Um Ponto Cego nas Teorias da
Democracia: Os Meios de Comunicação*
L uis Felipe M iguel

Entre as muitas concepções concorren
tes de dem ocracia que atravessam o debate
acadêmico, uma quase unanimidade é a pou
ca atenção dispensada aos meios de com u
nicação. No entanto, sua presença nas soci
edades contem p o rân eas é cada vez m ais
ubíqua; a esfera política, em especial, vem
sendo re-m oldada pela mídia, que transfor
ma os padrões do discurso político, a rela
ção entre representantes e representados, o
acesso do cidadão com um aos cam pos de
poder. Diante de tamanho contraste, é inevi
tável questionar as razões que levam as dife
rentes teorias democráticas a ignorar um fe
nômeno de tam anha envergadura.
A maior parte deste artigo revisa dife
rentes correntes da teoria democrática, bus
cando entender por que elas são incapazes
de incorporar a mídia a seu universo de refle
xão. Inicialm ente, há um a breve discussão
sobre a desavença conceituai em relação à
“dem ocracia”, hoje um significante que pa
rece poder ser preenchido com qualquer sig
nificado, e uma justificativa da divisão das
teorias da democracia em três grupos princi
pais, adotada ao longo do texto. As três se
ções seguintes são dedicadas a cada um a
dessas tendências. São apresentados resu
mos dos traços mais significativos das cor
rentes e de seus principais autores, mas sem

pre voltados para o foco central de discus
são, que é o papel da mídia. Seja porque mi
nimizam o aspecto de construção social das
preferências, presente na luta política, seja
porque idealizam o processo comunicativo,
ignorando seus co n stran g im en to s concre
tos, as teorias da democracia têm dificulda
de para trabalhar com os meios de comuni
cação.
Não se trata de uma ausência banal, mas
algo que compromete a capacidade de estas
correntes de pensamento interpretarem a rea
lidade (e subsidiarem sua transformação). É
o que sustento na seção final, que serve de
contraponto ao restante do texto, justifican
do a importância da mídia para a teoria de
m ocrática e avançando alguns elem entos
que permitiriam a construção de uma “teoria
da democracia com espaço para os-meios de
com unicação” .
Correntes C onceituais

Palavras costum am ser vítim as de seu
próprio êxito. Tornadas sím bolos positivos
ou negativos, elas passam a ser usadas de
maneira indiscriminada e vão, pouco a pou
co, perdendo seu sentido preciso. O discur
so político é um campo especialmente fértil
para este tipo de degeneração. Nele, as pala-
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vras são arm as de luta, e todo contendor
deseja se apropriar das armas mais eficazes.
Assim , o adversário não é apenas autoritá
rio, é “fascista”, cada lado reivindica para si
a “modernidade”, qualquer forma de contes
tação é “subversiva” . Esvaziadas, enfraque
cidas, as palavras rompem o nexo com o ob
jeto que, no início, buscavam designar.
O m elhor exem plo deste processo, no
entanto, é “dem ocracia”. Presente no grego
antigo, a palavra descrevia com algum grau
de precisão a forma de governo que por ve
zes imperava em Atenas e em outras cidades
da Ática, na qual as questões públicas eram
decididas pela maioria dos cidadãos. O pen
samento político da época era francamente
contrário à democracia, ao menos pelo que
se vê nos autores mais importantes. Esta era
a posição de Platão (Protágoras e A Repú
blica) e, de forma mais nuançada, de Aristó
teles {Política). Eles sabiam com clareza a
que se opunham: a instituições como a as
sem bléia popular, o preenchim ento de car
gos públicos por sorteio, o rodízio entre go
vernantes e governados, o pagam ento pelo
desempenho de funções de governo, o igual
direito de participação na tomada de deci
sões, a crença na capacidade idêntica de to
dos os cidadãos para a gestão da cidade.
Hoje, todos são a favor da democracia,
mas a palavra perdeu muito de seu conteú
do. Do ponto de vista histórico, é necessá
rio reconhecer a influência da Segunda Guer
ra Mundial, quando a ameaça hitlerista uniu
diferentes sistemas políticos sob a bandeira
da “defesa da dem ocracia” . D esde então,
todos os Estados se proclamam democracias,
tout court ou adjetivadas, como as “dem o
cracias populares” do Leste Europeu pré1989 ou a “democracia relativa” do general
Geisel. Do lado do discurso acadêm ico, o
marco é a publicação, em 1942, do influente
livro de Joseph Schum peter, Capitalism o,
Socialismo e Democracia. Ao proclamar uma
“outra teoria da dem ocracia” que retirava
dela sua característica principal — o gover
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no do povo — , Schumpeter abriu espaço para
um “vale-tudo”, em que, ao que parece, ne
nhuma revisão do conceito pode ser impug
nada como ilegítima.
Na selva formada pelas diferentes con
cepções de dem ocracia, não há consenso
sequer sobre qual é o melhor guia. As tenta
tivas de classificação são múltiplas e, tam
bém, polêmicas. A mais comum é a que sepa
ra a democracia direta (tal como praticada na
Grécia antiga) da democracia representativa
(ou indireta). Mas é um a distinção pouco útil
para a análise dos sistem as políticos co n 
tem porâneos, já que, em sociedades bem
maiores do que as pólis gregas, alguma for
ma de representação parece inescapável.
Em seu conhecido manual de teoria de
mocrática, o cientista político italiano Giovanni Sartori (1994 [ 1987]) diferenci a “democracias
racionais” (prescritivas) de “democracias em
píricas” (descritivas). As prim eiras seriam
construções teóricas abstratas e ineficazes
na realidade, enquanto as segundas seriam
o reflexo das democracias reais. Por trás da
aparente neutralidade, porém , a distinção
mostra um viés bastante evidente. U m a vez
que inúmeros sistemas políticos, muitas ve
zes incompatíveis entre si, reivindicam o ró
tulo de “dem ocráticos”, a questão passa a
ser como definir um conjunto de critérios que
indique aqueles que de fato merecem o títu
lo. Tais critérios não são dedutíveis empiri
camente; passam por uma definição (implíci
ta) de como deve ser uma dem ocracia. Ao
desqualificar as visões críticas como “pres
critivas”, Sartori contribui para a legitimação
das democracias concorrenciais limitadas, do
tipo vigente na Europa Ocidental e na A m é
rica do Norte.
Uma terceira tentativa de taxionomia das
concepções de democracia é a de C. B. Macpherson (1978 [1977]), retomada (e reforma
da) por D avid Held (1996). Grosso m odo,
seria possível distinguir um a corrente que
privilegia o gozo dos direitos individuais,
vendo na participação política, e em especial

no direito de voto, apenas um mecanismo de
proteção contra o risco de despotism o dos
governantes (“d em o crac ia p ro te to ra ” ); e
outra que, valorizando a participação políti
ca por si mesma, vê nela um instrumento para
o desenvolvim ento das capacidades dos ci
dadãos (“dem ocracia desenvolvim entista”).
O primeiro grupo incluí Benjamin Constant,
Madison, Bentham, Mill, Schumpeter e seus
herdeiros; no segundo, não menos hetero
gêneo, destacam-se, entre outros, Rousseau,
Marx, Stuart Mill, Hannah Arendt e os teóri
cos participacionistas contemporâneos. Em
relação a Sartori, a distinção baseada em Held
possui o mérito de enfatizar o caráter norma
tivo presente em ambos os grupos.
Para não estender demais a lista, basta
lembrar de uma última classificação propos
ta pelo cientista político norueguês Jon Elster (1997). Ele parte de uma concepção domi
nante de dem ocracia e estuda, em seguida,
duas form as de contestação a ela. A co n 
cepção dom inante está vinculada às “teo 
rias da escolha social” ; para ela, o processo
político é instrumental e o método democrá
tico, em especial, é uma forma de agregação
de preferências individuais prévias, cons
truídas na esfera privada. Há uma forte homologia entre a política e o mercado. A pri
meira forma de contestação a esta visão é a
“dem ocracia participativa”, que correspon
de à “desenvolvim entista” na term inologia
de Held. Os participacionistas negam o cará
ter instrumental da política, apresentando-a
como um bem em si mesmo. A outra contes
tação é a “democracia deliberativa” , emblematizada pela obra de Jiirgen Habermas, que
nega o caráter privado da formação das pre
ferências, enfatizando a necessidade do de
bate público.
Embora instigante, o esquema de Elster
possui alguns problemas. Ele mesmo admite
que a obra de Schumpeter, com sua ênfase
na manipulação das preferências individuais
pela demagogia política, não se classifica cm
nenhuma das categorias — e, com isto, a

