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RESUMO 

As opiniões a respeito de temas públicos são formadas a partir de complexos 

processos sociais que envolvem indivíduos, grupos e instituições de comunicação 

social. A formação da opinião pública envolve diversos fatores como a relação entre os 

membros de um grupo social, as experiências vivenciadas, as expectativas para com as 

instituições envolvidas no tema, e a influências da mídia e das elites políticas. Tais 

fatores podem resultar numa ruptura ideológica. (PAGE e SHAPIRO, 1992). 

No Brasil, o episódio do Referendo Sobre a Proibição do Comércio de Armas e 

Munição foi um exemplo sui generis na história do país. A poucos meses do pleito, 

segundo o IBOPE, cerca de 80% da população era a favor da proibição do comércio de 

armas e munições. No entanto, ao final da apuração, no dia 23 de outubro de 2005, a 

medida não foi aprovada pela população, tendo o lado favorável ao comércio de armas e 

munições vencido em todos os Estados da Federação. 

Partindo do princípio de que as alterações na opinião pública podem ser 

explicadas, buscou-se neste trabalho encontrar um nexo explicativo para o resultado do 

pleito, através de uma discussão teórica acerca da formação e da mudança na opinião 

pública; da análise de pesquisas de opinião; e verificando o posicionamento dos atores 

nessa arena de interesses, suas estratégias políticas e de comunicação, e os fatores que 

influenciaram na recepção dessas mensagens. Concluindo que a falta de confiança e a 

má avaliação das polícias pelos cidadãos, bem como o uso massivo da propaganda 

focada nestes pontos por parte da elite política, foram fundamentais para a ruptura 

ideológica no Referendo de 2005. 

 

Palavras-chave: Referendo do desarmamento, opinião pública, mídia, democracia. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 The opinions concerning to public issues are derived from complex social 

processes that involve individuals, groups and media institutions. The formation of 

public opinion involves several factors such as the relationship between members of a 

determined social group, experiences, expectations for the institutions involved with the 

theme, and the influences of media and political elites. Such factors may result in an 

ideological break (PAGE and SHAPIRO, 1992).  

 In Brazil, the episode of the Referendum about the Prohibition of Trade of Arms 

and Ammunition was a sui generis example in the country's history. A few months 

before the election, according to IBOPE, about 80% of the population was favorable to 

the forbidness of the trade of arms and ammunition. However, by the final 

determination, on October 23, 2005, the measure was not approved by the population 

with the side which was favorable to the trade of arms and ammunition winning in all of 

the states.  

 Assuming that changes in public opinion can be explained, this paper sought to 

find an explanatory nexus to the outcome of the referendum, through a theoretical 

discussion about the formation of and the changes in public opinion, the analysis of 

opinion polls, and by checking the positioning of actors in this arena of interests, their 

policies and strategies of communication, and the factors that influenced the reception 

of such messages. Concluding, it is established that the lack of capital and the poor 

evaluation of the police by citizens as well as the massive use of propaganda focused on 

these points by the political elite were essential to the ideological break in the 

referendum of 2005.  

 

Keywords: Referendum disarmament, public opinion, media, democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A opinião pública tem adquirido uma importância cada vez maior na tomada de 

decisões políticas. Se, por um lado, a democracia, por princípio, deve considerar as 

aspirações dos cidadãos nos processos decisórios, por outro, deixa muitas lacunas sobre 

a pertinência e racionalidade dessas aspirações. Considera-se ainda, segundo autores 

críticos da opinião pública, que ela tende a ser manipulada por conta de interesses de 

minorias organizadas, o que a torna fundamentalmente volátil e errátil. Soma-se a esse 

receio o fato de que a elite política costumeiramente não dá atenção à opinião pública e 

ao fato de que o público – através de eleições periódicas nas democracias – se mostra 

correspondido com esse tipo de participação. Essas observações possibilitam a 

manutenção do poder decisório, ao menos no sentido de decidir quem tomará as 

decisões de fato. 

Sendo considerada como fator importante para o funcionamento da democracia, 

a opinião pública pode ser conceituada como pública em um duplo sentido. Em 

primeiro lugar, porque ela nasce do debate público e, em segundo, porque sua razão de 

ser é qualquer coisa, desde que seja de domínio público. Desta maneira, opinião pública 

é uma opinião sobre temas que dizem respeito à nação ou a outro agregado social, 

expressa de maneira livre por indivíduos que estão fora do governo, mas que reclamam 

o direito de que suas opiniões possam influenciar ou determinar ações do governo 

(BOBBIO, 1998). 

A maior parte do debate sobre a opinião pública nas democracias 

contemporâneas deriva do fato de que ela possa ser considerada uma influência legítima 

ou não nas decisões de governo. 
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Os estudos críticos sobre a consistência da opinião pública resistem até hoje 

através de afirmações sobre a inexistência de uma opinião pública, como se pode ver na 

tese defendida por Pierre Bourdieu (1983). Contrários a essa posição, autores como 

Benjamim Page & Robert Shapiro (1992) colocam que a opinião pública não é apenas 

resultado de manipulações emocionais. Como ela demonstra uma racionalidade que se 

diferencia da estabilidade absoluta por ser pública, essa opinião deve se remodelar 

sempre que houver uma mudança perene ou transitória na composição das relações 

sociais dos pertencentes ao público. A partir de conclusões de trabalhos empíricos, eles 

alegam que a opinião pública é racional e coerente. Por essa razão, as preferências 

políticas coletivas são previsíveis, pois trata-se do resultado de avaliações públicas a 

respeito de políticas já implantadas. 

As opiniões sobre temas públicos são formadas a partir de complexos processos 

sociais que envolvem membros, grupos e instituições de comunicação social. Para as 

teorias funcionalistas, os indivíduos procuram ter opiniões coerentes com as do grupo a 

que pertencem, selecionam as informações, dão atenção para aquilo com que 

concordam e se privam do que as desagrada. Ao passo em que são desprezadas as 

mensagens contrárias, os membros do grupo percebem que certas opiniões e atitudes 

reforçam seus contatos com os demais, que exibem tendências similares. Mesmo que 

nem todos se coloquem a mesma quantidade e forma de informação, cada membro tem 

sua própria experiência social, embora selecione elementos de acordo com padrões 

coletivos. Fora isso, as opiniões individuais, quando agrupadas, são transformadas em 

uma postura coletiva em relação a determinado tema. 

Como a opinião pública neste trabalho é considerada a consequência da 

interação entre os indivíduos de determinados grupos, ela não pode ser compreendida 

pelas ações individuais dos membros do grupo ou por suas opiniões prévias, pois é do 



14 
 

 
 

compartilhamento de informações que se constrói a nova realidade que não existia 

antes. Este compartilhamento acarreta em mudanças de opinião, que podem ser rápidas 

ou lentas. Quando são rápidas, as mudanças geram variações de posições 

surpreendentes sobre determinados temas, cuja opinião até então era considerada 

estável. Quando são lentas, elas criam uma gradual diminuição da homogeneidade de 

posições a respeito de certos assuntos, fazendo com que gradativamente a opinião 

pública se mova de sua posição original para um novo patamar. Na visão de autores 

como Page e Shapiro (1992), a opinião pública apresenta características descritíveis e, 

assim, sua composição pode ser não apenas compreendida teoricamente como também 

servir de ponto de partida para a tomada de decisões pelos agentes públicos. Isso sem 

que essas decisões resultem em políticas públicas esquizofrênicas em função de uma 

suposta irracionalidade relacionada com as mudanças de opinião aleatória. 

Os geradores dessas mudanças fortes na opinião pública podem ser reunidos em 

dois grandes grupos. O primeiro é de caráter individual, a partir de uma auto-reflexão; o 

segundo é de caráter social, definido aqui como rupturas ideológicas. Ao ocorrerem, as 

rupturas ideológicas resultam em alterações na opinião pública, tal como aconteceu no 

Referendo sobre o comércio de armas e munições no Brasil, tema do presente trabalho. 

Quando a ruptura ideológica ocorre em uma democracia, as transformações na opinião 

são o resultado de um debate entre elite e massa. Identificar esse debate relacionando-o 

aos momentos de significativas mudanças de opinião é fundamental para explicar as 

rupturas e, por consequência, a própria gênese da opinião pública. Não por acaso, este é 

um dos objetivos centrais deste trabalho. 

No Brasil, um caso merece atenção especial para acrescentar neste debate. Trata-

se do Referendo do Desarmamento, realizado em 2005. A lei nº 10.826, de dezembro de 

2003, (aqui será chamada de Estatuto do Desarmamento) é uma lei federal que entrou 
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em vigor no dia seguinte à sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva. Regulamentado pelo decreto 5.123 de 1º de julho de 2004 e publicada no Diário 

Oficial da União em 2 de julho de 2004, que dispõe sobre registro, posse e 

comercialização de armas de fogo e munição. O Estatuto entrou em vigor no dia 

seguinte à sanção do presidente da República, quando foi publicada no Diário Oficial da 

União (ou seja, começou a vigorar no dia 23 de dezembro de 2003). 

Em 23 de outubro de 2005, o governo promoveu um referendo popular para saber 

se a população concordava com a proibição da venda de arma de fogo e munição em 

todo o território nacional, denominado Referendo Sobre a Proibição do Comércio de 

Armas e Munição no Brasil. A poucos meses do pleito, cerca de 80% da população era a 

favor da proibição do comércio de armas e munições. No entanto, ao final da apuração, 

no dia 23 de outubro de 2005, a medida não foi aprovada pela população, tendo o lado 

favorável ao comércio de armas e munições vencido em todos os Estados da Federação. 

Dado esse contexto político, social e institucional, e os desmembramentos dos 

fatos sui generis na história do país, torna-se pertinente ao debate das mudanças de 

opinião pública o caso proposto. Tentaremos encontrar um nexo explicativo para o 

resultado do pleito, verificando o posicionamento dos atores nessa arena de interesses, 

suas estratégias políticas e de comunicação. 

A partir do princípio de que as mudanças na opinião pública podem ser 

explicadas, o debate sobre o tema em democracias modernas acontece 

fundamentalmente em torno de três possíveis comportamentos: oscilação (que pode ser 

gradual ou abrupta), manutenção ao longo do tempo ou mudança consistente. Nosso 

trabalho tem por finalidade identificar como se deu a mudança da opinião pública 

brasileira a respeito do uso de armas e munições, no contexto do período de campanha. 

Nesse sentido, procura-se mostrar, a partir de análises empíricas, os padrões de 
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comportamento das opiniões, tendo como controle interno a persistência ou mudança de 

opiniões. Como controle externo estão os próprios fatos da esfera pública, ou seja, 

externos ao mundo privado dos cidadãos, tais como os fatos sociais que podem servir 

como hipóteses explicativas de possíveis alterações nos posicionamentos do público, 

sobretudo a imagem das instituições coercitivas para a população.  

Sem abdicar da racionalidade da opinião, Page e Shapiro (1992) enfatizam a 

necessidade de se considerar a complacência como um fator gerador de estabilidade e 

não apenas como manutenção de opiniões durante o debate público. Fora isso, as 

análises alcançadas por eles mostraram que a opinião pública pode ser afetada pela 

saliência de um tema, o que termina gerando as correntes de opinião a partir dos temas 

agendados pela cobertura que a mídia faz da esfera política. 

Existe um estado de opinião primário, apresentando uma diversificação ao nível 

individual e oferecendo uma continuidade temporal a um esquema de referências em 

relação a determinado assunto público. Isso seria o equivalente a uma opinião estática 

ou permanente. Quando muda, normalmente o faz de maneira gradual. Além da opinião 

primária, existe a opinião secundária que corresponde ao aparecimento de uma tomada 

de posição pública frente a determinado problema, em um momento qualquer, a partir 

de novas informações. Este último se encaixa no episódio aqui estudado. 

