca conciliar as novas 

necessidades das sociedades complexas com as demandas por legitimidade das decisões 

do Estado. O surgimento de organizações da sociedade civil que defendem os mais 

variados interesses supre, pelas vias do discurso público, da informação e da 

comunicação, algumas das deficiências da representação formal.  

Empiricamente, a reversão da feudalização da esfera pública promovida tanto 

pela dominação dos meios de comunicação privados quanto pela vigência de um 

modelo de sistema estatal de comunicação que reproduz as estruturas de dominação 

política pode ser buscada na construção de um modelo de esfera pública das mídias 

abrangente e aberto o suficiente para refletir a pluralidade social e política da sociedade. 

A abrangência e abertura são proporcionadas pela coexistência de uma pluralidade de 

tipos de mídias e pelo estabelecimento de relações solidárias entre eles. 

Embora se reconheça, atendo-me ao caso brasileiro, a existência de pressões 

exercidas pelos imperativos da esfera econômica na esfera pública, dada, inclusive, pela 

condição de uma esfera pública pré-estruturada por meios de comunicação comerciais 

(Bolaño e Brittos, 2007; Ramos, 2005; Jambeiro, 2001), como também pelos 

imperativos da esfera política formal, decorrente de sua instrumentalização pelas elites 

políticas (Lima, 2001 e 2006; Santos e Capparelli, 2005), é preciso notar que esses 

processos não esgotam as dinâmicas políticas e sociais da esfera pública e, como foi 

defendido nesta pesquisa, das dinâmicas entre as esferas públicas autônomas da 
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sociedade civil, a esfera pública política formal e a esfera pública das mídias. Essas 

dinâmicas podem ser apreendidas empiricamente nos fluxos de comunicação oriundos 

da sociedade civil, sobretudo daqueles fluxos a partir dos quais a sociedade civil busca 

exercer influência sobre os temas que passam a integrar a agenda pública e, assim, sobre 

o processo de institucionalização de suas demandas.  

Esta tese propôs-se a reconstruir o conceito de esfera pública das mídias através 

da problematização do modelo de redes de esferas públicas múltiplas e parciais, da 

inclusão da dimensão das redes de esferas públicas alternativas da sociedade civil na 

esfera pública das mídias a partir do referencial teórico da teoria do discurso e do 

modelo de democracia deliberativa habermasiana. E, para tanto, buscou-se evidenciar, 

através de uma revisão da literatura sobre os modelos de democracia liberal, 

republicano e deliberativo, que o modelo de esfera pública de visibilidade pública 

reproduz um modelo liberal de esfera pública fraca e incompatível com as fortes 

demandas comunicativas da democracia. Do mesmo modo, argumentou-se que, embora 

a tradição republicana ofereça um modelo forte de esfera pública, sua dependência 

frente a uma comunidade política concreta, cuja identidade baseia-se na capacidade para 

agir em concerto, impõe fortes limitações para se lidar com os problemas abertos à 

comunicação política e à publicidade pela configuração de uma sociedade midiática.  

O modelo de democracia deliberativa não está isento de contradições e 

limitações. Entretanto, não se pode negar seu status de empreendimento político e 

intelectual capaz de indicar os instrumentos institucionais para uma sociedade mais 

democrática e, como se defende nesta tese, um sistema de comunicação social mais 

democrático. Atendo-se a essa premissa, também se buscou evidenciar as vantagens 

analíticas oferecidas pelo modelo de esfera pública geral para compreender, em nível 

teórico, as dinâmicas e as relações de força que afetam e estruturam as interações entre 

Estado, sociedade civil e meios de comunicação. Outro aspecto que se buscou 

evidenciar é de que, com a teoria do discurso e da democracia deliberativa, o conceito 

de esfera pública poderá prosseguir em direção ao seu tópico central: o da dinâmica 

interna entre a comunicação livre de dominação e a formação da opinião pública de 

legitimidade democrática.   

Os procedimentos democráticos do Estado de direito têm o sentido de 

institucionalizar as formas de comunicação necessárias para uma formação racional da 

vontade. Contudo, um dos maiores desafios postos para a democracia deliberativa é o de 
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como democratizar e tornar autônoma a formação institucionalizada da opinião e da 

vontade, o que somente pode ocorrer na medida em que as decisões majoritárias 

ocorram de maneira discursiva.  

Capitalismo e democracia encontram-se em uma tensão frequentemente negada 

pelas teorias liberais. As liberdades de comunicação e de expressão não podem se 

realizar se estiverem subjugadas à liberdade de capital, ou seja, se significarem, em 

primeiro lugar ou acima de tudo, liberdade de capital. Os meios de comunicação de 

massa comerciais são organizações privadas da sociedade que exercem funções públicas 

dentro da ordem política. A organização do sistema comercial de comunicação 

representa uma perigosa acumulação de poder à qual se contrapõe a defesa radical da 

obrigação moral de se defender um maior pluralismo na esfera pública e na construção 

de barreiras institucionais que possibilitem um acesso equitativo às condições sociais e 

políticos de participação na esfera pública.  