concepção dom inante da dem ocracia perde
seu grande fundador. Além disso, a própria
inclusão de John Stuart M ill como patrono
da democracia participativa, nos termos em
que Elster coloca, é problemática. O caráter
não instrumental da política parece claro em
Sobre a Liberdade (Mill, 1992[ 1859]), mas
m uito m enos nas C o n sid era çõ es sobre o
Governo Representativo (1995 [1861]), onde
a defesa da dem ocracia representativa está
ancorada am plam ente num subproduto es
perado da ação política: o aumento da inicia
tiva em preendedora e da atividade econô
mica.
P ara en ten d er o papel conced id o aos
meios de comunicação em diferentes teorias
dem ocráticas, utilizo um a classificação es
pecífica, que com bina as de E lster e Held,
adaptando-as para m eus pro p ó sito s. Mas
não existe a pretensão de estabelecer uma
taxionomia definitiva e com validade univer
sal para as teorias da democracia. A classifi
cação que utilizo não está isenta de contra
dições e de zonas cinzentas, algumas destas
apontadas explicitam ente no texto. Creio,
porém, que ela é operacional, útil para os
objetivos do presente artigo, e que as fron
teiras que traça não são arbitrárias, ainda que
possam perm anecer difusas.
Sob o nome de “dem ocracia lim itada”,
estarei me referindo às concepções, liberais
hegemônicas, que reduzem a dem ocracia a
um método de seleção de governantes e con
sideram inviável qualquer presença popular
mais efetiva na tom ada de decisões políti
cas. Na falta de melhor opção, usarei “demo
cracia republicana”, expressão não de todo
feliz, para reunir um amplo espectro de auto
res que julgam que o crescimento dos cida
dãos enquanto seres humanos é uma faceta
importante, não negligenciável, da participa
ção política (“desenvolvim entistas”) ou que
enfatizam o caráter cívico desta participação
(“com unitaristas”). A despeito de diferen
ças significativas, os dois grupos têm em
com um, com o espero dem onstrar, além da
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r
recusa à concepção liberal dominante, a he
rança do pensam ento de Rousseau.
Por fim, a “democracia deliberativa”, de
forma semelhante à categoria de Elster, en
globa as concepções que acentuam o aspec
to de debate público inseparável do projeto
democrático. Do ponto de vista da presente
discussão, trata-se do grupo mais significa
tivo; afinal, a ausência da mídia é mais cla
m orosa no seio de um a corrente de pensa
mento que destaca a importância primordial
da comunicação no campo político.
D em ocratas limitados

O economista austríaco Joseph Schum
peter (1984[ 1942]) mudou a história da refle
xão política ao publicar Capitalismo, Socia
lismo e Democracia. Poucas obras demons
traram encaixar-se tão bem com o momento
histórico em que vieram à luz. O livro incluía
uma interessante revisão polêm ica do pen
samento marxista, com uma análise da de
composição do capitalismo, que o autor na
quele momento julgava inevitável (embora
desastrosa). Mas foram dois de seus 28 ca
pítulos, precisam ente os mais exógenos ao
corpo principal da argum entação, que lhe
garantiram a posteridade.
No capítulo XXI, intitulado “A doutrina
clássica da democracia”, Schumpeter faz uma
crítica demolidora (segundo ele crê) dos mi
tos que cercam a política dem ocrática, que
exigiria cidadãos perspicazes, bem-informados e in te re ssa d o s, c o n sc ie n te s de suas
vontades e desejos de buscar o bem comum.
Na verdade, como já se demonstrou, trata-se
de um m ix pouco criterioso de senso comum
e autores clássicos, capaz de ju n ta r R ous
seau com os utilitaristas para criar um spa
ring mais adequado (Pateman, 1992 [1970]).
No capítulo seguinte, a democracia é redefi
nida como sendo uma mera forma de se con
seguir uma minoria governante legítima. Por
acaso, o meio mais eficaz para se conquistar
tal legitimidade — após a erosão das monar
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quias hereditárias — passara a ser a luta com 
petitiva pelos votos do p o v o .1
A teoria concorrencial promove, assim,
uma brutal lim itação do alcance da dem o
cracia, já que, para Schumpeter, o resultado
eleitoral não indica a formação de nenhuma
vontade coletiva, sendo a m era agregação
de preferências m anipuladas, preconceitos
e decisões impensadas. E, para que o siste
ma funcione a contento, o cidadão comum
deve contentar-se com seu papel: votar a cada
quatro ou cinco anos e, no intervalo, obede
cer sem pestanejar às ordens que ele imagi
na que, de alguma forma, também emanaram
dele.
E v id ên cia em p írica co n tem p o rân ea à
p u b licação de C apitalism o, so cia lism o e
dem ocracia confirm ou alguns aspectos da
teoria schumpeteriana e ajudou a consolidar
a idéia da “dem ocracia concorrencial”. Em
1944, foi publicado o estudo feito por outro
im igrante austríaco, Paul Lazarsfeld, e sua
equipe, sobre o co m p o rtam en to eleito ral
numa pequena cidade de Ohio, fruto de surveys levados a cabo durante a campanha pre
sidencial de 1940 (que deu a Roosevelt seu
terceiro mandato).2 Os votantes mostraramse pouco interessados, desatentos e apáti
cos, tal como Schum peter afirmava. Havia
uma diferença, porém, no que dizia respeito
à influência das campanhas eleitorais (e dos
meios de comunicação em geral). Enquanto
Schumpeter tinha os votantes por altamente
voláteis e sugestionáveis, vítim as dos d e
magogos de plantão,3 Lazarsfeld via-os como
presos a padrões tradicionais de voto, que a
campanha ou a mídia faziam emergir e refor
çavam, mas que raras vezes modificariam.
A evolução posterior da corrente bus
cou, em grande medida, tornar mais palatável sua visão do processo político, aproximando-a de alguns valores fundamentais da
democracia. Anthony Downs (1957) afirmou
que a combinação de eleitores desinteressa
dos e políticos em busca de voto resultava
na mais perfeita forma de “governo do povo”,

já que o governante faria o melhor possível
para atender aos interesses dos cidadãos e,
assim, manter sua base eleitoral. Embora de
clarasse basear-se nos “insights brilhantes”
de Schumpeter (idem , p. 29), Downs trans
formou um a das prem issas do econom ista
austríaco, ao afirm ar que os cidadãos pos
suem interesses identificáveis e, mais ainda,
são capazes de perceber se eles estão sendo
atendidos ou não — antes de votar, pergun
tam a si mesmos se sua vida está “melhor”
ou “pior” do que antes das últimas eleições.
Há aqui, na verdade, uma contaminação pela
velha “dem ocracia protetora” dos utilitaristas ingleses, com sua idéia de que o direito
de voto não serve para tom ar decisões de
governo, mas para afastar maus governan
tes (B entham , 1988 [1776]; M ill, 1992a
[1820]).4
Apesar das notáveis fragilidades de sua
teoria, relacionadas à visão dem asiado es
quem ática que possui da conduta tanto de
cidadãos quanto de candidatos (Przeworski,
1995[ 1990], pp. 37-9; Pizzomo, 1993), a partir
dos anos 1970 Downs tornou-se, no am bi
ente acadêmico estadunidense, o autor mais
citado a respeito de comportamento eleitoral
(Wattenberg, 1991, pp. 13-30).
Outro autor da escola da escolha racio
nal, Mancur Olson (1965), por sua vez, virou
de ponta-cabeça a propalada “irracionalida
de” do cidadão comum, que Schumpeter en
fatizava. A pouca participação e o baixo ní
vel de informação eram, segundo ele, frutos
da racionalidade dos indivíduos: já que o
peso do voto individual é tão pequeno, não
vale o esforço, o tempo e mesmo o dinheiro
necessários para tom ar decisões mais pen
sadas. Seym our Lipset (1963 [1960]) fez o
mesmo com a apatia política e a baixa partici
pação eleitoral, que deixavam de ser consi
deradas sintom as de crise da dem ocracia
ocidental (ou, em particular, estadunidense)
para serem indícios de satisfação generaliza
da com os outputs do sistema. Já Giovanni
Sartori (1994 [1987]), que permanece preso à