Seja como manipuladores ou simples mensageiros de informação a respeito da 

realidade tangível pelo cidadão, os meios de comunicação de massa em sociedades 

democráticas contemporâneas desempenham seu papel na formação e transformação da 

opinião pública. Por esse motivo, o presente trabalho aborda a influência dos meios de 

comunicação de massa no processo de guinada da opinião pública no Referendo de 

2005, que inclui sociedade de um lado, elites e instituições políticas de outro. O fato de 

uma opinião não se manter estável pode ser explicado pelas mudanças geradas nos 
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indivíduos médios em função do debate com a elite, acontecimentos sociais ou por força 

das modificações internas que esse sujeito sofreu. Assim, esse trabalho busca identificar 

o peso do debate envolvendo as elites políticas, a mídia e a sociedade na ruptura 

ideológica da opinião pública no episódio do Referendo do Desarmamento. 

A dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se o 

debate realizado entre sociólogos, cientistas políticos e comunicólogos sobre a 

participação dos meios de comunicação para a conformação da sociedade moderna e 

dos ambientes políticos contemporâneos. Buscamos aqui situar o atual debate a respeito 

da opinião pública, sua construção e mecanismos de mudanças. No segundo capítulo 

realizaremos um apanhado histórico acerca do episódio do Referendo da venda de 

armas e munições no Brasil, explicitando os posicionamentos dos atores políticos e suas 

estratégias de campanha para com a opinião pública, analisando os programas eleitorais 

de televisão veiculados entre os dias 1 e 20 de outubro de 2005. Por fim, no terceiro 

capitulo, será feito um diálogo entre as teorias acerca da opinião pública, sobretudo, no 

que tange sua relação com as instituições coercitivas para mudanças abruptas de 

opinião, bem como a influência da mídia neste processo. Buscando assim, levantar 

hipóteses factíveis para o problema levantado por este trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

A OPINIÃO PÚBLICA NO CONTEXTO DEMOCRÁTICO 

 

Algumas definições minimalistas de democracia entram em conflito com 

posicionamentos a favor de uma maior ampliação do âmbito em que devem se encontrar 

os tomadores de decisão, ou pelo menos os influenciadores dessas, no sistema político. 

Entretanto, em sociedades modernas e complexas, o universo privado domina os 

principais interesses da grande maioria dos integrantes de uma comunidade política. 

Sendo assim, torna-se impossível considerar a possibilidade de existência de uma 

democracia direta, que permita a participação de todos em todos os níveis, salvo em 

casos de referendos e plebiscitos, que surgem apenas em questões pontuais. 

Além dos referendos e plebiscitos, uma alternativa à impossibilidade de 

participação do indivíduo é a consideração de que, embora individualmente poucos 

tenham possibilidades de participar diretamente, em coletivos, as pessoas trocam 

informações e agem como grupo organizado na busca de seus interesses. É a 

harmonização desses interesses que torna a sociedade estável. Por isso, desse grupo 

maior de cidadãos, considerando a cidadania universalizada, é possível extrair opiniões 

coletivas a respeito dos principais temas debatidos em comunidade. É sabido que as 

decisões coletivizadas, como políticas, por serem soberanas e sancionáveis, representam 

um valor médio presente nesse coletivo e, se a minoria que ocupa os postos de efetiva 

tomada de decisão tiver acesso às posições coletivas para direcionar as decisões 

políticas, a arena política será ampliada, pois, apesar de poucos estarem à frente das 

decisões políticas, eles serão balizados pelas informações que recebem do conjunto da 

sociedade. Quando isso se aplica aos temas de domínio público, o posicionamento 

conjunto dos integrantes da coletividade é chamado de Opinião Pública. 



19 
 

 
 

Uma distinção importante das decisões coletivizadas, entre elas a opinião 

pública, em relação a outras é a que, para os integrantes do público, as decisões, por 

serem impessoais, apresentam poucos riscos e, quando existem, eles são externos e com 

baixo impacto à esfera privada dos participantes. Já para os ocupantes de postos de 

decisão, direta ou indireta, na arena política – a chamada elite política – existem custos 

internos, para cada decisão. Em uma democracia, esses custos envolvem principalmente 

a possibilidade de manutenção ou não do governante nos postos decisórios 

(accountability vertical). Para se entender o funcionamento de uma democracia como 

um todo, é preciso considerar não apenas as relações percebidas no ambiente interno na 

esfera política – instituições, atores e decisões sobre políticas públicas –, mas também a 

relação que existe entre essa esfera e o restante da sociedade, em que se encontra o 

cidadão que, apesar de não participar diretamente dos processos decisórios, tem 

interesse para que suas opiniões sejam ouvidas e, por isso, oferece como contrapartida a 

possibilidade de - através do voto - manter ou substituir um governante. 

Nesse sentido, Sartori (1997) mostra que, para se discutir democracia, é preciso 

pensar também em uma relação coletivizada, ou seja, impessoal, de representados com 

seus representantes. Sendo assim, os custos das decisões daqueles recaem sobre estes. 

Daí a importância de que as elites considerem as opiniões e decisões expressas através 

de demandas coletivizadas em um regime democrático. Essa necessidade pragmática 

entra em choque com as visões pessimistas sobre o papel da opinião pública na 

democracia moderna, quando comparada a outras formas de participação, tais como 

eleições, parlamento ativo, liberdade de imprensa. Por isso, a democracia depende da 

incorporação de valores democráticos nas práticas cotidianas dos indivíduos. De 

qualquer forma, a análise de processos sociais que integram as democracias não pode 

ficar restrita às instituições formais. Ela deve levar em consideração as relações sociais 
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e a cultura como um todo, para aproximar os modelos teóricos das características 

empíricas nas democracias de sociedades complexas. 

A teoria da democracia, ao se deparar com esse paradigma, estuda a hipótese de 

ampliar o número de atores, isto é, incluir, além dos institucionais estritos que integram 

as instituições políticas, também os participantes indiretos das decisões políticas – os 

integrantes do público. Assim, iniciou-se uma nova discussão: teria o cidadão comum, 

não pertencente a elite política, condições de participar da democracia sendo ouvido em 

processos de consultas públicas, tais como em eleições periódicas, plebiscitos e 

referendos? Se aceita como indispensável essa participação deve se dar através do 

conhecimento público das opiniões médias da coletividade; portanto, resta saber se 

essas opiniões apresentam condições mínimas de racionalidade necessárias para serem 

levadas em consideração pela elite política ou se, ao contrário, o que as caracteriza, na 

prática, descredencia sua participação. 

Para autores institucionalistas, como as decisões políticas envolvem o domínio 

de uma série de informações e capacidades específicas que não estão ao alcance do 

público médio, as opiniões dos integrantes desse público não devem ser consideradas 

como elemento determinante da política, pois, ainda que ela se apresente bem 

intencionada, lhe faltarão instrumentos que garantam a coerência esperada da opinião. 

Na maioria das vezes, a literatura institucionalista apresenta a opinião pública como o 

resultado de uma série de processos sociais, nos quais há uma interação muito grande de 

elementos emocionais e manipulativos (LIPPMANN, 1922), aliados a pouca 

racionalidade. Porém, se de fato a literatura sobre o tema ainda discute ou não a 

viabilidade de se ouvir o público, as democracias modernas estabeleceram como 

princípio que a decisão da coletividade é soberana sobre quem deve dirigir diretamente 

as instituições públicas. Mais do que isso, essa decisão é reformada em períodos 
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preestabelecidos, através de eleições periódicas. E, a cada eleição, uma nova 

conformação de opinião pública se materializa nos temas discutidos e nas características 

dos “eleitos” para compor a elite política, a tomadora de decisões públicas. 

Inicialmente, as primeiras pesquisas sociológicas empíricas no campo da opinião 

pública no século XX buscavam principalmente encontrar uma forma de explicar a 

fabricação do consentimento público para gerar progresso, aumentar o consumo, levar à 

aceitação das formas de organização do trabalho, etc. Tudo isso através da identificação 

e posterior conformação da opinião pública. Dessa forma, tornava-se necessário estudar 

em que condições as atitudes já existentes em determinado grupo perdem a estabilidade 

e tendem a se modificar. Como conclusão inicial tinha-se que essa instabilidade 

dependeria da ativação de ideias, crenças, valores ou experiências que as pessoas 

possuem, mas que elas mantém "guardadas" porque são contrárias aos interesses do 

grupo ou grupos a que pertencem. Além disso, a propaganda intensiva, contrária a esses 

princípios, é impossível de ser desconsiderada, leva à reestruturação de atitudes e novos 

comportamentos a curto e médio prazo, dependendo da intensidade da propaganda. De 

acordo com essas conclusões, seria muito arriscado para a elite política tomar como 

princípio de sua atuação o atendimento à opinião pública, visto que ela pode ser, através 

de instrumentos específicos, manipulada para atender a determinados interesses que não 

são os do bem comum (LIPPMANN, 1922). 

O problema se torna mais premente em complexas sociedades contemporâneas, 

onde os indivíduos não pertencem a um só grupo. Eles têm adesões diferenciadas em 

relação a determinados temas, e o grau de adesão depende da classe social a que 

pertencem, também da cultura, dos padrões etários, etc. Além disso, em todo grupo 

social há pessoas mais ativas e capazes de se expressar em relação a outras. São dessa 

forma mais sensíveis aos interesses do grupo e mostram-se ansiosas por manifestação 
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nos momentos importantes. São os chamados líderes de opinião, e a função deles é fazer 

a mediação entre os meios de comunicação e demais componentes do grupo. A 

diferenciação do público em pelo menos dois níveis gera uma complexidade do sistema 

de ativação de crenças e valores que praticamente inviabiliza a ideia de um controle 

uniforme, moldando a opinião pública de maneira consistente e definitiva. 

Logo de início, os autores defendiam que os indivíduos se informassem 

majoritariamente pelos meios de comunicação, porém pesquisas empíricas, a partir da 

segunda metade do século XX, constataram que os indivíduos adquiriam a maior parte 

das informações que sustentavam suas opiniões no contato com líderes de opinião e 

outros membros do grupo. Desses "achados", Stuart Hall (1980) desenvolveu trabalhos 

na linha de estudos culturais e Jesus Martin-Barbero (2001) sobre as mediações sociais. 

Para esses, de maneira geral, o objetivo do indivíduo médio que faz parte de um 

coletivo é manter o padrão de aceitação dos gostos do grupo e continuar cada vez mais 

integrado, visto que psicologicamente os cidadãos não querem se isolar socialmente, 

como afirma Noelle Neuman (1993). Nesse processo, os chamados líderes de opinião 

horizontais agem sem distinção hierárquica, adotando práticas que os demais integrantes 

do grupo levam em consideração, assim como acontece com os líderes de opinião 

verticais, normalmente notáveis na sociedade. 

 

1.1.  O PAPEL DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA 

 

Mesmo com todo avanço das definições que incorporam a sociedade na 

concepção de uma democracia, não há uma clareza sobre como a sociedade e o Estado 

se interligam para garantir o bom funcionamento da democracia. Isso se deve ao fato de 
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que a maioria das teorias clássicas sobre a democracia desconsidera a existência e a 

participação da mídia na manutenção do funcionamento das democracias. As principais 

teorias da democracia relegam a um segundo plano a participação dos meios de 

comunicação nesse processo, o que leva a dois problemas para a ciência social moderna. 

Por um lado, a teoria política dá pouca atenção à importância real da mídia nas 

sociedades modernas. Por outro, há um exagero por parte das Teorias da Comunicação 

que superestimam o poder dos meios de comunicação, considerando-as entidades 

capazes de manipular as ações humanas, transformando em secundários todos os demais 

fatores sociais intervenientes. Desta maneira, ao mesmo tempo em que falta um modelo 

teórico de mídia na ciência política, o que faz com que os cientistas políticos tendam a 

ignorá-la, há um exagero sobre os efeitos da mídia por parte dos comunicólogos 

(MIGUEL, 2000). 