O compromisso com o pluralismo e com a partilha de poder está 

conceitualmente relacionado com o argumento a favor de uma política de comunicação 

democrática e progressista. A democratização dos sistemas de comunicação não pode 

ser sinônimo da extensão de todo o poder de comunicação pública do Estado às esferas 

não estatais da sociedade civil e do mercado. Inversamente, salienta-se que a 

democratização da comunicação não pode ser concebida como abolição do Estado, nem 

pode tornar-se dependente de um acordo espontâneo entre os cidadãos que vivem e 

atuam no conjunto complexo e dinâmico de instituições não-governamentais que 

constituem a sociedade civil, tampouco pode ser concebida pelo livre intercâmbio de 

mercadorias entre proprietários privados concorrentes, ou seja, disposto a auto-

regulação do mercado. A democratização das comunicações deve abrir caminho entre 

esses interesses impraticáveis.  

São pré-condições institucionais da democracia: a existência de um sistema de 

sociedade civil e governo democrático, no qual o poder está sujeito à discussão pública 

e ao consentimento dos governados, assim como o estabelecimento de salvaguardas 

contra o abuso do poder do Estado e do mercado, de modo a impedi-los de adquirirem 

proporções alarmantes. Desse modo, a ênfase na sociedade civil e em suas estruturas 

comunicativas vincula-se ao projeto teórico e político que questiona as condições 

sociais e políticas que permitam a uma pluralidade de indivíduos e de grupos de 
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expressar de forma livre e não-violenta sua solidariedade ou sua oposição aos ideais, 

visões de mundo e modos de vida uns dos outros. 

Avançando o argumento: ao lidar, ao mesmo tempo, com os pressupostos 

comunicativos da interação social e da interação sistêmica e com os pressupostos 

comunicativos da democracia, o referencial habermasiano tem a peculiaridade de 

justificar e legitimar mudanças sociais pelas vias institucionais e constitucionais 

(portanto, mediadas pelo direito) e pela ampliação dos espaços de ação política da 

sociedade civil e não pela via da revolução, da expropriação da propriedade privada ou, 

ainda, pelo aumento da centralidade do Estado. Essas mudanças podem ser 

implementadas no processo de construção de uma cultura política democrática e 

libertária comum, nas lutas por uma cidadania inclusiva e pelo aperfeiçoamento 

institucional. 

Seguindo essa senda, o modelo de organização do sistema de mídia e a 

regulamentação das mídias podem ser tratados como problemas abertos a críticas, cuja 

tematização na esfera pública e no sistema político formal reflete a luta pela fixação das 

orientações normativas (princípios, valores, interpretações do bem comum, etc.) 

utilizadas em sua estabilização concreta ou resolução que, no sistema político formal, 

reverte-se em decisões que podem tomar a forma de direção para ação ou legislação. 

Assim, o que se espera é que essa pesquisa tenha contribuído, ao menos, para 

reforçar o argumento segundo o qual a simples descrição do estado das coisas não nos 

diz muito ou não nos faz avançar muito na compreensão da coisa em si. E que, por isso, 

essa compreensão deve ser dirigida por parâmetros prescritivos ou normativos que 

permitam valorar, traçar metas, avaliar e até mesmo planejar os processos de mudança 

social, o que é oferecido pela aplicação prática do sistema teórico habermasiano, 

sobretudo seu modelo deliberativo de democracia e de esfera pública. Também se 

espera que essa pesquisa teórica possa servir de base para futuras pesquisas empíricas 

sobre as dinâmicas entre as esferas públicas autônomas da sociedade civil e o sistema 

político formal e, assim, sobre o poder comunicativo da sociedade civil e dos processos 

de formação racional da vontade política formal.  

Por fim, salienta-se que perceber as transformações e especificidades da esfera 

pública nas sociedades modernas inclui perceber as especificidades e limites da esfera 

pública das mídias, determinados, inclusive, pelas características das diferentes mídias e 

dos diferentes modelos de sistema de mídia. Envolve também perceber as formas como 
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a sociedade civil e os novos movimentos sociais têm se apropriado das ferramentas da 

comunicação tecnicamente mediada para realizar seus projetos políticos, promovendo, 

nesse ínterim, um re-acoplamento entre comunicação normativa e estratégica.  

A pugna pelo direito de comunicação não é apenas uma luta pela democracia, 

mas pela defesa de três dos principais valores utilizados para definir a identidade de 

mulheres e homens modernos: autodeterminação reflexiva, autonomia da vontade e 

liberdade de pensamento, de opinião e de expressão. Esses valores são associados à 

capacidade humana de tomar decisões racionais e autônomas e, por conseguinte, à 

capacidade para a ação prática consciente e responsável nas várias esferas de ação social 

e política.  

A ação política consciente envolve não apenas a capacidade de tomar decisões 

acertadas a partir do uso reflexivo de informações, mas também a capacidade de 

justificar publicamente essas decisões, tornando explícitos os valores, as ideias e as 

visões de mundo empregados para a construção da opinião individual acerca de algo no 

mundo. Essa reflexividade não tem apenas um efeito sobre o indivíduo que no processo 

reflexivo desenvolve um conhecimento acerca do mundo material e social no qual está 

inserido e um conhecimento acerca do si mesmo nesse mundo, torna-o moralmente 

responsável por suas ações e por suas consequências.  

Os princípios dos modelos de democracia liberal, republicano e deliberativo e 

seus respectivos modelos de esfera pública fundamentam discursos e referendam, de 

forma explicita ou implícita, noções fundamentais para aferição do papel dos sistemas 

de comunicação nas sociedades democráticas, atuando, desse modo, como fontes dos 

princípios que norteiam a construção, a legitimação e a justificação das políticas 

públicas de comunicação. E como expresso por Hannah Arendt, “Sempre que a 

relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o 

discurso que faz o homem um ser político” (2008: 11). 

 

 

Aracaju, 12 de julho de 2009. 
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