denúncia schum peteriana da irracionalidade
do eleitor comum, vê na participação limita
da a chave para a realização da democracia
corno “meritocracia” e enfatiza o caráter se
letivo (de “escolha dos m elhores”) do pro
cesso eleitoral.
Dentre as chamadas “teorias da escolha
social”, preocupadas com os mecanismos de
produção das decisões coletivas, a influen
te obra de William Riker (1982) está mais pró
xima do espírito original de Schumpeter. Ele
é cético quanto às possibilidades de realiza
ção das promessas da democracia, enfatizan
do aspectos com o a dependência das deci
sões em relação aos sistem as eleitorais ou
as patologias da racionalidade coletiva —
em especial o “paradoxo de Condorcet”, que
demonstra que um grupo de indivíduos per
feitamente racionais (em termos formais) pode
ch eg ar a d ec isõ es co letiv as in co eren tes.
Assim, a manipulação (ou, ao menos, a sua
possibilidade) é inerente ao método democrá
tico. Conforme alguns autores já demonstra
ram, todo o edifício teórico de Riker desaba
q uando se co n te sta sua p rem issa fu n d a
mental, a de que a democracia se resume ao
ato de votar (Mackie, 1998). Os defensores
da democracia deliberativa vão procurar de
monstrar que a incorporação do elemento de
d iscu ssã o com o in teg ran te n ecessário do
processo dem ocrático extingue tais proble
mas.
E mais sofisticada a teoria poliárquica
de Robert A. Dahl (1989a[1956]; 1971), cuja
vinculação com o legado schum peteriano
também é mais com plexa. A afirm ação do
desinteresse e da desinform ação do eleito
rado é relativizada. Em bora cada cidadão
permaneça apático quanto à maioria dos as
suntos da agenda política, ele participará ati
vamente quando surgir uma questão que atin
ja seus interesses específicos. Cada tema da
agenda mobiliza determinadas fatias da po
pulação. Assim, Dahl reconhece que as cha
madas dem ocracias ocidentais não são ver
dadeiros “governos do povo”, mas também
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nega a visão marxista, da existência de uma
classe dominante, bem como seu subprodu
to, a denúncia da “elite do poder”, à Wright
Mills (1981 [1956]). Não há uma minoria go
vernante, mas diversas m inorias que pele
jam entre si a respeito de questões pontuais,
todas (ou pelo m enos m uitas delas) tendo
que ser levadas em conta pelos governan
tes.
Dahl dá um passo relevante para incor
porar os meios de comunicação em sua abor
dagem, ao colocar o acesso igual à informa
ção como um dos requisitos para o perfeito
funcionam ento da dem ocracia. Ele adm ite
que esta condição nunca é plenamente pre
enchida, mas parece julgar que a ausência
de censura estatal permite uma aproximação
suficiente (Dahl, 1989a [1956], p. 73). É a idéia
do “livre mercado de idéias”, comum ao pen
samento liberal. Entre os séculos XVII e XIX,
quando a censura estatal era o obstáculo mais
palpável à liberdade de expressão, a defesa
da livre circulação de impressos, sem con
trole governam ental, era uma bandeira im 
portante; em geral, vinha acom panhada da
crença, algo mágica, no triunfo inevitável da
V erdade quando confrontada com o Erro
(Milton, 1999 [ 1644]; Mill, 1992b[l 823]; Mill,
1992 [1859]).
No entanto, uma defesa da liberdade de
expressão pensada para a imprensa, em espe
cial a imprensa partidária, quando deslocada
para a mídia eletrônica de massa, apresenta
sérios inconvenientes. Mais importante ain
da, a continuada ênfase na ausência de con
trole por parte do Estado obscurece a nova
am eaça representada pelo predom ínio dos
interesses corporativos na esfera da com u
nicação (T h o m p so n , 1995 [1990], 1998
[1995]). A despeito disto, nas correntes libe
rais e pluralistas permanece, via de regra, a
defesa dos m ecanism os de m ercado como
suficiente para proteger o direito dos cida
dãos à inform ação ampla e variada. Incita
das, como quaisquer firmas capitalistas, pela
busca do lucro, as em presas jornalísticas e
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de televisão procurariam fornecer à sua cli
entela, isto é, aos consumidores de inform a
ção, o melhor produto possível. Ao mesmo
tempo, elas controlariam umas às outras. Um
jornal que omitisse ou falsificasse uma infor
m ação seria denunciado por seus concor
rentes.
U m a formulação exaustiva deste ponto
de vista é feita por Sartori (1994 [1987], pp.
132-45) — que, no entanto, depois passaria
a denunciar os m eios de com unicação de
massa, em especial a televisão, como nefas
tos para o ordenamento democrático. A tele
visão promoveria o rebaixamento da capaci
dade in te le c tu a l dos e s p e c ta d o re s e, ao
mesmo tempo, tornaria os governos reféns
de uma opinião pública inepta (Sartori, 1989,
1998 [1997]; para uma crítica, ver Miguel,
1998). É importante destacar que, para Sarto
ri, essas são patologias intrínsecas ao meio
televisual, não conseqüências de um a deter
minada forma de utilização social da tecno
logia. De qualquer maneira, a preocupação
do cien tista político italiano é estranha à
m aior parte dos autores da corrente dom i
nante da teoria dem ocrática, que tendem a
considerar que a competição no mercado é a
garantia suficiente para o direito dos cida
dãos à informação.
N um erosos estudos vêm d em o n stran 
do que o “livre m ercado de idéias” é uma
falácia. O mercado dos meios de comunica
ção é pouco competitivo e, na verdade, ten
de ao monopólio (Bagdikian, 1997). Há pou
co p lu ra lism o rea l em su as m e n sag e n s
(Entman, 1989; Keane, 1991; Page, 1996), o
que é explicado por diferentes causas, inclu
sive a estrutura de propriedade da mídia e os
padrões profissionais com partilhados pelos
jornalistas (Bourdieu, 1996a; Tuchman, 1978;
Gans, 1979). As inform ações disseminadas
pelos meios possuem um forte viés, privile
giando os pontos de vista e os interesses de
seus proprietários e dos grandes anuncian
tes — isto é, das classes dominantes.
Sintetizando, é possível dizer que, de

acordo com as diferentes correntes da “de
mocracia lim itada”, os meios de com unica
ção são um aspecto secundário no estudo
da dem ocracia porque:
(i) não há como escapar do caráter manipulativo da disputa política eleitoral e, portanto,
qualquer proposta destinada a aprim orar o
esclarecimento dos votantes é ingênua e inóxia (Schumpeter e Riker). Debate público mais
aprofundado e informação de melhor quali
dade seriam “desperdiçados” diante da irra
cionalidade do eleitor e da incoerência inata
aos processos de decisão coletiva;
(ii) o eleitor racional sabe que os custos de
inform ação superam os benefícios espera
dos, dado seu peso ínfimo no resultado final
da eleição, e portanto prefere não se infor
mar (Olson). A conclusão é a mesma do item
anterior, mas agora justificada em termos da
racionalidade individual;
(iii) a decisão eleitoral é fruto de predisposi
ções sociais que são pouco ou nada afeta
das pelo fluxo de comunicação (Lazarsfeld).
Isto é, a “viscosidade” (persistência, inclu
sive intergeracional) dos padrões de voto
sobrepassa a influência eventual da infor
mação e do debate político;
(iv) a decisão eleitoral é fruto da percepção
não m ediada de cada indivíduo sobre suas
condições de vida (Downs). Cada um sente,
no dia-a-dia, se sua situação está melhoran
do ou piorando e tal compreensão não é afe
tada pelo conteúdo dos meios de comunica
ção de massa;
(v) a decisão eleitoral depende de um fluxo
de informações que o mercado tende “natu
ralmente” a suprir de forma razoável (Dahl e
Sartori). Neste caso, os meios de comunica
ção possuem certa relevância, mas não é
necessário se preocupar com eles, já que a
solução adequada é alcançada de forma es
pontânea.
O correm , nestas diferentes vertentes,
duas reduções interligadas. A prim eira é a

redução da com unicação à informação, islo
é, ao provimento de dados acurados sobre a
realidade. Em alguns casos, como para D o
wns, se considera que a informação relevan
te é obtida de forma imediata, pela simples
vivência numa determinada realidade social.
Na verdade, os meios de comunicação con
tribuem decisivamente para a construção das
representações da realidade que inform am
as práticas individuais. Para citar um exem
plo banal, o sentimento de segurança ou de
insegurança não se baseia apenas no conta
to direto com a violência, mas também numa
percepção de am eaça (ou de sua ausência)
que depende das mensagens veiculadas pela
mídia. Portanto, mesmo que se tratasse ape
nas de informação “objetiva” sobre a reali
dade, o controle dos meios de comunicação
permaneceria como um problema político de
primeira grandeza. Mas trata-se de mais do
que isso: a veiculação da informação nunca
está desvinculada da veiculação de represen
tações do mundo social. E estas, por sua vez,
se ligam aos diferentes projetos políticos.
A segunda é a redução da política de
mocrática a um processo de escolha, no qual,
por uma premissa metodológica, considerase que todos os cidadãos são guiados por
um “entendimento esclarecido de seus inte
resses” (Dahl, 1989b, p. 182).5 Assim, a cons
trução dos interesses — ou seja, das vonta
des e identidades coletivas — é elim inada
da política; em seu lugar, fica a agregação
mecânica de preferências preexistentes. Com
isso, o aspecto com unicativo da atividade
política é esvaziado. Ou melhor: a rigor é toda
a atividade política que é esvaziada, por uma
visão que a coloca como absolutamente se
cundária em relação à esfera privada.
Dem ocratas republicanos