Ambas posições, tanto a dos cientistas sociais quanto a dos comunicólogos, 

geram uma tensão entre a lógica da política e a da mídia. Enquanto na política existe um 

conceito hegemônico de que a democracia depende de eleições, presente desde 

Schumpeter nas sociedades contemporâneas, o homem tem cada vez menos preferências 

políticas preestabelecidas e permanentes como princípio das escolhas políticas. Isso 

porque cada vez mais o cidadão político tem tido acesso mais rápido às informações que 

vão além de suas capacidades físicas de percepção. Esta questão acaba tendo um peso 

importante nas escolhas a serem feitas, porque a partir de então elas estão sujeitas a 

reformulações. Isso não significa necessariamente que a democracia real esteja sendo 

substituída pelo espetáculo midiático. Ao ampliar o acesso ao número de informações, a 

mídia amplia a realidade, mas não a substitui. Quando olhamos para as modificações 

nos sistemas de governo democráticos representativos, observa-se que cada vez mais os 

eleitores tendem a votar em uma pessoa e não em um partido. Esse fenômeno assinala 
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um agastamento do que se considerava como comportamento normal dos eleitores em 

uma democracia representativa, sugerindo uma crise de representação política. Na 

realidade, a predominância das legendas partidárias na determinação do voto é 

característica apenas de um tipo específico de representação: a democracia de partido 

(MANIN, 1995). 

O fato dos eleitores ficarem "livres" das tradicionais ligações partidárias para 

decidir o voto nas democracias modernas é uma consequência da ampliação dos canais 

de acesso à informação política através da mídia desvinculada de ideologias partidárias, 

o que permite o alargamento da realidade, mas de maneira alguma a sua substituição. 

Em uma campanha do tipo brasileira, seja em eleições ou referendos, o discurso político 

pela TV e pelo rádio atinge todos os públicos, sem discriminação, e surge um paradoxo: 

cria-se a impressão de se dirigir a cada expectador individualmente, quando na verdade 

transforma todos em multidão (MIGUEL, 2000). 

Para além da abordagem incompleta ou ingênua que os cientistas sociais fazem 

da influência dos meios de comunicação na política e, por consequência, da democracia, 

um erro comum nas análises feitas pelos comunicólogos sobre os efeitos dos meios de 

comunicação na política é a supervalorização da mídia pela crença no fato de que uma 

vez difundida, determinada mensagem cumprirá automaticamente o fim para o qual foi 

criado – o que na maioria das vezes apresenta um cunho manipulatório e de controle da 

sociedade por parte da elite produtora de mensagens. Essa absorção da mensagem vai 

depender das condições em que o receptor está envolvido com a temática. 

Na verdade, nas pesquisas empíricas da área de comunicação social constatou-

se, já nos anos 60, que os conteúdos transmitidos não são apenas absorvidos pelos 

indivíduos. Eles passam por um processo interpretativo com base na experiência 

cotidiana de cada um antes da conclusão e interpretação final. A comunicação de massa 



25 
 

 
 

não tem uma eficácia necessária e suficiente para conduzir a mudança de atitudes dos 

receptores, ela age apenas no interior de uma complexa rede de canais possíveis de 

influência (BRETON, 2002). 

Essa capacidade autônoma de interpretação das mensagens faz com que os 

indivíduos continuem independentes no que diz respeito à formação de suas 

preferências em democracias midiatizadas. 

Além de depender de uma interpretação dos receptores, outro fator 

desconsiderado pelas teorias sociais em relação aos meios de comunicação é o de que as 

mensagens não atingem todos os indivíduos ao mesmo tempo e na mesma proporção. 

Grande parte das informações sobre política ou sociedade não chegam às audiências 

diretamente; as emissões iniciais passam por vários níveis de retransmissão e, por 

consequência, por diferentes filtros. Por exemplo, uma liderança local recebe uma nova 

informação por um meio de comunicação; a interpreta e retransmite a outros que 

repetirão o processo continuamente. De fato, o poder da mídia nas democracias é menor 

do que se costuma estimar, pois ela não controla as formas de propagação das 

mensagens entre integrantes das audiências e que formam o contexto social. Em outras 

palavras, os efeitos provocados pelos meios de comunicação dependem das forças 

sociais que prevalecem num determinado período (LAZARSFELD, 1940). O processo 

de comunicação é unidirecional apenas em seu primeiro momento, quando as 

mensagens partem de um emissor para um número significativo de receptores; porém, 

não a sua totalidade. Esses primeiros receptores, os formadores de opinião, vão 

interpretar os conteúdos das mensagens políticas e retransmiti-los a um conjunto maior 

de receptores e assim sucessivamente. 

Nesse contexto, a mídia é o espaço onde uma versão da realidade, que pode ser a 

realidade política, passa a ser ampliada. Isso tem um impacto significativo para a 
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democracia, pois na mídia alguns temas são "iluminados", enquanto outros, não 

abordados, perdem espaço na arena pública. A informação e sensibilização dos homens, 

que geram as possibilidades de mudança nas preferências, dependem do grau de 

proximidade das mensagens com a realidade dos receptores mais interessados nos temas 

– os líderes de opinião. Quanto mais distantes ou estranhos forem os conteúdos, menor 

a capacidade de modelar a consciência dos indivíduos que entram em contato com as 

mensagens, seja direta ou indiretamente, no segundo estágio da comunicação. 

Como principal potencializador do espaço público, em consequência da 

democracia, a mídia deveria receber a devida atenção dos cientistas sociais por 

apresentar algumas limitações na capacidade de ampliação e manutenção desse espaço. 

O primeiro deles é o de que normalmente os mais necessitados de espaços públicos para 

apresentação de demandas apresentam também menor capacidade de acesso à mídia, já 

que os meios de comunicação geralmente tendem a atender as expectativas de 

indivíduos melhor posicionados na sociedade, gerando uma tendência de redução das 

diferentes vozes na mídia em sistemas de comunicação comercial (MIGUEL, 2000).  

 

1.2.  DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

Algumas definições minimalistas da democracia apresentam características que 

não podem ser encontradas empiricamente. Uma delas é a afirmação de que o povo 

governa (SARTORI, 1997), embora não seja isso que aconteça nas democracias 

contemporâneas, independente da interpretação que se dê à palavra governo, que leve a 

atividade deliberada de um agente. A democracia política moderna é um sistema de 

governo em que os cidadãos responsabilizam os governantes por seus atos na esfera 

pública, agindo indiretamente por meio da competição e da cooperação dos seus 
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representantes eleitos. Entretanto, as definições minimalistas contrastam com as 

prescritivas que colocam o que deveria ser a democracia. Essas não tratam 

satisfatoriamente de dois problemas. O primeiro é, já que o ponto de partida é como 

deveria ser a democracia, como devem ser caracterizadas as democracias reais – se elas 

podem mesmo ser consideradas democracias ou não. O segundo, como deve ser tratada, 

na teoria, a lacuna existente entre as democracias definidas de forma realista e as 

definidas prescritivamente – como no caso de Jürgen Habermas (1981) que, para 

legitimar a democracia, considera fundamental a existência de uma esfera deliberativa 

livre de impedimentos, o que é difícil de encontrar na prática. 

Como podemos notar, a participação dos representados, principalmente através 

de eleições, é um fator decisivo para explicar a democracia, ao menos no sentido 

formal. Por esse motivo, até o século XIX acreditava-se que a democracia só era 

possível em pequenos territórios. Em sua obra, "Democracia na América", Tocquevile 

mostra que isso não é verdadeiro, pois os sistemas democráticos podem funcionar em 

territórios razoavelmente grandes, como o dos Estados Unidos. Ao contrário, territórios 

pequenos são fracos e não têm segurança externa para garantir a manutenção dos 

princípios democráticos (TOCQUEVILLE, 1998). 

Em algumas definições minimalistas, além da presença relevante de eleições 

limpas, competitivas e inclusivas, estão as condições de liberdade e garantias políticas 

primárias, inclusive a de manifestação de opiniões, que são condições para a existência 

de eleições aceitas por todos, indicando uma relação de causalidade. Assim sendo, fica 

evidente que eleições competitivas não podem existir sozinhas. Para Dahl (1997), as 

liberdades relevantes são as de expressão, informação e de associação. Sem elas, ficaria 

difícil manter eleições limpas e competitivas por um período longo, pois os governantes 

em determinado momento poderiam manipular ou impedir a ocorrência de futuras 
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eleições. Ao contrário dos atributos das eleições competitivas, que são definidas a partir 

de conceitos teóricos, as liberdades políticas resultam de uma avaliação empírica do 

impacto das últimas sobre as primeiras. A questão, levantada por O'Donnel (1999), é a 

de que não há uma sólida linha de demarcação entre as liberdades necessárias para a 

democracia e aquelas que são dispensáveis ao funcionamento do sistema. Isso explica 

porque não existe um acordo sobre quais liberdades políticas são relevantes, pois o 

temor em abrir uma "caixa de pandora" pode fazer com que os autores da teoria 

democrática prefiram definições minimalistas, com ênfase às eleições. 

Para além dos limites externos aos conceitos de liberdades políticas, elas 

também apresentam limites internos que, quando ultrapassados, ao invés de servirem 

como elemento constitutivo da democracia, podem prejudicá-la. Por exemplo, a 

liberdade de associação não inclui organizações terroristas, assim como a liberdade de 

expressão apresenta evidentes limites que, ao serem desrespeitados, levam às queixas 

por calúnia ou difamação. Mas é importante perceber que isso não diminui a relevância 

das liberdades como fatores cruciais para a existência de eleições competitivas, pois a 

ausência de algumas dessas liberdades elimina a possibilidade de um regime baseado 

em eleições limpas.  

Para O'Donnel (1999), uma definição apropriada de democracia deve se 

concentrar em um regime que inclua um tipo específico de eleições, mas não se limite a 

este, incluindo algumas liberdades relevantes. O próprio autor considera essa definição 

como insuficiente, pois analiticamente remete o ponto central do conceito à existência 

de eleições. Segundo ele, um regime democrático consiste na atribuição legal dos 

direitos previstos na cidadania política, ou seja, ao mesmo tempo liberdades simultâneas 

e o direito de participar de eleições competitivas. 
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Entre os direitos políticos citados por Dahl (1997), estão a liberdade de 

informação e seus correlatos, liberdade de opinião e expressão, presentes em todos os 

espaços sociais. Porém, para ser efetiva, essa liberdade depende de dois fatores: um 

contexto social pluralista e tolerante, além de um sistema legal que dê sustentação. Aqui 

volta o problema dos limites da liberdade. Esses limites não são apenas os previstos 

legalmente, mas podem ocorrer também na prática, como se em determinado caso fosse 

permitido um amplo debate sobre questões políticas, porém com um pequeno número 

de temas a serem debatidos. Dessa forma, passará a haver pouca participação na 

construção efetiva do regime democrático. Isso leva à seguinte questão: as pessoas 

podem até possuir direitos políticos, mas esses são muitas vezes mutilados, quando 

passam a ser inacessíveis. Ou seja, todos desfrutam de uma cidadania civil, mas, 

intermitente. Deve-se considerar ainda que muitas pessoas vivem em condições 

econômicas desfavoráveis, fazendo com que todas suas preocupações se direcionem 

para questões de ordem privada. A falta de oportunidades, recursos materiais, educação, 

tempo ou energia alia-se à pobreza legal e forma a realidade de boa parcela da 

população das democracias contemporâneas. 

A democracia em Dahl (1997) passa a ser um procedimento que gera uma 

poliarquia aberta cuja competição no mercado eleitoral atribui poder ao povo e 

estabelece responsividade dos líderes aos liderados. Dessa forma, a democratização dos 

grupos dirigentes ocorre em duas direções: liberalização ou contestação pública e 

inclusão e/ou participação (SARTORI, 1994). Aqui aparece novamente, ainda que de 

forma implícita, a importância da participação dos liderados, através de deliberações no 

espaço público para a formação da poliarquia. 

A democracia participativa, ainda que através de representantes, não pode ser 

confundida com democracia ilimitada, o que a deixaria muito próximo do autoritarismo. 
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Essa definição de democracia leva ao fato de que as decisões governamentais que 

afetam o conjunto da sociedade, e não apenas o Estado, são geradas por meio de 

discussões públicas e tomada de decisões nas quais participam todos os integrantes do 

conjunto social nas mesmas condições. Aparece aqui, como em Sartori e nos integrantes 

da poliarquia de Dahl, como traço característico da democracia, a igualdade política 

entre as pessoas que têm direito de se associarem à comunidade e queiram fazê-lo. 