E sse caráter secu n d ário da p o lítica é
negado por uma longa tradição, que vai exal
tar a cidade grega e romana como ideal a ser
imitado — um local em que a participação
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nos negócios públicos era tida como o ápice
da realização humana. Como sintetizou Hannah Arendt (1987 [1958], p. 40), a polis era a
esfera da liberdade, enquanto a necessidade
imperava na esfera familiar-econômica, onde
transitavam mulheres e escravos, responsá
veis pelas tarefas de produção (e reprodu
ção) do mundo material. E uma corrente que
in clu i o M a q u iav e l dos D isc o rsi (1979
[1513])/’ radicais ingleses do século XVII,
como Harrington e Milton (Skinner, 1998), e,
sobretudo, a obra de Jean-Jacques Rousseau,
que apresenta a mais importante alternativa
à teoria democrática liberal (Pateman, 1985,
p. 7).
Para o filósofo genebrino, os autores
co n tratu alistas liberais vêem a sociedade
como mera agregação, isto é, um estabeleci
mento instrumental para a realização de inte
resses privados. Em seu lugar, ele apresenta
o projeto de uma associação, onde se cria
um a verdadeira identidade coletiva (Rous
seau, 1964b [1762], p. 359). Esta associação
não é guiada pela busca do bem individual
ou pela expressão de um interesse majoritá
rio, mas pela vontade geral, a categoria mais
importante (e complexa) do pensamento de
Rousseau. Ela não é a vontade expressa pela
maioria, nem mesmo a “vontade de todos”,
que o autor desdenha como não sendo mais
do que “um a som a de vontades particula
res” (.idem, p. 371). É a vontade do todo so
cial, do “eu-comum” que nasce com a asso
ciação.
Cabe observar que as tentativas de en
quadrar Rousseau como “democrata delibe
rativo” (isto é, como alguém que destaca o
papel da discussão pública na construção
da vontade coletiva) desfiguram sua teoria.7
No Contrato Social está muito claro que a
vontade geral é gerada no instante do esta
belecimento da associação; a partir daí, quan
do de cada deliberação política específica, o
objetivo a ser alcançado é a correta identifi
cação desta vontade preexistente. A discus
são pública, portanto, é útil como um m o
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mento do processo educativo dos cidadãos,
mas nada cria; a vontade geral lhe precedei
é superior a ela. Em bora Rousseau enfatize
que ap en as o p o v o -en q u a n to -so b eran o t
capaz de identificar a vontade geral, sua for
mulação abre margem para reinterpretaçõts
au toritárias, em que um gru p o d otado i
qualidades superiores m onopoliza esta fun
ção — entre os exemplos estão tanto os paitidos com unistas no poder quanto a E scé
Superior de Guerra brasileira, que atribuiuí
si mesma a tarefa de identificar e fixar os “ob
jetivos nacionais” (Miguel, 1999a, p. 190).
Além disso, a abordagem que Rousser
faz da comunicação é peculiar. Em seus teitos autobiográficos fica patente que um a dm
experiências decisivas em sua form ação I
o sentim ento da opacidade de cada indivf
duo em relação ao outro, que a linguagem
era in cap az de su p e ra r (R o u sse au , 1955
[1770]). Já foi dem onstrada a importânci:
deste dado para a com preensão de sua teo
ria política (Starobinski, 1991 [ 1971 j ; B aczko,
1974 [1970]). E possível dizer até que o isola
m ento quase ab so lu to dos in d iv íd u o s m
estado de natureza, tal como descrito no Se
gundo Discurso (Rousseau, 1964a [1755]),!
a externalizaçâo desta realidade íntima. Di
ante de tal desconfiança em relação às pos
sibilidades da com unicação, fica claro qiit
Rousseau não seria capaz de produzir umi
teoria deliberativa da democracia.
Por outro lado, não é difícil traçar urni
genealogia ligando o autor do Contrato tan
to aos dem ocratas “desenvolvim entistas"
quanto aos “comunitaristas”. Com os primei
ros, Rousseau com partilha a visão de que i
participação política possui um caráter emi
nentemente educativo. Participando da bus
ca pela vontade geral, cada cidadão se apri
m ora na arte de id e n tificá -la; há aí umi
aproximação com a defesa da democracia ni
Grécia antiga, quando se argumentava que t
virtude cívica era fruto de um aprendizado
prático (sobre este ponto, ver Wood, 1995,
pp. 193-4). Cerca de um século mais tarde, i

glorificação da ampla participação política,
com destaque para seu caráter educativo,
ganhou nova versão na obra de Stuart Mill
(1995 [1861]). Não se trata mais de descobrir
uma vontade geral, mas de ampliar os hori
zontes dos cidadãos comuns, de outra for
ma bitolados por seu ambiente imediato. Da
participação política nasceriam indivíduos
mais capazes e com petentes.8
Já com os co m u n ita ristas, R o u sseau
compartilha a crítica ao individualismo libe
ral e a valorização da comunidade como fon
te de identidade, de valores e do bem co 
m um . A id é ia s u b ja c e n te é que, sem o
sentimento de pertencimento a uma coletivi
dade, nenhuma sociedade pode subsistir —
o que combina discussões sobre a organiza
ção democrática, sobre a fundamentação da
moral e sobre a constituição do “eu”. Contra
o utilitarism o e o individualism o liberal, a
corrente afirma o encaixe (“embeddedness”)
do ser humano no meio social (M aclntyre,
1981; Walzer, 1983; Taylor, 1997 [1989]). A
identidade pessoal e a concepção do bem
dos indivíduos são geradas na sociedade e
só são inteligíveis dentro desta moldura.
Os principais autores da corrente preo
cupam -se em assegurar que não negam os
direitos individuais, nem julgam que as mi
norias devem curvar-se aos valores da maio
ria. Michael Sandel (1998: ix-xvi), em espe
cial, explica que o que ele combate é a visão
liberal de que os indivíduos possuem direilos a príorí, independente da concepção de
bem que eles perseguem. Para ele, trata-se
do inverso: um direito é reconhecido como
lal quando serve a algum fim m oralm ente
importante. E ssa regra ajuda a resolver alC.uns casos espinhosos para a concepção
liberal de justiça; permite, por exemplo, que
se conceda liberdade de manifestação para
alivistas pelos direitos civis dos negros, mas
ii.io para neonazistas. Um liberal diria que
Iodos precisariam ter direitos iguais, inde
pendente de seus objetivos. Um comunitalisla estrito observaria quem com unga nos

ideais da maioria da coletividade e daria o
direito só a esses. Sandel afirma que os ati
vistas dos direitos civis têm direitos porque
promovem um a sociedade melhor, ao con
trário dos neonazistas.
Em últim a análise, porém , os direitos
concedidos aos indivíduos seriam aqueles
vinculados aos valores com partilhados pela
com unidade, que delim itaria os parâmetros
da diferença legítima — já que não há outro
juiz para determinar quais fins são moralmen
te bons e quais são nefastos. Nas socieda
des contemporâneas, marcadas pela plurali
d ad e de e s tilo s de vida, d e v a lo re s, de
culturas, é difícil imaginar que um tal con
senso ou quase-consenso seja possível (ou
mesmo desejável). Como falou um crítico, há
na corrente “a nostalgia de um mundo sim
ples, transparente, pré-m oderno, no qual a
sociedade funcionaria à maneira de uma co
munidade originária” (Gorz, 1997, pp. 190-1;
ver também Mouffe, 1992). A aproximação
com Rousseau, desta vez com o romantismo
do filósofo genebrino, mais uma vez é possí
vel.
Com a valorização da esfera pública, a
concepção dem ocrática rep u b lican a ap re
senta um campo mais fértil para o reconheci
mento da importância dos meios de comuni
cação no p ro ce sso p o lítico . N o entanto,
também os autores desta corrente tendem a
ignorá-los. Em primeiro lugar, há a idéia de
que a vontade geral (ou o bem com um ) é
preexistente, algo que Rousseau coloca de
forma explícita e que está presente também
entre os comunitaristas. Ao exaltarem o con
senso social e os valores compartilhados na
com unidade, eles ignoram que não se trata
de construções neutras, mas que estão vin
culadas a interesses de determ inadas cama
das; a proteção e o desafio a tal consenso
fazem parte da luta pela hegemonia na socie
dade.
Com isso, ocorre uma redução da esfera
da comunicação que é semelhante à promo
vida pelos teóricos da dem ocracia limitada.
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N um caso com o no outro, não há espaço
para a construção coletiva das preferências.
A comunicação é, antes de tudo, informação
— embora, para a vertente republicana, ela
tam bém possa desem penhar um papel sig
nificativo como parte de um processo edu
cativo.
Em segundo lugar, há a tendência a re
duzir o âmbito das decisões políticas, de for
ma a permitir a participação direta de todos
os envolvidos. R ousseau, seguindo o pen
samento político antigo e, em especial, Montesquieu (1951 [1748], p. 362), considera que
a democracia só é possível em pequenas cidades-Estado. Já os participacionistas con
temporâneos se insurgem contra a rígida se
paração entre E stado e sociedade civil e
advogam a implantação de mecanismos de
m ocráticos nos espaços da vida cotidiana,
notadamente bairros, escolas, locais de tra
balho e famílias (ver, entre outros, Pateman,
1992 [1970]; Bobbio, 1987 [1984]; Bachrach,
1980; Macpherson, 1978 [1977]; Gorz, 1987
[1980]; Dahl, 1990a [1985], 1990b). Mais pró
xim os dos cidadãos, estes novos espaços
de decisão democrática promoveriam a par
ticipação política — ou, do ponto de vista
dos comunitaristas, reforçariam o sentimen
to de pertencimento a uma coletividade. Con
sidera-se, em geral, que a m era redução da
escala resolveria os problem as de com uni
cação, que ocorreria face a face, nas intera
ções pessoais cotidianas. A ssim , a m ídia
deixaria de ser um problema político signifi
cativo.
No entanto, é difícil imaginar um mundo
em que todas as decisões, ou mesmo as mais
importantes, seriam tomadas em fóruns pe
quenos e próximos dos cidadãos. Mesmo se
regredirm os para pequenas econom ias au
tárquicas, o que está longe de ser desejável,
a gama de questões que não podem ser re
solvidas em plano local é im ensa9: trocas
entre as comunidades, comunicações, trans
portes, epidem ias, poluição etc. A ssim , a
participação na base precisará, necessaria
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mente, ser com binada com uma estrutura re
presentativa piram idal; um dos efeitos bené
ficos esperados do in crem en to participatório é, aliás, a am p liação da capacidade de
controle sobre os representantes. Portanto,
a q u estão da c o m u n ic a ç ã o continua em
p au ta.
Este ponto é ain d a mais relevante para
as incipientes p ro p o stas de democracia di
reta tecnológica (“ág o ra virtual”), baseadas
no uso intensivo de p lebiscitos on-line ou
de d isc u ssõ e s m e d ia d a s por computador
(ver, entre muitos o u tro s, Dow ning, 1989;
Friedland, 1996; L évy, 1998 [1994], 1999
[1997]; Castells, 1996; para críticas, Dahl,
1990b; Arterton, 1987). São propostas que
colocam problem as in tran sp o n ív eis — ao
menos até o momento — quanto à formação
da agenda e ao d eb a te público. Assim, a
questão do controle d a mídia é a grande au
sente das teorias particip acio n istas da de
mocracia, em contraste com a sensibilidade
que apresentam, em geral, em relação ao im
pacto das desigualdades econômicas na de
m ocracia. Q uando m u ito , elas sugerem a
an u la çã o dos m eio s de com unicação de
massa, como faz G orz,10 ou vêem a comuni
cação como uma variável dependente (isto
é, crêem que um regim e mais democrático
proporcionaria um a m enor concentração de
informação) e não com o um dos elementos
instauradores da p ró p ria possibilidade de
ampliação da democracia.
Dem ocratas deliberativos

A fronteira que separa aqueles que es
tou cham ando de “dem ocratas deliberati
v o s” dos au to res m e n cio n ad o s na seção
anterior não é clara. Eles têm em comum a
insatisfação com o modelo lim itado de de
mocracia vigente no Ocidente e buscam al
ternativas que se aproximem do ideal de “go
verno do p o v o ” . A co rren te democrática
deliberativa enfatiza a necessidade de dis
cussão política para a formação das prefe

rências coletivas. Ou, como diz um de seus
p rin cip ais div u lg ad o res, que as decisões
políticas sejam tomadas por aqueles que es
tarão subm etidos a elas, por intermédio do
“raciocínio público livre entre iguais” (Cohen, 1998, p. 186).
O filósofo alemão Jürgen Haberm as é,
sem sombra de dúvida, o maior inspirador da
corrente. Há, em primeiro lugar, a extraordi
nária influência de seu livro sobre a esfera
pública (Habermas, 1984 [1962]). A partir de
uma reflexão sobre o surgimento da opinião
pública, na França, na Alemanha e, sobretu
do, na Inglaterra dos século XVIII e XIX, ele
esboça uma visão da “boa política”, feita pela
livre discussão das questões de in teresse
coletivo. Os cafés são o emblema deste mun
do; neles, os estranhos conversam entre si,
em pé de igualdade, sem distinções de status ou de posição. A imprensa funciona como
elo de ligação entre os múltiplos debates tra
vados nos diferentes cafés ou salões. Con
tra o pano de fundo deste ideal normativo,
Habermas lamenta a decadência atual da es
fera pública, manipulada por estratégias pu
blicitárias.
O sucesso do conceito habermasiano de
esfera pública é inegável (ver, entre muitos
outros, Keane, 1991, 1996 [1995J; Bohman,
1999; Avritzer, 1999; Costa, 1995), mas as crí
ticas a ele também são muitas. Elas começam
por seu relato histórico: Habermas apresen
taria uma visão idealizada da im prensa do
período, ignorando a predominância de jo r
nais comerciais, voltados não para o aprimo
ramento do debate público, mas para o au
mento do próprio lucro (Garnham , 1992).
Outros apontam a inutilidade do conceito de
esfera pública diante da mídia eletrônica de
massa (Thompson, 1995 [1990], p. 156; 1998
[1995], p. 225). A crítica mais significativa,
porém, é que Habermas não discute as con
dições de acesso à esfera pública (Bourdieu,
1997, p. 80). Isto significa, entre outras coi
sas, que não há preocupação com a posição
social dos trabalhadores e das mulheres (Fra-