Todos são iguais perante a lei, cabe a cada pessoa, dependendo da sua vontade, exercer 

esse direito. Por isso, ao mesmo tempo em que é franqueada a participação de todos os 

cidadãos no processo de debate público, cabe ao Estado e seus agentes elencar algumas 

questões públicas, às quais será dada atenção, através da criação de políticas públicas 

que possam atender às demandas dos cidadãos.  

Quanto maior o número de demandas legitimamente debatidas pelo público, 

mais diversificada deve ser a capacidade do Estado em buscar atendê-las. O problema 

está no aumento do número de atividades governamentais em que o cidadão pode 

participar, pois isso gera dificuldade na forma de mediação da própria participação. Está 

evidente que o Estado apresenta condições para atender apenas parte das demandas, 

fazendo com que o cidadão fique com a impressão de que somente alguns segmentos da 

sociedade são atendidos pelas políticas governamentais. Nas democracias 

contemporâneas, os segmentos atendidos são aqueles que normalmente estão mais 

próximos e, portanto, melhor representados pelas maiorias legislativas. 

Cabe ao cidadão, como alternativa, buscar o atendimento a suas demandas na 

própria sociedade. Desde o século XVIII, pelo menos, já é conhecida a função política 

da economia de mercado, porém a capacidade dos mercados livres em coordenar as 

atividades das pessoas em uma ordem legal mínima e independente do controle 

governamental, compreende uma sociedade livre de um lado e uma economia de 
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mercado de outro. Ambas poderiam oferecer um meio de controle dos poderes 

governamentais, o que interessa à elite política e econômica, mas também ao cidadão 

comum que faz parte da sociedade e não consegue ter acesso aos canais decisórios do 

Estado. 

A ideia de que a função política do mercado diminui o poder do Estado se 

confunde com o objetivo liberal que busca minimizar a abrangência do Estado 

absolutista ou aristocrático do século XVIII. Isso pode levar à conclusão de que um 

Estado é suficientemente democrático quando apresenta eleições livres e aceitas por 

todos (definição minimalista). No entanto, a existência de condições para a competição 

em eleições livres, disputadas por partidos políticos, sujeitos à votação pelo sufrágio 

universal, como demonstração final de democracia, pode levar a uma condição de poder 

quase ilimitado para a ação das atividades governamentais, seja no Executivo ou 

Legislativo. Na verdade, não é apenas através de eleições periódicas que o cidadão 

democrático pode se manifestar, mas ele faz isso cotidianamente ao debater, com outras 

pessoas, as questões públicas que formam a sociedade em que vive e ao formar sua 

opinião sobre esses temas. 

No próximo item, trata-se mais especificamente da discussão sobre a democracia 

que não pode ser caracterizada apenas pelos arranjos institucionais do Estado, mas 

também pela forma como os integrantes da sociedade agem e se relacionam com essas 

instituições. 
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1.3.  DEMOCRACIA E SOCIEDADE DE MASSA 

 

A teoria política da massa está baseada em proposições a respeito da mudança na 

sociedade ocidental, com alteração dos valores e das expectativas políticas, com o 

aparecimento das populações de massa, participação de maior proporção da sociedade 

nas instituições políticas e maior acessibilidade das elites (HALEBSKY, 1978). Esses 

elementos explicam as fontes de tensão política nas sociedades contemporâneas, que 

podem ser vistas como facilitadoras da substituição da democracia por regimes 

totalitários; do declínio da comunidade e da racionalização da sociedade, que dão 

origem às massas, podem ser interpretadas como uma forma crescente de 

democratização com redução da exclusividade elitista.  

De qualquer maneira, a ruptura e declínio das relações intermediárias e o da 

comunidade tiveram sérias consequências para a sociedade política e para a democracia. 

Com o enfraquecimento das relações interpessoais, as instituições mais adaptadas para a 

transmissão de informações ao grande número de indivíduos atomizados ganharam 

importância no sistema político. Assim, instituições que tradicionalmente eram 

responsáveis pela satisfação das necessidades sociais e psíquicas dos membros da 

sociedade, tais como família e religião, passaram a ser substituídas por uma "invenção" 

da sociedade racionalizada e em pleno desenvolvimento técnico: a mídia de massa. A 

comunicação política nas democracias de massa não está restrita aos grupos 

intermediários e segmentados. Ela ganha, portanto, um novo status e essa transformação 

resultará em mudanças profundas nas relações entre representantes e representados na 

esfera da política. 

Todos os procedimentos de transformação das informações recebidas sobre a 

política em crenças políticas acontecem no nível individual, porém sob influência dos 
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difusores de informações políticas, principalmente aqueles que fazem parte da elite 

política. Autores de outras correntes teóricas, ao analisarem o tema, não culpabilizaram 

a massa pela sua suposta "voracidade" social, mas procuram encontrar na elite que 

emite as informações à massa com a finalidade de dirigi-la uma explicação para esse 

novo tipo de comportamento social. A importância em se analisar as opiniões da elite 

política, deve-se ao fato de que a elite não transmite informações neutras. Pelo 

contrário, as informações sobre política que chegam às massas são carregadas de 

estereótipos que visam reforçar a visão que a elite tem a respeito de determinados 

temas. Sendo assim, as opiniões políticas das pessoas passam a ser formadas a partir de 

um processo de correlação entre as informações recebidas e as predisposições 

existentes. Isso demonstra que o cidadão comum não está totalmente livre para formar 

suas opiniões, visto que as informações que ele recebe não são neutras (ZALLER, 

1992). Se considerarmos ainda que as predisposições individuais no presente são 

opiniões do passado que se cristalizaram na personalidade das pessoas, sejam elas 

integrantes da elite ou da massa, o cidadão comum continua sofrendo influência da 

visão de mundo transmitida pela elite política, inclusive na forma como molda suas 

crenças e opiniões. 

Para Zaller, os debates públicos, transmitidos principalmente pela mídia, 

apresentam informações e opiniões misturadas que ajudam a moldar crenças na massa, 

encobertas por uma aparente racionalidade, a partir da recepção de novas informações. 

São esses debates que servem como matriz para a formação da opinião pública. 

Aceitando a existência da influência da elite política na opinião do cidadão comum e o 

fato de que as informações transmitidas pela elite são difundidas principalmente pelos 

meios de comunicação, que por sua vez misturam opinião e informação, a mídia passa a 

ser um referencial para a identificação das opiniões predominantes nos indivíduos, 
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servindo para a identificação inicial das origens das opiniões predominantes nas 

pessoas. A mídia, por assim dizer, atua como indicador agregado das opiniões 

majoritárias na sociedade (ZALLER, 1992). 

A difusão de informações da elite para a massa varia de acordo com a atenção 

que as pessoas dão às mensagens, ao nível de exposição às informações, a uma reação 

mais ou menos crítica dessas informações e até mesmo em função da influência de 

outras informações salientes no processo de transformação de informações em opinião 

pública. 

A influência crescente da mídia de massa, desde o início do século XX, ocorreu 

simultaneamente à transformação de opiniões consistentes ao longo do tempo em 

opiniões cada vez mais voláteis e passíveis de transformações. Os constrangimentos que 

eram duradouros, quando relacionados a grupos como religião, família, ambiente de 

trabalho e classe social, abrem espaço para uma mutabilidade constante, o que 

demonstra um enfraquecimento dos constrangimentos tradicionais. A mídia tem 

influência nesse processo, pois ela individualiza e atomiza a recepção das informações. 

As pessoas não mais se informam concomitantemente com os demais integrantes de 

seus grupos primários. Elas têm uma relação direta e constante com os meios de 

comunicação, o que as tornam mais independentes em relação a outros indivíduos de 

seus grupos primários no processo de formação de opiniões. Evidente que nem todos os 

indivíduos demonstram ter o mesmo grau de interesse nas informações e opiniões 

políticas transmitidas pelos meios de comunicação. 

Como a atenção da recepção é variada, existem também distintos níveis de 

influência sobre a opinião pública. Ao abrir mão de dar atenção às mensagens políticas, 

um indivíduo pode conscientemente ou nas palavras de Downs (1999), "racionalmente", 

optar por não investir tempo na avaliação desse tipo de mensagem e recorrer a outras 
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pessoas de seu grupo primário para formar suas próprias opiniões. Nesse caso, a 

influência direta dos meios de comunicação na opinião individual diminui, pois as 

informações e opiniões transmitidas a seus receptores foram avaliadas e transformadas 

por esses receptores que agora passam a ser os responsáveis pela emissão da 

informação/opinião a outro indivíduo. 

Percebe-se que o cidadão individualizado tem maior liberdade de escolha de 

seus interlocutores do que nas sociedades anteriores à era midiática, quando o 

interlocutor era definido a priori pelo grupo a que o indivíduo pertencia. Por 

consequência, as opiniões estavam também definidas a priori. Nas sociedades 

contemporâneas, esse processo pelo qual o sujeito escolhe como se informar para 

formar uma opinião sobre apoiar ou rejeitar determinada política pública, por exemplo, 

que é resultado da avaliação entre informação/opinião da elite e predisposição 

individual, é similar à forma como os integrantes das massas escolhem seus candidatos 

em uma eleição. 

Por conta disso, diz Zaller, candidatos a eleições majoritárias, portanto 

integrantes da elite política, tendem a aproximar sua imagem da opinião pública vigente 

a respeito dos temas que estão sendo discutidos durante o processo eleitoral. Dessa 

forma, ele passa a ter chances maiores de ser escolhido pelo eleitor entre os demais 

concorrentes ao cargo público. Assim, a opinião que o eleitor forma dos candidatos 

deve estar muito próxima daquela que ele tem sobre os temas que estão sendo tratados 

pelos candidatos (ZALLER, 1992).  

Como as mudanças de opiniões a respeito de temas públicos têm sido mais 

constantes nas sociedades de massa do que nas experiências históricas anteriores, a elite 

política também precisa estar em constante movimento de adaptação para se adequar às 

mudanças de opinião. Na verdade, apesar de passível de mudança, a opinião pública não 
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é necessariamente errática, ela é dirigida por estereótipos transmitidos pelas elites 

durante o processo de difusão de informações. 

O papel da mídia nas sociedades de massa é oferecer mais fontes de transmissão 

de informações/opiniões, promovendo uma pluralização dos estereótipos. É verdade que 

o poder econômico continua tendo importância na determinação da elite política, pois é 

a partir desse poder que a elite consegue condições necessárias para difundir 

informações/opiniões à massa, mas é possível imaginar que houve um avanço no 

sentido da pluralidade de fontes de emissão das informações ao cidadão comum. O 

aumento exponencial dos meios de difusão de informação, em especial com a difusão 

do mais recente: a Internet, pode levar a uma volatilidade maior da média das opiniões 

individuais e uma necessidade crescente de adequação das elites políticas às novas 

opiniões da massa em sociedade democráticas. 

De acordo com Zaller (1992), toda opinião é o resultado da união entre 

informação e predisposição. Nesse caso, a informação tem o papel de formar uma 

imagem mental a respeito de determinado assunto, enquanto a predisposição motiva 

algumas conclusões a respeito dessa mesma imagem. Variações nas informações 

contidas no discurso da elite, diferenças individuais de atenção a esta informação e 

diferenças individuais de predisposições geradas por valores políticos distintos, reúnem-

se para determinar a opinião a respeito de determinados assuntos e, além disso, dar 

contornos à opinião pública. É preciso considerar ainda que todo esse processo acontece 

em relação a uma variedade de assuntos, cujas informações chegam ao cidadão e são 

processadas mentalmente por ele ao mesmo tempo. 

Zaller (1992) define elite política como o conjunto de pessoas que dedica todo o 

seu tempo para tratar de aspectos a respeito do debate político e público. São exemplos 

de integrantes da elite política os funcionários públicos de altos escalões, jornalistas e 
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atividades de organizações da sociedade civil. Esse tipo de definição esvazia a esfera 

pública, pois considera todas as principais instituições sociais de participação política 

como pertencentes à esfera estatal. 

O reconhecimento de quem faz parte da elite política é importante, porque, a 

partir das informações difundidas pela elite, o cidadão comum irá formar suas opiniões 

sobre os temas públicos. É à elite política que o eleitor recorre quando precisa de 

informações para confrontar com suas predisposições e chegar a uma conclusão a 

respeito de determinado assunto. Esse processo também pode ser invertido, quando a 

elite oferece, com maior intensidade, informações sobre determinados temas públicos 

em detrimento de outros. 

É possível conhecer, na prática, os níveis de interação entre os estereótipos 

contidos nas informações da elite política e a formação da opinião pública a partir de 

três grandes conjuntos de fatores. O primeiro é a variação agregada de informações 

contidas nos discursos da elite, incluindo os sinais dessa elite a respeito de como novas 

informações devem ser avaliadas. O segundo é o nível individual de diferenças na 

atenção destinada a estes discursos e o terceiro, também individual, de diferenças nos 

valores políticos. A interação entre esses três conjuntos de variáveis é suficiente e 

necessária para a identificação do processo que termina no julgamento que as pessoas 

fazem sobre os temas políticos. A análise compreensiva da opinião pública requer 

atenção para dois fenômenos: como os cidadãos apreendem os significados com a 

experiência imediata, e como eles convertem a informação adquirida em opinião. 

Para tanto, Zaller (1992) chama atenção à "consideração" que os indivíduos 

podem ter a respeito de determinado assunto. Essa "consideração" é composta por um 

elemento de conhecimento e outro de afetividade. Quanto maior o volume de 

informações sobre determinados temas disponíveis no espaço público e quanto maior a 
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proximidade afetiva com o indivíduo, maior será o grau de "consideração" do indivíduo 

em relação à recepção das informações. Esse termo pode ser substituído por saliência 

que aparece nas discussões sobre agendamento público pela mídia. A afetividade pode 

ser considerada uma crença relativa a um objeto. Sendo assim, toda avaliação depende 

de um conhecimento particular que se possua a respeito desse objeto. Sem essa 

proximidade cognitiva ou emocional com o objeto, dificilmente o cidadão comum irá 

dispor de seu tempo para receber informações a respeito de um novo tema, em outras 

palavras, nesse caso a "consideração" será próxima de zero. 

Para Zaller, é preciso levar em conta ainda que existem dois tipos básicos de 

mensagens políticas: as persuasivas e as de sugestão. As persuasivas são argumentos ou 

imagens que permitem a tomada de uma posição ou definição e de um ponto de vista a 

respeito de determinado tema. Uma vez aceita pelo cidadão, essa mensagem persuasiva 

passa a ser considerada como definitiva. Já as mensagens de sugestão consistem em um 

tipo de informação contextual sobre as implicações ideológicas ou partidárias de uma 

mensagem persuasiva. A sua importância está em permitir que o receptor da mensagem 

persuasiva utilize suas predisposições como resposta crítica a ela. 

Algumas afirmações a respeito do processo de transformação de informações da 

elite política em opinião pública merecem destaque aqui. Por exemplo, em relação à 

recepção das informações, cujo nível individual de engajamento cognitivo a 

determinado tema tem relação direta a quanto o cidadão está exposto ao tema e qual a 

sua capacidade de compreensão das informações relativas a esse assunto. Pode-se 

esperar um comportamento coerente da opinião pública quando o conjunto de 

indivíduos que compõe o público tem algum conhecimento prévio sobre o tema a 

respeito do qual eles são chamados a opinar, ainda que esse conhecimento esteja ligado 

apenas a crenças geradas por tradição. Em outras palavras, independente da capacidade 
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massificante das mensagens transmitidas pela elite política a respeito de determinado 

tema, se não for possível a compreensão por parte dos indivíduos destinatários – 

entendendo compreensão como capacidade de processamento e transformação em 

opiniões ou crenças – será baixa. Assim como um assunto de extenso domínio do 

cidadão que não for difundido publicamente, é óbvio, também não obterá grande 

atenção dos receptores, não havendo condições para formulação pública ou 

reformulação da opinião já existente sobre o tema. 

Há ainda a resistência dos cidadãos às novas informações, pois as pessoas 

podem resistir a argumentos que são inconsistentes com suas predisposições políticas ou 

crenças já arraigadas (BOUDON, 1994). Isso é uma forma de extensão das informações 

contextuais que o cidadão dispõe para a percepção das relações entre novas informações 

e predisposições já existentes. Além da recepção e resistência, existe a acessibilidade 

que mostra as considerações mais recentes como mais fortes em relação às antigas, 

armazenadas na memória mais distante. Há, por fim, a produção da resposta individual, 

indicando que as respostas a questões de survey, por exemplo, são baseadas em 

informações mais salientes e imediatamente acessíveis na memória, em detrimento 

daquelas armazenadas na memória mais distante. 

A disponibilidade de atenção, a disponibilidade de novas informações, a 

aceitação das novas informações e a saliência do tema a que as informações estão 

relacionadas ao processo que começa com a recepção de informações e segue até a 

externalização de uma opinião1. Além disso, ainda que em uma democracia o cidadão 

tenha a possibilidade de receber informações dos mais variados tipos e temas, é natural 

que exista um grau significativo de mudança nas opiniões dos indivíduos. Enquanto 

isso, em sociedades menos democráticas, onde predomina uma ou um número restrito 
                                                           
1
 No terceiro capítulo será dado exemplo, relacionando saliência do tema, predisposições e crenças do 

cidadão, e influência midiática no episódio do Referendo do Desarmamento. 
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de visões nas informações transmitidas a respeito de determinado tema, haja uma 

tendência maior de manutenção das opiniões já existentes e externalizadas no espaço 

público. 

 

1.4. COMUNICAÇÃO POLÍTICA EM SOCIEDADES DE MASSA 

 

Como tratado anteriormente, quando cientistas políticos analisam as sociedades 

democráticas contemporâneas, normalmente fazem avaliações ingênuas sobre a 

participação dos meios de comunicação nas organizações políticas, pois há um conjunto 

de saber especializado de que não dispõem. Por outro lado, quando os comunicólogos 

abordam a política e sua relação com os meios de comunicação, tendem a ser 

superficiais, por não disporem do saber inerente de um cientista social. Este ponto tem o 

objetivo de tentar aproximar a discussão dos comunicólogos de uma visão mais realista 

da política e, principalmente, da importância que as instituições comunicacionais e as 

elites políticas têm para a formação da opinião pública no caso do referendo, que é o 

objeto final de estudo deste trabalho. 

O surgimento das primeiras teorias da comunicação, na década de 1910, a partir 

da Escola de Michigan, centraliza as análises na temática "comunicação e poder". É 

possível identificar duas motivações básicas que impulsionaram esses estudos: a busca 

da eficácia da propaganda, como persuadir melhor; e a preocupação ética com o efeito 

dos meios, o que a mídia estava fazendo ou poderia fazer com as pessoas (WOLF, 

2003). Ambas partiam da crença na possível onipotência dos meios de comunicação de 

massa. 
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Ainda na primeira metade do século XX, as conclusões teóricas começam a 

amenizar a importância dos meios de comunicação para a sociedade moderna. Os 

modelos de controle e manipulação cedem espaço para persuasão e influência. Desse 

período, sob influência dos estudos de Talcot Parsons, nos Estados Unidos, surge o 

Modelo Funcionalista de Comunicação, indicando a existência de influência seletiva no 

público, a partir dos usos e gratificações que as mensagens desempenham em cada 

integrante do público (WOLF, 2003). Esse é o primeiro modelo teórico comunicacional 

em que o público tem participação ativa no processo de comunicação, exercendo a 

função de escolha entre as mensagens disponíveis para seu consumo.  

No Brasil, com o processo de abertura do Regime Militar nos anos 80, cresce a 

atenção dada à importância da mídia como construtora da realidade e conformadora do 

processo político. É desse período, e a partir de estudos empíricos em vários países 

latino-americanos que surge na região a chamada "Teoria das Brechas", estabelecendo a 

possibilidade de, em alguns momentos, haver grande mobilização social, quando o 

público consegue inserir entre os temas tratados pela mídia aqueles que interessam 

principalmente ao primeiro, mesmo que contrariando a segunda. O exemplo brasileiro é 

o caso das “Diretas-Já”, um movimento político que começou a chamar a atenção do 

público antes de entrar na agenda da mídia e só depois do crescimento da pressão 

popular é que os meios de comunicação passaram a dar cobertura ao tema. A Teoria das 

Brechas prevê a possibilidade de contrafluxo no sistema de comunicação de massa, 

partindo da emissão inicial do público para os meios de comunicação. 

Nas duas últimas décadas do século XX, a prática e os ideários políticos 

aparecem convulsionados, escapando à lógica política tradicional, de forma que os 

meios de comunicação assumem um papel central nesse novo cenário. Vivemos uma 

realidade midiática e numa sociedade da comunicação, onde a esfera política parece se 
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adaptar a essa nova realidade, porém a clássica questão do poder permanece. A análise 

do impacto da mídia na formação da opinião pública é uma questão central nos 

trabalhos e de especial importância para esta pesquisa que unifica a preocupação de 

pesquisadores vindos tanto do campo da ciência política quanto da comunicação. Sendo 

assim, é desnecessário realçar a importância do aspecto comunicacional nas análises 

políticas contemporâneas, como já demonstrado anteriormente. Pode-se afirmar que a 

articulação da comunicação com a política tem sido feita sob dois ângulos principais: 

através do resgate da dimensão simbólica e representacional que perpassa as práticas 

políticas e as faz assumir uma existência discursiva; a partir da ênfase no 

desenvolvimento da tecnologia da comunicação, com a presença da mídia no cenário e 

na configuração da sociedade contemporânea (WOLF, 2003). 

A primeira perspectiva pode ser bem exemplificada pela contribuição relevante 

de Bourdieu (1983) a propósito do poder simbólico. Em outras palavras, se o campo da 

política é um campo de lutas, é principalmente no terreno do simbólico que essa luta se 

manifesta na disputa por parte dos diferentes grupos sociais, para impor uma definição 

de mundo social de acordo com seus interesses. Trata-se de uma luta para conseguir a 

aceitação de determinada representação da sociedade. Logo, ao mesmo tempo em que 

essa perspectiva resgata o papel do simbólico e realça a dimensão comunicativa das 

práticas políticas, ela também age em uma concepção bastante redutora do processo 

comunicativo. 

O que está em jogo é uma disputa de conteúdos (representações do mundo) e do 

lugar de fala, sem qualquer atenção à relação aí produzida ou à dimensão das formas 

criadas, promovendo uma evidente disjunção entre a forma e o conteúdo. No que diz 

respeito a esta perspectiva, pode-se pensar de maneira realçada o lugar da mídia como 

uma (nova) instância de poder. A formulação mais contemporânea dessa perspectiva 
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aponta os aspectos de visibilidade e publicização inerentes às coisas públicas nas 

sociedades democráticas de massa (WOLF, 2003). Dentro dessa perspectiva e para os 

propósitos deste trabalho, é preciso ressaltar que a comunicação política não se resume à 

mensagem nem ao aparato técnico de produção, sendo mais do que um esquema 

operacional de transmissão, mas uma prática instituinte que põe em cena interlocutores 

capazes de intervenção, reciprocamente referenciados; uma realização discursiva que 

ganha existência própria e assume papel de determinação; a constituição de um espaço 

comum, terreno de construção da intersubjetividade; e as marcas de sua inserção em um 

contexto sócio-histórico. 

A respeito da constituição do espaço comum e da intersubjetividade, as teorias 

sobre os efeitos dos meios de comunicação na opinião pública podem ser distribuídas 

em três grandes grupos: as elitistas, que pressupõem que os meios exercem um controle 

quase total sobre o público passivo; as pluralistas, que concebem um conjunto de 

consumidores soberanos que apresentam uma demanda diversificada por audiências e 

interpretam com liberdade o conteúdo dos meios; e as elitistas institucionais, com as 

quais fica estabelecido que a opinião pública está condicionada, mas não determinada, 

por estruturas sociais e pela lógica institucional. É, por isso, também chamada de modo 

de funcionamento dos meios de comunicação. Nesta última abordagem admite-se que as 

estruturas sociais, tais como classe social, educação formal ou etnia exercem certas 

limitações materiais e culturais. Dessa forma, os interesses dos produtores midiáticos, 

fontes informativas, elites políticas e públicos mais privilegiados institucionalmente 

conseguem se impor na esfera pública (BLANCO, 1999). Dito em outras palavras, a 

opinião pública se nutre e se expressa através da mídia, reproduzindo as estruturas 

sociais e comunicativas existentes. 
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A opinião pública, como qualquer outro fenômeno social, surge da atividade 

humana desenvolvida em estruturas sociais. Essas estruturas não determinam a opinião 

por oferecer recursos ou capacidade para atuar, mas por condicioná-la, apresentando 

regras e limitações. As estruturas políticas e as instituições midiáticas tornam possível o 

surgimento da opinião pública, mas também a restringem. Sendo assim, a opinião 

pública é um agente que se move em estruturas sociais, mas também o resultado dessas 

estruturas (GIDDENS, 1995). Ela está centrada em processos que revelam de forma 

explícita os recursos comunicativos dos atores sociais. Percebe-se, portanto, que as 

elites possuem a primazia da informação midiática, mas nem por isso elas deixam de 

estar condicionadas pelo público. 