ser, 1992; Young, s.d. [1987]). Sua exclusão
da esfera p ú b lica b u rg u esa setecen tista e
oitocentista é vista com o algo contingente,
e não como estruturadora de características
importantes desta esfera.
A pós M ud a n ça e stru tu r a l da esfera
pública, no entanto, o conceito é abando
nado por Habermas. Ou melhor, é elevado a
um nível maior de abstração e transforma-se
em sua teoria do agir comunicativo (Gomes,
1998, pp. 185-6), preocupada com as condi
ções (gerais) de validade dos discursos e
com a elaboração de um ideal normativo, a
“situação de fala ideal” (Haberm as, 1989a
[1981], 1989b [1983]). Segundo Habermas, a
única maneira de legitimar as normas sociais
é fazê-las nascer da discussão entre os inte
grantes da sociedade. Tal d iscussão, para
ser adequada, deve preencher três condições
básicas:
(i) estar franqueada a todos, sem exceção;
(ii) levar em conta apenas a argum entação
racional, isto é, não adm itir a influência de
posições de autoridade, riqueza, status etc.
Isto significa garantir a igualdade entre to
dos os participantes;
(iii) os participantes buscam atingir o con
senso. Ou seja, estão dispostos a assim ilar
os argumentos dos outros e não se prendem
a posições prévias.
Cabe observar que, para Habermas, esta
situação de fala sem repressão, sem desigual
dade e buscando o consenso não é um ideal
arbitrário, mas algo inerente à natureza da
linguagem (Giddens, 1990, p. 131). A “ação
com unicativa”, voltada para o entendim en
to mútuo, está presente em potencial em cada
ato de fala. Embora a obra de Habermas este
ja preocupada com a justificação da norma
moral, muito mais do que com a atividade
política em sentido estrito (para uma exce
ção parcial, ver Habermas, 1997 [1992]), não
é difícil ver como ela pôde se tornar o princi
pal alicerce de uma corrente da teoria dem o
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crática. Ao mesmo tempo, o nível de abstra
ção em que o filósofo alemão opera coloca
sérios problemas quando se pensa em partir
de sua reflexão para a fundamentação de uma
prática dem ocrática renovada.
Q uando H aberm as abandona a esfera
pública burguesa em prol da teoria do agir
comunicativo, também os meios de comuni
cação deixam seu horizonte de preocupa
ções. Antes, os jornais desempenhavam um
papel significativo, em bora subsidiário às
conversações face a face (Thompson, 1998
[1995]: 119). Eram o elo de ligação necessá
rio entre os diversos focos da discussão
pública. Justamente por isso, o conceito foi
apropriado por aqueles que procuram esta
belecer um padrão a partir do qual julgar a
imprensa. N a obra posterior, porém, não há
espaço para discutir a comunicação concre
ta, tal como ela se dá nas sociedades exis
tentes, com seus constrangimentos e limita
ções. Há apenas a fala abstrata, cujo modelo
é, desde sempre, a conversa interpessoal di
reta.
Mas a comunicação face a face também
não costum a corresponder ao modelo ideal
habermasiano, como assinalam seus críticos
(Bourdieu, 1996b[ 1982], p. 30; Bernstein,
1988, p. 223; Granham, 1992, p. 360; Lojkine,
1995[ 1992], pp. 117-8; Lõwy, 1992, p. 126).
Em primeiro lugar, não existe a igualdade en
tre os participantes. O acesso à discussão é
condicionado pela posse de determ inadas
competências, que estão distribuídas de for
ma desigual na sociedade. Indivíduos que
não desenvolveram estas habilidades espe
cíficas estão malposicionados para o proces
so deliberativo e tendem a permanecer à mar
gem.
Além disso, a identidade do falante não
é irrelevante para a consideração que é dada
a seu discurso; indivíduos em diferentes
posições na sociedade têm diferentes graus
de eficácia discursiva. Pesam, em especial, o
reconhecimento social de que ele dispõe e a
capacidade de im por sanções negativas ou
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positivas (associadas, antes de tudo, ao exer
cício do poder político e econômico). M es
mo as discussões no ambiente científico, que
m uitas vezes são apresentadas com o um a
espécie de modelo, não fogem a esta regra.
Títulos, posições de poder que ocupam, res
peitabilidade pelos pares — diferentes for
mas de capital simbólico, enfim — dão pe
sos diversos aos falantes.
Também é questionável a crença haberm asiana de que apenas o argum ento racio
nal é perm itido no processo com unicativo.
A deliberação pública possui, de fato, a ca
racterística de encorajar determinadas formas
de justificação das posições dos participan
tes, desestim ulando, por outro lado, alega
ções abertamente egoístas (Fearon, 1998, pp.
52-3). Em vez de dizer “quero porque é m e
lhor para mim”, o participante buscará en
contrar algum a norm a de ju stiça universal
ou indicar pretensos ben efício s ocultos a
outras pessoas como form a de sustentar sua
demanda. No entanto, isto não significa que
os interesses associados à posição do indi
víduo na sociedade deixarão de influenciar
suas posições e que ele agirá com base numa
“racionalidade pura”.
Elster (1997, p. 18) sintetiza um ponto
adicional: “Se, como Habermas sugere, a dis
cussão livre e racional só será possível numa
sociedade que tenha abolido a dom inação
política e econômica, não é óbvio, de manei
ra nenhuma, que esta abolição possa ser pro
vocada pela argumentação racional”. Dito de
outra forma, o ideal de Habermas permanece
preso a uma visão pré-maquiaveliana da ati
vidade política. Exige um determinado com
portam ento ético de todos os participantes
— no caso, a postura desinteressada diante
da discussão e a abertura para o consenso
genuíno — e ignora aquilo que o pensador
florentino apontava, isto é, a eficácia supe
rior do Mal quando confrontado ao Bem. Em
uma deliberação coletiva, diante de um com 
p o rta m e n to d e s in te re s s a d o u n iv e rs a l, o
agente que permanece egoísta se coloca em

situação de grande vantagem; afinal, as suas
necessidades também serão incorporadas à
reflexão dos outros."
Ainda no caso (improvável) de uma so
ciedade que tivesse abolido qualquer forma
de dominação econômica e política e na qual
todos dialogassem desinteressadam ente, é
plausível afirmar que o objetivo habermasiano — a obtenção do consenso — não seria
atingido. U m a das características fundado
ras da m odernidade, com o bem m ostrou
Weber (1985 [ 1919]; 1993b [ 1904]), é o confli
to entre valores divergentes, irredutíveis uns
aos outros, sem que haja uma maneira obje
tiva de determinar qual valor é o mais eleva
do. A creditar que a “livre discussão públi
ca” pode resolver tal conflito é uma ilusão
racionalista; e é tal ilusão que alimenta o so
nho do consenso que dirige a em preitada
teórica de Habermas.
Nem todos os democratas deliberativos
partilham desta valorização exclusiva do con
senso. Bernard M anin (1987), num artigo
muito citado, vai defender a ampla participa
ção na discussão como um método de legi
timação, valioso justam ente por escapar da
exigência (implícita) de unanimidade, presen
te na vontade geral de Rousseau (e mesmo
nas decisões tomadas pela regra da maioria,
já que elas perdem legitimidade à medida que
são menos unânimes): “uma decisão legíti
ma não representa a vontade de todos, mas
é aquela que resulta da deliberação de 'to
dos" (idem, p. 352). Outros enfatizam que,
num contexto de deliberação coletiva, a bar
ganha é um instrumento alternativo à argu
m entação, e igualm ente aceitável (Elster,
1998a, p. 6; Gambetta, 1998, p. 19). Isto é, o
compromisso é uma opção ao consenso.
M esmo quando a barganha é incorpo
rada à teoria dem ocrática deliberativa, per
manece uma com pleta desatenção aos pro
blem as de e s c a la que a situ a ç ã o das
democracias de m assa contem porâneas co
locam à teoria. Afinal, não é mais possível
(há muito tempo, aliás) imaginar que a deli

beração dem ocrática possa se dar através
da comunicação interpessoal direta. São ne
cessárias formas de mediação, que os auto
res da corrente teimam em ignorar. Joshua
Cohen (1997, p. 84) admite que nada tem a
responder à objeção de “irrelev ân cia” da
noção de deliberação pública nas condições
políticas atuais: tal contestação é incompatí
vel com o “nível de generalidade” de sua
teoria. O problema reside precisamente aí —
o “nível de generalidade” é tão elevado que
as concepções de dem ocracia deliberativa
pouco servem no mundo político real. A afir
mação de Cohen é, assim, uma confissão de
bizantinismo.
Existem tentativas de contornar o pro
blema. Alguns autores limitam sua reflexão
aos procedimentos discursivos que ocorrem
no Parlamento, instituído como único locus
autorizado da deliberação (Elster, 1998b), o
que simplesmente significa excluir da discus
são um ponto crucial, a relação entre repre
sentantes e representados. Por outro lado,
nas diversas propostas de reform a política
radical, objetivando a operacionalização de
formas de “democracia deliberativa”, há sem
pre a busca da redução dos fóruns das deci
sões, muitas vezes por meio de sorteios (Barber, 1984; Burnheim, 1985; Fishkin, 1991). O
que fica claro é que a “democracia deliberati
va”, na forma como é apresentada, rçmete a
um ideal incompatível com a democracia de
massa. Ou seja, a acusação de irrelevância
para as sociedades contem p o rân eas é, no
mínimo, pertinente.
Fica claro, portanto, que os democratas
deliberativos estão singularm ente malposicionados para introduzir a mídia em sua re
flexão. O modelo normativo é sempre a co
municação face a face, que Haberm as, em
especial, enaltece como boa em si mesma,
vendo com suspeita qualquer forma de m e
diação, aí incluídos os meios de comunica- )
ção e a representação política (Peters, 1993).
As duas faces desta postura são a elevada
abstração (no lado da teoria), que permitiria

ignorar aspectos essenciais das sociedades
contem porâneas concretas, e o ordenam en
to utópico (no lado das tentativas de operacionalização), esboçando organizações so
c ia is que p re sc in d iria m ou ao m enos
minimizariam a centralidade da mídia e da re
presentação política.
Entre os aspectos valiosos da corrente
estão a correta identificação dos m ecanis
mos discursivos de construção das vonta
des coletivas e a afirmação da participação
ampla e eqüitativa no debate como critério
de legitimidade. Falta-lhe, porém, um “cho
que de realidade” , que perm ita incorporar
elem entos com o a desigualdade social, o
conflito irredutível de interesses e de valo
res, a inevitabilidade da representação polí
tica e, é claro, o caráter mediado de boa parte
dos processos com unicativos.
Talvez seja o apego comum ao elevado
grau de abstração o que faz a “teoria da ju s
tiça” de John Rawls (1997a [1971]) ser, com
freqüência, associada à corrente democrático-deliberativa — Rawls sendo, por vezes,
incluído entre seus patronos, em posição de
quase igualdade com Habermas. No entan
to, conform e tem sido demonstrado (Kelly,
1994, p. 230; Pateman, 1993 [ 1988], p. 71; Jackson, 1983 [1980], p. 264; Sandel, 1998, p.
129), a deliberação coletiva não tem espaço
em sua teoria. Ele postula uma “posição ori
ginal” em que os indivíduos se colocariam
em acordo quanto às normas de justiça que
deveriam governar a sociedade. Mas estes
indivíduos estão cobertos por um “véu de
ignorância”, isto é, nada sabem sobre sua
posição na sociedade — sexo, raça, profis
são, classe social, nem mesmo suas prefe
rências particulares, seu grau de inteligência
ou a que geração pertencem. Ou seja, não se
trata de um diálogo entre individualidades
distintas, mas de uma única razão comum a
todos, que descobre uma norma preexisten
te. Rawls está mais próximo da “vontade ge
ral” do que da democracia deliberativa; ali
ás, ele mesmo recorre a Rousseau para afirmar
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que a busca do bem com um é o único fun
dam ento legítim o do voto (Raw ls, 1997b,
p. 99).
Em resumo, os m eios de com unicação
não encontram espaço em nenhuma das três
correntes da teoria dem ocrática. Os dem o
cratas limitados tendem a considerar a forma
ção das preferências apenas na esfera priva
da e, assim, esvaziam o aspecto comunicativo
da política — aliás, esvaziam a atividade po
lítica em si. Entre os autores classificados na
corrente republicana, a ênfase à participa
ção política no pequeno grupo faz com que
as form as de com unicação m ediada sejam
deixadas de lado. Os democratas deliberati
vos, por fim, preocupam-se fortemente com
a comunicação, mas apenas no contexto de
um ideal normativo, apresentado de forma
abstrata. Com isso, a mídia (o canal concreto
da comunicação política nas sociedades con
temporâneas) é, mais um a vez, ignorada.
A mídia e a dem ocracia