A opinião pública é capaz de elaborar preferências próprias, ainda que 

condicionadas aos temas apresentados pela elite. Os efeitos da mídia são de ordem 

hegemônica, pois difundem a ideologia e os valores dominantes; também são de ordem 

institucional, pois influem nas demais instituições, além disso, são de ordem social e 

individual, com base nos indivíduos que as integram. Assim, o poder não reside mais na 

elite ou na massa, mas depende dos recursos existentes a partir das estruturas e 

instituições, nas quais são desenvolvidas suas atividades. A opinião pública passa, 

então, a ser o resultado do embate dos atores políticos, da elite e da massa que se 

utilizam desses recursos estruturais e institucionais para tentar impor uma visão de 

mundo específica. 

Neste primeiro capítulo tratou-se da questão da democracia moderna, 

considerada não apenas sob a ótica minimalista do Estado e das regras do jogo 

democrático, mas também da sociedade e do agregado dos agentes sociais, cuja 

manifestação pode ser apreendida como opinião pública. O objetivo foi localizar a 

discussão sobre o papel do público e da formação das opiniões na sociedade como 
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elementos intervenientes para a formação da opinião pública, que não seja meramente 

prescritiva, incorporando o conceito de sociedade de massa nas explicações sobre o 

comportamento das democracias. Isso com o intuito de incluir os meios de comunicação 

como instituição social relevante para essa formação, visto que os meios dependem da 

forma como estes espaços públicos são utilizados na relação travada entre elite e massa. 

Assim, o exposto será necessário à compreensão do papel das elites e da mídia no 

movimento abrupto da opinião pública no Referendo do Desarmamento, que será 

contextualizado no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

REFERENDO DO DESARMAMENTO: DA POLÊMICA AO RESULTADO 

INESPERADO 

 

Em 2005, mais notadamente no segundo semestre, um tema que mobilizou a 

opinião pública brasileira foi o referendo nacional sobre a manutenção da permissão 

para venda de armas de fogo e munições no país. O tema, polêmico, envolve questões 

sobre direitos civis, liberdades, segurança, criminalidade e, indiretamente, confiança no 

Estado. Além disso, some-se o fato da pouca tradição brasileira em realização de 

consultas populares diretas, como esta, onde os eleitores são chamados a decidir sobre 

um aspecto cuja deliberação normalmente fica restrita à elite política. 

Desde a discussão no Congresso da lei do desarmamento, dois anos antes do 

referendo, a opinião pública brasileira já se mostrava a favor da maior restrição ao 

comércio e uso de armas de fogo no país. Com a proximidade do referendo e início do 

Horário Gratuito de Propaganda sobre o Referendo (HGPR), a ampliação do debate 

público gerou uma inversão nas opiniões. O público, que de maneira geral é favorável à 

restrição de armas de fogo; quando isso leva à restrição de liberdades, principalmente 

considerando os baixos índices de confiança da opinião pública no Estado, a posição 

predominante é a de que o cidadão tem que preservar o direito à própria segurança. 

O impacto do horário gratuito no rádio e televisão foi maior para as mudanças na 

opinião pública ao longo do tempo, comprovando a importância da intervenção do 

debate através dos meios de comunicação de massa para a conformação da opinião 

pública a respeito do tema. 
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2.1.   CONJUNTURA 

Os referendos e plebiscitos são cada vez mais frequentes. De um total de cerca 

de 1.500 referendos realizados desde a Revolução Francesa, metade ocorreu nos últimos 

30 anos. A Europa foi a principal catalisadora desse crescimento, já que cinco de cada 

dez consultas foram feitas no velho continente. O principal destaque da democracia 

direta é a Suíça, onde qualquer cidadão pode propor uma consulta popular. Lá ocorrem 

dois terços de todos os referendos efetivados na Europa. 

No Brasil, o Referendo do Desarmamento se tratou da terceira consulta popular 

da sua história. A primeira aconteceu em 1963, quando os cidadãos tiveram que optar 

pelo retorno ao presidencialismo ou a manutenção do regime parlamentarista. Em 1993, 

os eleitores voltaram a decidir sobre o sistema de governo em plebiscito. O número de 

consultas populares no país ainda é muito restrito particularmente se comparado com as 

realidades norte-americana e europeia. 

Segundo um relatório divulgado em meados de 2005 na ONU pela rede 

internacional de ação contra as armas leves (ANSA), que reúne 600 ONGs de cem 

países diferentes, o Brasil foi um dos países que mais havia avançado no controle de 

armas pequenas. O livro vermelho do desarmamento, como é chamado, analisou as 

medidas tomadas pelas nações para cumprir o acordo de prevenção, combate e 

erradicação do tráfico ilícito de armas, assinado em 2001 pelos países-membros das 

Nações Unidas e reexaminado a cada dois anos em conferências internacionais em Nova 

York. O Estatuto do Desarmamento do Brasil foi considerado uma referência na 

legislação sobre o assunto. A campanha de recolhimento de armas, por sua abrangência 

nacional e o referendo, também foram citados como exemplo. "Se aprovado, o 
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controvertido artigo que proíbe a venda de armas em todo o território fará o Brasil ter 

uma das mais restritivas leis do mundo", dizia o texto do livro vermelho2. 

O número de armas em poder da sociedade civil no Brasil era quase dez vezes 

maior que a quantidade em poder do Estado, incluindo as Forças Armadas, polícias e 

outras autoridades. Entre as 15,5 milhões de armas de uso privado no Brasil, 8,7 

milhões eram usadas ilicitamente: ou estavam em mãos de bandidos ou foram 

comercializadas no mercado informal e não têm registro. Do total de armas em 

circulação em território nacional (17.314.885), mais da metade eram ilegais. 

No ano de 2005, pela primeira vez em quase uma década, o Brasil estava na lista 

dos dez países que mais lucraram com exportação de armamentos convencionais. 

Segundo relatório sobre transferências de armas divulgado pelo Serviço de Pesquisa do 

Congresso dos Estados Unidos, o Brasil havia empatado com Líbia e Ucrânia no 

décimo lugar do ranking de faturamento, US$ 300 milhões, entre transferências 

efetivadas em 2004 e acordos para vendas futuras firmados no mesmo ano3. 

Aprovado pela Câmara Federal no dia 6 de julho, o projeto de Decreto 

Legislativo 1274/04, do Senado Federal, definiu a pergunta e autorizou a realização no 

ano de 2005 à consulta popular sobre a comercialização de armas de fogo e munição no 

Brasil. No dia 23 de outubro, todos os cidadãos e cidadãs com mais de 18 e menos 70 

anos estavam aptos a comparecer às urnas para responder SIM ou NÃO à pergunta: "O 

comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?". 

De acordo com os números divulgados pelo TSE, estavam aptos a votar no 

Referendo, 122.042.825 brasileiros, em 5.564 municípios. Outros 59.921 eleitores 

residentes no exterior cadastrados para votar nas eleições presidenciais nos consulados e 
                                                           
2
 “Desarmamento: Brasil é exemplo mundial” in O Globo, 13 de julho de 2005. 

3
 “Exportação de armas aumentou 40% no Brasil” in O Globo, 3 de outubro de 2005. 
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embaixadas brasileiras, não puderam participar do referendo. O referendo teve um custo 

total de R$ 570 milhões. 

Conforme foi definido por sorteio realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), a opção SIM teve o número 2 na urna eletrônica, cabendo à opção NÃO o 

número 1. Este foi o primeiro referendo da história do país, e também o primeiro no 

mundo sobre o tema. Como mencionado, a consulta popular foi prevista na lei brasileira 

10.826, o Estatuto do Desarmamento, como ficou conhecido, aprovado em dezembro de 

2003. O projeto de Decreto Legislativo tramitou no Congresso por mais de um ano. 

Importante ressaltar que a proibição já consta no Estatuto do Desarmamento, mas 

somente com o referendo o trecho que aborda a proibição de armas teria validade.  

O projeto do Estatuto apenas foi aprovado no governo Lula, mas a concepção 

remonta ao governo Fernando Henrique. A discussão sobre o controle das armas 

começou em 1997, quando o porte ilegal passou de contravenção a crime, e fazia parte 

do Plano Nacional de Segurança Pública de 2000. 

Nossa Constituição federal estabelece três modalidades de exercício da 

democracia direta. São elas: a iniciativa popular para apresentação de projetos de lei; o 

plebiscito, que é um mecanismo pelo qual a maioria da opinião pública determina 

previamente como certos temas devem ser tratados por lei que virá a ser elaborada; e o 

referendo, no qual o povo se manifesta sobre algo que já foi deliberado pelo Parlamento, 

para dizer se concorda ou não. 
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2.2.     NOVIDADES DA LEI 10.826 

Em síntese, a nova lei i) Tornou mais difícil a compra de uma arma de fogo; ii) 

Proibiu o porte de arma para o cidadão comum; tornando o porte ilegal de armas crime 

inafiançável com penas de até seis anos; iii) Aumentou a pena para crime de tráfico de 

armas; iv) Previu uma Campanha Nacional de Entrega Voluntária de Armas; v) 

Determinou a realização, em outubro de 2005, do Referendo Popular para abolir o 

comércio de armas no Brasil; vi) Determinou a integração das bases de dados relativas a 

armas no Brasil - SIGMA, do Exército, com informações sobre produção, 

comercialização, exportação, importação, comércio varejista, arsenais das forças de 

segurança publica e armas em poder de caçadores, atiradores e colecionadores; e 

SINARM, da Polícia Federal, com informações sobre armas registradas, portes 

concedidos e armas aprendidas; e vii) Previu a marcação de todas as armas e munições 

produzidas no país e vendidas para forças de segurança pública. Cabe aqui uma rápida 

explanação de seus capítulos. 

 

• Capítulo primeiro: Do sistema nacional de armas. 

O capítulo se refere à criação do Sistema Nacional de Armas, o SINARM. É o 

sistema que visa centralizar o controle das armas e munições dos civis no âmbito 

nacional. Desde o cadastro à fiscalização dos portes, compras e vendas. Com esse 

sistema as armas que sofrerem eventualidades, como roubo, extravio, fechamento de 

empresas de segurança, serão imediatamente informadas às autoridades competentes. 

No entanto, o capítulo primeiro estabelece que o SINARM tem a competência 

sobre o cadastro das armas e munições pertencentes apenas a civis. Isso exclui 

automaticamente as armas e munições das Forças Armadas. Esse é o único ponto 
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negativo no capítulo, pois se perde em controle e a transparência das ações da 

instituição perante a sociedade. 

 

• Capítulo segundo: Do registro. 

No segundo capítulo, a lei estabelece as normas do registro das armas e 

munições. Neste ponto o “estatuto” apresenta um avanço considerável, pois aumenta o 

controle sobre as armas. Os principais pontos são: todas as armas devem ser registradas; 

fica para o comando do Exército a competência do registro de armas; estabelece 

requisitos para o registro das armas4, sendo obrigatório à renovação dos mesmos a cada 

três anos. E, como colocado no capítulo anterior, o registro fica sobre responsabilidade 

do SINARM.  

Outro ponto que merece destaque é quanto à compra de munição. Fica permitida 

a compra de munição apenas a mesma da arma registrada, ao contrário do que ocorria, 

quando a compra não necessitava que fosse para a arma registrada pelo comprador. E a 

lei ainda coloca que o registro é apenas para a arma permanecer na residência do dono 

ou no estabelecimento de trabalho, caso ele seja o responsável pelo mesmo. 