A influência dos meios de comunicação
na vida cotidiana é inegável. O surgimento
da imprensa diária, a partir do século XVIII,
já teve conseqüências significativas — como
alguém disse na época, a leitura do jornal
tornou-se “a prece matutina do homem mo
derno”. A mídia eletrônica teve impacto ain
da maior na organização do cotidiano, inclu
indo a gestão do tempo e as delimitações do
espaço social (Meyrowitz, 1985). Em alguma
medida, organizamos nossas salas em torno
do televisor e nosso tem po em função da
programação que ele transmite. O consumo
de mídia é, nas sociedades urbanas, uma das
duas maiores categorias de atividade, atrás
apenas do trabalho (Castells, 1999 [1996], p.
358); portanto, é natural que fatos do no
ticiário e intrigas das telenovelas constitu
am boa parte dos temas de conversação. G ra
ças aos meios de com unicação, ampliamos
em muito o nosso mundo, seja pela informa
ção noticiosa, seja por intermédio da expe-

riencia vicária que a programação de entre
tenimento promove.
Poucos questionariam tais afirmações.
Além disso, uma longa tradição tem aponta
do o caráter essencial, para a reprodução do
capitalismo tardio, dos meios de com unica
ção, da “indústria cultural” e da publicidade
comercial (Adorno e Horkheimer, 1985 [1944];
Marcuse, 1967 [1964]; Debord, 1992 [1967];
Vestergaard e Schr0der, 1994 [1985]; Gorz,
1988). Também há longo tempo, o mainstream da ciência política já reconheceu o influ
xo da mídia nas sociedades em processo de
m odernização (Lerner, 1958). No entanto,
conforme foi demonstrado, os meios de co
municação continuam à parte da esmagado
ra maioria das discussões sobre a democracia.
São muitos, é claro, os estudos que abor
dam o impacto da mídia na política em geral e
na política democrática em particular. Porém,
via de regra são estudos de caso ou denún
cias de um a interferência julgada ilegítima.
Quase nunca há um esforço para entender o
papel dos meios de comunicação dentro da
moldura mais ampla de uma teoria da demo
cracia. Não pretendo, aqui, sanar este pro
blem a. Mas desejo apontar dois cam inhos
— aliás, complementares — para afirmar a
centralidade da mídia nas democracias con
tem porâneas.
O primeiro está ligado ao reconhecimen
to da essencialidade do discurso na prática
política. Com o diz H annah A rendt (1987'
[1958], p. 35), “quase todas as ações políti
cas, na medida em que permanecem fora da
esfera da violência, são realmente realizadas
por meio de palavras”. É por intermédio do
discurso que se constroem as identidades
coletivas; ou, dito de outra form a, que se
traça a linha d iv isó ria entre o “n ó s” e o
“eles”, entre amigos e inimigos, o que, se
gundo uma leitura conservadora, é a essên
cia do político (Schmitt, 1992 [1932]). É pelo
discurso que os fatos sociais ganham signi
ficado; ou melhor, a luta pela imposição de
determinados significados é, em grande m e

dida, a própria luta política (Edelman, 1964;
1985). É também por intermédio do discurso
que se veiculam os projetos políticos, visões
de futuro capazes de amalgamar uma plurali
dade de indivíduos numa vontade coletiva.
Portanto, não existe política sem discur
so — o que não implica a afirmação de que o
discurso é o único m eio de ação política,
como faz A rendt (1993 [1953], p. 63), que
define a priorí a violência como sendo prépolítica. O que se pode dizer é que a mobili
zação dos diversos recursos políticos, inclu
siv e aq u e le s lig a d o s à v io lê n c ia , p assa
necessariam ente pelo discurso. Se se consi
dera que a política democrática tem entre suas
características o reconhecim ento da legiti
midade do conflito na sociedade e a canali
zação deste conflito para fóruns institucio
nais não violentos, avulta a centralidade do
discurso na prática política da democracia.
A c o n s ta ta ç ã o qu e se im p õ e é que,
num a sociedade cada vez m ais m idiatizada, os m eios de comunicação de massa têm
alterado a forma do discurso político (Jamieson, 1988, 1992; Champagne, 1990; Diamond
e Bates, 1988; Hallin, 1992; Cayrol, 1982
[1977]; Albuquerque, 1999; M iguel, 1997).
Tais mudanças têm a ver tanto com caracte
rísticas intrínsecas à m ídia eletrônica (em
especial do m eio dom inante, a televisão)
quanto com imposições oriundas das formas
de sua exploração — hoje, em quasè todo o
mundo, voltada para a competição pelo mer
cado. Entre as primeiras estão a predominân
cia da imagem e, de forma ainda mais crucial,
a ampliação do fosso entre em issores e rp^
ceptóres de mensagens. Isto é, soma-se ufna
nova e importante desigualdade à desigual
dade que a própria dem ocracia indireta já
impõe entre os representantes e seus cons
tituintes.
N ão adianta sonhar com uma volta ao
passado, aos tem pos (pretensam ente bons)
da política “pré-televisiva” ou “pré-midiática” . As dem ocracias que nós podem os ter
se defrontarão necessariamente com as limi
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tações impostas — mas também com as opor
tunidades abertas — pelos meios de comu
nicação de m assa, tornados os canais por
excelência de difusão do discurso político.
Tampouco é profícuo sonhar com um salto
no futuro para uma política “pós-televisiva”,
já que as novas m ídias individualizantes,
como a internet, ao que tudo indica, não se
rão capazes de ocupar as funções dos meios
“generalistas” (TV, rádio, jornais), sobretu
do, mas não só, a função de fornecimento de
informações. Elas devem permanecer em po
sição subsidiária (Wolton, 1999). M esmo que
a rede mundial de computadores permita, em
tese, a pulverização dos centros em issores
de informação, a tendência que se esboça (e
que é ativam ente estim ulada pela indústria
do setor) é a reprodução do modelo da mídia
de massa, com poucos grandes provedores
de conteúdo, um número de emissores alter
nativos ou marginais, com pequena penetra
ção, e um a massa de receptores mais ou me
nos p a ssiv o s (M o rris e O gan, 1996). A
distância entre quem produz e quem conso
me mensagens não deve diminuir de maneira
significativa.
O segundo caminho para entender a im
portância dos meios de comunicação de mas
sa está ligado a seu papel de construtores
da realidade social. As primeiras linhas do
estudo pioneiro de Lippmann (1997 [1922],
p. 3) já sintetizam o cerne daquilo que, desde
então, gerações de estudiosos vêm afirman
do: nosso com portam ento é g u iad o pelo
mundo externo, mas sobretudo pelas “im a
gens [deste m undo] em nossas cab eças” .
Historicamente, ocorreu uma am pliação do
mundo externo relevante, isto é, dos aconte
cimentos que afetam em grau significativo
nossas vidas e sobre os quais, idealm ente,
deveríamos estar informados. Isto quer dizer
que não é possível (como seria numa comu
nidade tribal autárquica, por exemplo) ficar
apenas com as inform ações obtidas através
de observação própria ou de com unicação
direta com participantes e testemunhas. Há