 

• Capítulo terceiro: Do porte. 

O porte de armas fica proibido, com exceção para os casos de legislação própria, 

a saber, as Forças Armadas, as polícias, guarda municipal (para municípios com mais de 

duzentos e cinqüenta mil habitantes), empresas de segurança privada, empresas de 

transporte de valores e moradores de áreas rurais (mediante a comprovação de 

                                                           
4
 Ter bons antecedentes, ter residência fixa, apresentar aptidão para o manuseio da arma, e aptidão 

psicológica. 
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necessidade). Outra categoria que a lei 10.826 permite é quanto aos agentes 

operacionais da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Nesse ponto há uma 

controvérsia, pois a ABIN foi criada para ser uma agente de inteligência, e não uma 

agencia operacional. A lei prevê ainda a cassação do porte em caso do portador está em 

situação de embriagues. 

Uma das principais contradições da lei consta também neste capítulo. O porte 

fica autorizado para Juízes, em caso de se sentirem com a segurança pessoal ameaçada. 

Controverso por que a lei tende a colocar o perigo do uso da arma de fogo pelos civis, e 

permite o uso à categoria citada com o argumento de proteção pessoal. 

 

• Capítulo quarto: Dos crimes e das penas. 

O capítulo quarto vem trazer um avanço no rigor das punições aos infratores. 

Desde a posse/porte ilegal, ao seu comércio de armas e munições. Prevendo aplicações 

de multas e detenções, podendo chegar a oito anos de reclusão, como nos casos de 

comércio ilegal, e o tráfico. 

 

• Capítulo quinto: Disposições gerais. 

Este capítulo esclarece sobre os meios de controle da comercialização e uso das 

armas e munições. Abrange a identificação das armas e munições, que está bem 

rigorosa. 

Como pontos positivos do capítulo podemos citar: a proibição da 

comercialização de armas de brinquedo (réplicas); estabelecimento da idade mínima de 

vinte e cinco anos para adquirir o registro da arma; obrigatoriedade da legalização das 
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armas antigas; e prevê pagamento de indenização aos portadores que devolverem armas 

legais em qualquer tempo; e por fim, obriga os estabelecimentos que acomodarem uma 

grande aglomeração de pessoas a fiscalizar com rigor a entrada de armas de fogo.  

Porém, a destruição das armas apreendidas e das armas devolvidas se mostra 

como um ponto negativo dessa legislação. Mesmo arma de alto custo e bom estado fica 

impossibilitada de ser reaproveitada pelo Exército ou pela polícia, o que se mostra um 

desperdício em um país com uma das maiores desigualdades do mundo, e com um gasto 

militar contraditório. Um argumento para essa política reside na desconfiança com os 

membros das Forças Armadas e polícia. Ou seja, os próprios membros do poder 

decisório do Estado demonstram um nível considerável de desconfiança para com as 

instituições coercitivas.  

 

• Capítulo sexto: Disposições finais. 

Esse capítulo é o cerne da questão deste trabalho. Ele estabelece a proibição do 

comércio de armas e munições em todo território nacional, mediante a aprovação em 

referendo popular, em seu artigo 35. Ocorreram muitas informações desencontradas no 

debate sobre o desarmamento. O Estatuto tem 37 artigos, e apenas um deles estava em 

questão. Mas essa informação não estava tão clara junto a população. Assim, a posse, a 

regularização, o porte, e as taxas não estavam em questão no Referendo, estes já 

estavam contemplados na nova lei. Armas e munição compradas antes do referendo, 

independentemente do resultado, continuariam podendo ser mantidas em casa, desde 

que registradas. Mas isso não dava o direito ao cidadão de sair de casa armado - para 

isso, seria necessário também ter o porte de arma, que está restrito a algumas categorias. 
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Se o SIM vencesse, pessoas comuns não poderiam mais comprar armas nem 

munição. Somente militares, policiais, agentes de Inteligência e empresas de segurança 

privada e de transportes de valores - além de colecionadores, atiradores esportivos, 

caçadores e cidadãos que receberem porte de arma por estar em risco de morte. 

Com o NÃO vencendo, fica valendo o que entrou em vigor com a aprovação do 

Estatuto no Congresso, ou seja, um cidadão comum, desde que responda aos requisitos 

básicos da lei, pode comprar armas ou munição em todo o território nacional. Desde que 

o cidadão declare efetiva necessidade, tenha mais de 25 anos, apresente certidão de 

antecedentes criminais e documento que ateste residência e emprego lícito, além de 

comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio da arma. A lei de 

2003 já diz que o registro deve ser renovado a cada três anos. 

Independente do resultado, observa-se, portanto, que a Lei nº 10.826, de 2003, 

aumentou expressivamente os constrangimentos legais e burocráticos para a compra, a 

posse e o porte de uma arma de fogo. 

 

2.3.     SIM OU NÃO: A BUSCA DO CONVENCIMENTO DA OPINIÃO PÚBLICA5 

  

Foram formadas duas frentes parlamentares para a campanha que antecedeu o 

referendo. A Frente Parlamentar Brasil Sem Armas, oficialmente constituída no dia 21 

de julho de 2005, foi composta pelos parlamentares que defendem a proibição do 

comércio de armas. A presidência ficou a cargo do senador Renan Calheiros (PMDB-

                                                           
5 Para a análise da campanha, foram avaliados os programas eleitorais de televisão veiculados entre os 
dias 1 e 20 de outubro de 2005. 



55 
 

 
 

AL) e a secretaria executiva, do deputado Raul Jungmann (PPS-PE). A frente Por um 

Brasil Sem Armas tinha a adesão de 41 deputados e 22 senadores. A frente do SIM 

tinha o Governo como seu principal fiador.  

A Frente Parlamentar Pelo Direito da Legítima Defesa, presidida pelo deputado 

Alberto Fraga (PFL-DF), foi contra a proibição do comércio de armas. A frente Pelo 

Direito da Legitima Defesa, que contava com 140 deputados e 2 senadores, contratou 

para a campanha do NÃO o marqueteiro Chico Santa Rita, o mesmo que havia 

comandado a vitoriosa campanha de Fernando Collor à presidência da República em 

1989. 

A Frente Parlamentar pelo Direito da Legítima Defesa, contra a proibição da 

venda de armas e munições, afirmava no seu estatuto que 'o Estado não é capaz de 

garantir a segurança de todos o tempo todo'. O slogan desse movimento era 'Desarme-se 

e seja um alvo fácil'. Ela era composta por senadores, deputados federais, deputados 

estaduais e vereadores. Sob o ponto de vista contrário ao desarmamento, prometia uma 

campanha baseada na iniciativa individual para garantir a segurança pública. Eles 

tinham o objetivo de assegurar os meios necessários ao exercício da legítima defesa, 

inclusive no que diz respeito ao porte, à posse, ao uso e à comercialização de armas e 

munições. 

A frente das armas dizia contar com poucos recursos financeiros e recolher 

doações no varejo, em listas de discussão sobre o tema na internet. Já a frente Brasil 

sem Armas, com campanha orçada em R$ 2,5 milhões e slogan Diga SIM para a Vida, 

ganhou a simpatia de artistas - como Xuxa, Chico Buarque e Fernanda Montenegro -, 

que não cobraram cachê, além do apoio maciço de ONGs.  
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A campanha do NÃO, além de qualquer posição ideológica, teve um financiador 

natural, que defendeu os interesses econômicos da questão: a indústria de armas. Em 

caso de vitória do SIM, as fábricas de armas e munições de uso civil perderiam o 

mercado interno e estariam restritas a exportação de toda sua produção. Já o SIM não 

teve defensores econômicos ou comerciais. Sua posição era praticamente ideológica e 

estava representada por movimentos sociais ou organizações não governamentais. 

Neste ponto começaram a atuar as complexas normas de financiamento da 

campanha: a Instrução Normativa do TSE proibiu a doação de dinheiro de entidades de 

utilidade pública, entidades de classe e sindicatos, ou organizações sem fins lucrativos 

que recebiam recursos do poder público ou do exterior. Assim, a maioria das 

organizações interessadas na proibição do comércio de armas se enquadrava nas 

entidades que estavam proibidas de fazer doações à campanha. Também foram 

proibidos de interferir na campanha órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas 

públicas e concessionárias de serviços públicos. Assim o NÃO começou em vantagem. 

Os acidentes domésticos foram o foco da campanha do SIM. Baseados numa 

Pesquisa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a qual mostrou que apenas 

5% dos crimes à mão armada estão relacionados a latrocínio (roubo seguido de morte). 

Segundo a publicidade apresentada pelo SIM, a maioria dos homicídios (63%) resultava 

do que se chama tecnicamente de ''conflito interpessoal'' - briga conjugal, entre vizinhos, 

no trânsito. Boa parte desses crimes eram cometidos por cidadãos comuns que 

simplesmente tinha uma arma à mão. Evidentemente, a campanha tinha como fundo a 

defesa de uma posição visando instituir o monopólio legítimo da violência pelo Estado. 

Os postulantes do NÃO argumentam que incidentes são raros e que as pessoas 

precisam das armas para se defender dos bandidos. E ainda argumentavam que proibida 
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a venda em território nacional, mais armas entrariam como contrabando. Acreditavam 

que a proibição da venda poderia resultar num efeito semelhante ao da Lei Seca nos 

EUA, que, ao banir o comércio de bebidas alcoólicas na década de 1920, fortaleceu o 

crime organizado. 

Havia um cenário político favorável à campanha do SIM no momento em que 

antecedia à veiculação da propaganda, mas que foi anulado pela retórica adotada pela 

campanha do NÃO. O sucesso da Frente pelo Direito da Legítima Defesa pode ser 

parcialmente explicado pela utilização de propagandas negativas para acionar valores e 

crenças permanentes no eleitorado brasileiro, como a instabilidade dos direitos dos 

cidadãos e a percepção de ineficiência do Estado. 

Havia sendo construído um cenário favorável à Frente Parlamentar por um 

Brasil sem Armas desde 2003, ocasião da implementação do Estatuto do 

Desarmamento. Desde aquele momento, segmentos da sociedade civil organizada e dos 

meios de comunicação - com grande participação de artistas - vinham se empenhando 

na campanha contra as armas. O sucesso da campanha de coleta de armas e as 

manifestações de apoio geraram uma predisposição política difusa à proibição das 

armas. Os principais telejornais reiteradamente divulgavam imagens de tratores 

destruindo armas que haviam sido recolhidas por meio da devolução voluntária e cenas 

de caminhadas promovidas por ONGs com a participação de vários artistas conhecidos. 

Ao iniciar a veiculação da propaganda eleitoral, o empenho dos profissionais 

de marketing do SIM foi no sentido de vincular o referendo à campanha pelo 

desarmamento. No programa de abertura, a equipe do SIM propunha um Brasil sem 

armas e convocava as pessoas para votarem pela paz. A lógica da argumentação era: 

proibição da venda de armas, menos armas, menos mortes. É certo que as duas últimas 
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associações já despertavam grande consenso na audiência. Em síntese, o discurso 

central da campanha propunha que a vitória do SIM seria o desfecho natural de uma 

reação virtuosa que começara com a discussão do Estatuto do Desarmamento. 

Em suma, a Frente por um Brasil sem Armas utilizava os símbolos que 

marcaram a campanha do desarmamento, exibindo cenas referentes à destruição das 

armas e as caminhadas na orla, e também os argumentos, enfatizando valores já 

vastamente propagados em expressões como "pela vida", "menos armas, menos 

mortes". Do ponto de vista prático, a vitória da Frente Parlamentar por um Brasil sem 

Armas parecia certa. No entanto, a expectativa de vitória não se concretizou. A 

campanha da Frente por um Brasil sem Armas não obteve o sucesso esperado.  