66

necessidade de sistem as especializados de
informação, dos quais a m aior parte dos in
divíduos — reduzidos à situação de consu
midores de informação — depende (Miguel,
1999b).
É importante distinguir a afirmação, se
gundo creio pouco questionável, desta de
pendência cognitiva — a m ídia como a gran
de provedora de inform ações das sociedades
contemporâneas — da discussão mais com
plexa sobre a influência d a mídia no compor
tamento social. Os padrões de comportamen
to so frem in flu ê n c ia d e d iv e rso s outros
“aparelhos ideológicos”, para usar a expres
são de Altliusser (1976): família, escola, igre
ja, trabalho etc. Isolar e m ensurar a impor
tância de cada um a d estas esferas, ou da
mídia em particular, é tarefa irrealizável, já que
se trata de uma rede de influências cruzadas,
cum ulativas e que se m anifestam a longo
prazo. Com todas as suas (muitas) limitações,
a pesquisa em pírica recente tem apresenta
do evidências de que os meios de comunica
ção possuem alguma influência, em alguma
medida, no com portam ento político dos in
divíduos (Graber, 1988; Iyengar, 1991; Gamson, 1992; Neuman, Ju ste Crigler, 1992). Mas
o fato de que, na esm agadora m aioria dos
casos, as informações que os cidadãos pos
suem sobre os eventos públicos significati
vos passam pela mídia (mesmo que depois
sejam reprocessadas em conversas interpes
soais diretas), está fora de contestação.
Ou seja, os meios de com unicação são
tanto o principal canal de acesso dos cida
dãos às informações de que precisam para
agir na esfera política quanto o principal
in stru m en to dos líd eres p o lític o s p a ra a
d ivu lg a çã o de suas m en sa g en s, projetos,
temas para a agenda pública, em suma, para
a batalha política crucial, a construção de
vontades coletivas (ou, dito de outra manei
ra, a luta pela hegemonia). Isto coloca a mí
dia num a posição central na arena política
das sociedades contemporâneas. Os líderes
partidários dem onstram ter com preendido

esta realidade com bastante clareza, enquan
to as ciências sociais, tanto nos m odelos
d escritivos quanto nos norm ativos, p refe
rem manter-se presas a concepções de polí
tica que ignoram ou menosprezam os meios
de com unicação.
O b serv o u -se, ao longo deste artig o ,
como a democracia perdeu conteúdo semân
tico a partir da virada conceituai promovida
por Schumpeter. Os diferentes autores e cor
rentes apresentam visões díspares da demo
cracia; o que para uns é sua característica
central (seja a competição entre elites, a dis
cussão pública, a promoção do bem comum
ou outra), para outros é secundário ou mes
mo irrelevante. No entanto, há pelo menos
um argumento forte para sustentar que uma
co n c e p ç ã o g en u ín a de d em o crac ia deve
aproxim ar-se do sentido etimológico da pa
lavra: é que a persistência da vinculação com
este sentido, de governo do povo, ainda hoje
é a principal responsável pelo valor moral
atribuído à democracia.
Ao mesmo tempo, uma teoria da demo
cracia válida deve ser uma ferramenta para a
com preensão da arena política nas socieda
des contem porâneas reais, isto é, socieda
des de classe, cindidas por profundas cliva
gens e desigualdades, inseridas em ambiente
transnacionalizado. E também sociedades de
m assa. Vale dizer, sociedades nas quais a
dem ocracia direta, o governo do povo sem
interm ediários, é inalcançável. A represen
tação política não pode ser eliminada. Por
tanto, o problema da representação, do vín
culo entre representante e representado, é
crucial para a teoria democrática contempo
rânea.

Tal representação não é apenas eleito
ral; m ecanism os representativos permeiam
toda a vida social. Entre eles, com destaque,
está a mídia. Não apenas porque os meios de
comunicação de massa parecem assumir al
gum as das funções tradicionalm ente atri
buídas aos partidos, como a verbalização de
reivindicações de grupos sociais, mas, so
bretudo, p orque aqueles poucos que têm
acesso à m ídia monopolizam a capacidade
de in terv en ção no d eb ate p ú b lico , assim
como os representantes eleitos monopolizam
a tomada de decisões políticas. Por isso, a
utilização da mídia é um elemento crucial nas
dem ocracias de m assa.12
Isto significa adm itir a centralidade da
comunicação na prática política, como faz a
corrente dem ocrática deliberativa; mas, ao
contrário dela, ser sensível aos constrangi
mentos concretos sofridos pelos processos
comunicativos (e à inevitabilidade da repre
sentação). Uma teoria dem ocrática com es
paço para a co m unicação de m assa deve
partir destas constatações. B aseada nelas,
torna-se capaz de perceber que o acesso à
mídia se impõe como um dos principais pon
tos de estra n g u la m en to das d em o cracias
contem porâneas — e, portanto, com o um
dos principais desafios àqueles que se dis
põem não apenas a com preender o fu n cio -,
namento das sociedades dem ocráticas, mas
também a aprimorá-lo.

(Recebido pa ra publicação
em m arço de 2000)

Notas
1.

Um a antecipação do núcleo da tese schumpeteriana está em Weber (1993a [1918]).

2.

Lazarfeld, Berelson e Gaudet, 1969 (1944). Um estudo posterior reafirmou e aprofundou as
conclusões do primeiro (Berelson, Lazarsfeld e McPhee, 1954). Trata-se de uma pesquisa
da campanha presidencial de 1948 (vencida por Truman) numa pequena cidade do Estado
de Nova Iorque.
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3.

U m a visão semelhante à que o psicólogo russo Serge Tchakhotine (1952 [1939])havia
exposto anos antes, num livro escrito sob o impacto da ascensão do nazismo.

4.

É claro que Downs vai além dos utilitaristas, que pensavam apenas na defesa dos direitos
individuais. Downs identifica também uma influência efetiva, embora não refletida,sete
as políticas governamentais.

5.

A idéia é que a negação de tal premissa levaria à legitimação de ditaduras paternalistas,
que dariam aos indivíduos aquilo que, embora eles não soubessem, melhor corresponde
ria a seus “verdadeiros” interesses.

6.

Embora seja possível argumentar, como faz Held (1996, pp. 50-5), que Maquiavel possui
uma visão de “democracia protetora”, isto é, que a participação política obedece ànecessidade de proteger interesses privados, seu comprometimento com o ideal cívico republi
cano está bem evidenciado pela literatura (ver Skinner, 1996 [1978], pp. 178-82; M ,
1998).

7.

No entanto, não é raro ver Rousseau sendo apresentado como precursor de Habermas;
para um exemplo, ver Wokler (1995, p. 117).

8.

Em bora não se possa enquadrá-lo na corrente “desenvolvim entista”, Tocqueville (1977
[1835-1840]) apresenta visão assemelhada.

9.

Este argumento, na verdade trivial, é desenvolvido em Dahl (1991 [1982], pp. 24-5),

10. De form a meio jocosa, ele propõe o cancelam ento das transm issões de TV em certos
períodos, “para favorecer a imaginação e as trocas de idéias” (Gorz, 1987 [1980], p. 293).
11. Uma anedota ilustra a situação. Dois meninos precisam repartir uma torta. Um quer dividila meio a meio; o outro deseja ficar com a torta inteira. Um adulto, vendo o impasse, propõe
o meio-termo como solução: o garoto egoísta fica com três quartos da torta e o outro, com
um quarto (R. Smullyan, apud Elster, 1997, p. 15).
12. A Fairness Doctrine estadunidense, que exigia da mídia um tratamento eqüitativo p ara as
diferentes posições envolvidas em controvérsias relativas a questões públicas, avançava
na direção do reconhecimento deste fato. Adotada no final dos anos 40, nunca implemen-'
tada de forma cabal, a norma foi abolida em meio ao esforço desregulamentador do gover
no Reagan.
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Resum o

Um ponto cego nas teorias da democracia: os meios de comunicação
O artigo discute diferentes correntes da teoria democrática, tanto liberais quanto radicais. A
despeito de sua evidente centralidade nas sociedades contemporâneas, os meios de comuni-
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cação de m assa tendem a ser ignorados ou m enosprezados pela teoria da dem ocracia —
mesmo no caso dos “democratas deliberativos”, que identificam a centralidade do discurso
na prática política, mas negligenciam o papel necessário dos mecanismos de mediação. A
seção final destaca a importância da mídia nos sistemas políticos contemporâneos, Principal
fonte de informações e local privilegiado de difusão dos discursos político, a mídia é, hoje, a
arena por excelência da luta pela hegemonia na sociedade.
P alavras-chave: democracia, teoria política, meios de comunicação

A b s tra c t
A blind spot in theories o f democracy: the media
The article discusses different streams of thought in democratic theory, from liberal to radical.
Despite their visible central role in contemporary societies, the mass media tend to be ignored
or disregarded by theories of democracy. This is true even in the case of “deliberative demo
crats,” who recognize the centrality of discourse in political practice but overlook the neces
sary role of mediation mechanisms. The final section of the article em phasizes the m edia’s
importance in contemporary political systems. Chief source of information and the dissemi
nation of political discourses, the media today is the prime arena in the struggle for hegemony
within society.
K eywords: democracy, political theory, means o f communication