O discurso do SIM esteve muito voltado para os "acidentes com armas" e a 

"criminalidade", o que dava à campanha um tom emocional e de proximidade, 

sobretudo quando se tratava de depoimentos que expunham momentos dolorosos e 

sofridos. No entanto, no decorrer da veiculação dos programas, o mote inicial precisou 

ser adaptado ao discurso da campanha adversária, e a campanha do SIM passou a 

abordar o tema da arma e da discussão da venda baseada em valores. Nesse contexto, a 

discussão em torno do "direito" consistia numa clara resposta à ofensiva do adversário, 

o qual insistia que a campanha do SIM pretendia retirar um direito do cidadão. O 

argumento de defesa constava em repetir que o direito à vida estaria mais assegurado 

com menos armas na sociedade. Assim, a campanha do NÃO começou a pautar a 

campanha do SIM. 

O discurso emocional foi o mais frequente na campanha do SIM. Há que se 

constatar, no entanto, que ao longo da campanha o apelo pragmático também foi aos 

poucos sendo adotado. Se no início predominavam os depoimentos de artistas e de 
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pessoas comuns, no final, começaram a aparecer na tela, de maneira frequente, 

especialistas da área. Suas falas foram utilizadas para intercalar depoimentos pessoais 

sobre tristes experiências de vida, misturando autoridade técnica e sensibilidade. 

A campanha do NÃO no Brasil centrou sua atenção nos temas "direito do 

cidadão", "criminalidade" e "desempenho do Estado". O argumento central era de que a 

proibição do comércio de armas tiraria dos brasileiros o direito de adquirir e portar uma 

arma sem que o Estado garantisse a sua segurança. Buscou enfaticamente separar a 

campanha pelo Estatuto do Desarmamento do pleito do referendo. Enfatizou que a 

proibição da venda de armas não levaria ao desarmamento do ladrão, mas apenas da 

sociedade civil. A Frente pela Legítima Defesa solicitou às pessoas que se imaginassem 

numa sociedade totalmente desarmada e dependente de um sistema de segurança 

pública ineficiente e fracassado. Ao apontar para a ineficiência do Estado, a campanha 

ressaltava a vulnerabilidade do cidadão caso a proibição do comércio de armas e 

munição se efetivasse. Abaixo um cartaz que circulou na época entre internautas 

apoiados da campanha do NÃO: 
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FIGURA 2.1 - CARTAZ EM DEFESA DA FRENTE PARLAMENTAR PELA LEGÍTIMA DEFESA 

 

 

Ao longo de toda a campanha, as críticas à ineficiência governamental foram 

inseridas de maneira direta, mas também de um jeito quase despretensioso. Observa-se 

ainda que a campanha do NÃO praticamente não abordou o tema-chave do oponente: 

"acidentes com armas". 

O formato predominante da campanha do NÃO foi do telejornal, reafirmando o 

seu caráter racional e pragmático. A campanha utilizou uma jornalista como âncora, que 

acabou desempenhando o papel de oradora predominante. Desde a sua apresentação, no 

início da propaganda, a jornalista tentou passar uma atitude de imparcialidade, parecia 

disposta apenas a mostrar a verdade para que o eleitor pudesse decidir o seu voto e não 

se arrepender depois. Ou seja, quis passar a imagem que se tratava de um trabalho de 

utilidade pública e não de uma peça de publicidade em busca do voto. 

Em uma disputa as campanhas buscam reforçar a atitude de seus eleitores; 

oferecer subsídios - argumentos - para que o eleitor indeciso se defina pela campanha e 



61 
 

 
 

não, pelos adversários; e o mais difícil, reverter os votos dos adversários. O SIM buscou 

reforçar a opinião pública pelo discurso emocional e de proximidade da campanha. Os 

principais argumentos apresentados eram a possibilidade de redução dos acidentes com 

armas e os decorrentes da violência entre conhecidos. Eles apostavam na diminuição 

das mortes com o fim da comercialização. Em síntese, acreditavam, como dito, no lema: 

"menos armas, menos mortes". 

Já a Frente pelo Direito à Legítima Defesa se caracterizou por ser muito 

informativa. Entre as mensagens veiculadas, as que podemos considerar mais 

importantes para a confirmação ou a escolha do voto foram: "a proibição tira um direito 

adquirido" e "a inoperância do Estado na área de segurança pública". O que se observa 

na campanha do NÃO, a partir dos programas eleitorais para televisão, é que a proibição 

da venda das armas não levaria ao desarmamento. Por isso, votar SIM não significaria o 

desarmamento de todos, mas apenas das pessoas de bem, de tal forma que essa opção 

seria apenas abrir mão do direito de ter uma arma e de se proteger.  

Mas a informação sobre a perda do direito de se proteger portando uma arma 

ganhou relevância, sobretudo com argumentações referentes à inoperância do Estado na 

área de segurança. Concluindo que o Estado não tiraria as armas dos bandidos, mas 

apenas dos cidadãos, tornando-os presas fáceis do crime. Sendo assim, foi possível 

perceber como a campanha ativou valores e percepções mais perenes como, por 

exemplo, a preocupação em perder um direito, a avaliação da ineficiência do Estado e a 

falta de confiança no mesmo. A campanha do NÃO refutou o argumento principal da 

Frente por um Brasil sem Armas ao ativar antigas percepções que os brasileiros têm a 

respeito do Estado. 
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O objetivo deste capítulo foi analisar as retóricas apresentadas pela Frente por 

um Brasil sem Armas e pela Frente pelo Direito à Legítima Defesa durante o Referendo 

do Desarmamento, em outubro de 2005. Para isso, realizou-se uma análise de conteúdo 

dos programas eleitorais divulgados pelas duas campanhas. No próximo capítulo vamos 

relacionar essas análises com as predisposições do eleitor e a decisão do voto, 

sobretudo, no que tange sua imagem diante das instituições policiais. 
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CAPÍTULO 3 

A FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA NO REFERENDO DO 

DESARMAMENTO 

 

Herbert Blumer (1971) distingue os dois tipos de grupos humanos e mostra uma 

definição de opinião pública como resultado do debate entre públicos e não da massa. 

Segundo ele, a massa está ligada a uma agitação coletiva, de modo que há uma 

diversidade de seus participantes que possuem diferentes vinculações culturais, 

profissionais e materiais. Ela é composta por indivíduos anônimos, com escassa 

interação e troca de experiências entre eles. Fora isso, a organização interna da massa é 

frágil e não é capaz de agir de forma ordenada; levando em conta que a origem cultural 

dos indivíduos da massa é distinta e os interesses de cada um deles encontram-se fora 

do âmbito específico do grupo, o que torna difícil a compreensão das questões de forma 

ordenada (BLUMER, 1971). 

Pela definição acima é possível perceber que a massa é desprovida de 

características da sociedade ou comunidade. Não possuindo organização social, 

costumes, tradição, regras e lideranças institucionais fortes. No mais, na massa, o 

indivíduo busca satisfazer objetivos próprios, não há cooperação, lealdade ou fidelidade 

entre eles o que cria um comportamento instável em função de um processo 

desordenado de seleção das ideias. No Brasil, pode ser exemplo de comportamento de 

massa, por essa definição, os fortes processos migratórios ocorridos em meados do 

século XX do campo para os grandes centros urbanos. Para Blumer (1971) as massas 

são consequências de aglomerações de indivíduos deslocados de seu convívio social em 

busca de objetivos individuais, o que por um lado dificulta a formação de uma 
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identidade comum e relação entre os integrantes da massa; por outro, facilita a 

manutenção da busca por objetivos individuais. 

Já o público, segundo Blumer, é composto por pessoas que estão, de alguma 

forma, inseridas no debate de uma questão qualquer; sendo assim, sempre haverá 

divisão entre os membros do público, o que gera uma constante discussão sobre a 

problemática. Apenas é possível a formação do público quando há uma questão que 

gera discussão e finda em uma opinião coletiva, como no caso da proibição do comercio 

de venda de armas e munições no Brasil. A ocorrência de um comportamento coletivo 

específico que diz respeito a uma questão dada, resulta ao fato de que o público 

desconsidera a tradição social ou padrões culturais, sendo visto como meio do debate. 

Desta forma, público é um agrupamento natural, espontâneo, e não preestabelecido. Ele 

depende do desacordo e da discussão para sua existência, o que leva a um tipo 

específico de interação por caracterizar-se pelo conflito e não pela unanimidade 

(BLUMER, 1971). 

Os membros que compõem o público podem ser divididos em dois tipos. 

Existem os indivíduos que se encaixam a grupos de interesse e aqueles desvinculados 

desses grupos, chamados de desinteressados, que normalmente formam a grande 

maioria. Certamente que um Referendo Popular essa realidade muda por inteiro. Os 

debates e confrontos sobre temas públicos nesses casos são resultado da oposição de 

pontos de vista de grupos de interesse distintos. Todo grupo de interesse, quando 

defende sua opinião, tem por objetivo ganhar a simpatia dos ouvintes desinteressados 

que, no início do debate, encontram-se à margem da disputa. Uma vez que determinado 

tema polêmico entra no espaço público, os indivíduos desinteressados passam a agir 

como árbitros da questão, enquanto os integrantes dos grupos de interesse tentam 

defender suas posições. "Por essa razão uma opinião pública parece se situar a meio 
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caminho entre um ponto de vista altamente emocional e preconceituoso e uma opinião 

inteligente e reflexiva" (BLUMER, 1971).  

Os grupos de interesse usam de todos os meios de mídia disponíveis para gerar 

emoções e difundir desinformação, visando favorecer seu ponto de vista. Para Blumer, 

esse fato tem levado muitos estudos a não considerarem o caráter racional da opinião 

pública, enfatizando sua irracionalidade. Entretanto, ele defende que, ao fazer uma 

avaliação a partir do embate, a opinião pública é racional, mas "não precisa ser 

necessariamente inteligente" (BLUMER, 1971). Pela razão de que o resultado a que 

chega o público em relação a certo tema depende do volume de informações disponíveis 

sobre essa questão e a forma como elas foram mostradas pelos grupos de interesse. 

Neste ponto entra, portanto, o papel essencial dos meios de comunicação, pois a 

existência da opinião pública depende da atuação e vigência de uma discussão pública, 

que passa pela mídia na sociedade moderna. 

Os meios de comunicação transformaram-se no canal fundamental de 

propagação de informações sobre temas públicos e de tentativas de convencimento dos 

indivíduos desinteressados por parte dos grupos de pressão. O problema é a existência 

de um limite, seja na capacidade de discussão do público, seja nesta propagação de 

informações e opiniões pelos grupos de interesse. Quando há muitos lados em debate, 

como no caso do Referendo, e as oportunidades para discussão aprofundada delas são 

limitadas, cresce a possibilidade de manipulação dos indivíduos desinteressados por 

parte da propaganda produzida pelos grupos de pressão. 

A opinião pública que importa aqui é uma opinião sobre temas que dizem 

respeito à nação ou a outro agregado social, expressa de maneira livre por indivíduos 

que estão fora do governo, mas que reclamam o direito de que suas opiniões possam 

influenciar ou determinar ações governamentais (BOBBIO, 1998). 
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Os geradores de mudanças consistentes da opinião pública podem ser 

classificados em dois grandes grupos. O primeiro é de caráter individual, gerado por 

auto-reflexão; o segundo é de caráter social, definido aqui como rupturas ideológicas. 

No momento que ocorrem, as rupturas resultam em mudanças na opinião pública. 

Quando a ruptura ideológica ocorre em uma democracia, as mudanças na opinião são o 

resultado do debate entre elite e massa. Identificar esse debate, relacionando-o aos 

momentos de significativas mudanças de opinião, torna-se fundamental para explicar as 

rupturas. Essas rupturas ideológicas só são possíveis porque apesar dos líderes políticos 

e autoridades serem reconhecidas popularmente e receberem obediência do público, os 

mesmos indivíduos desse público podem reservar algumas qualidades de independência 

e autonomia. 

As fontes de influência na opinião individual, além da propagação de 

informações pela mídia, podem ser separadas em três grupos. O primeiro é chamado de 

grupo primário, dado que as relações entre os indivíduos acontecem face a face. São a 

família, colegas de trabalho e outros. Quando a relação face a face entre o emissor e o 

receptor é rara, trata-se de um grupo secundário, podendo ser um sindicato, um partido 

político, uma entidade representativa de segmento social, etc. Por fim, o outro grupo é 

classificado de terciário, não sendo constituído de uma organização formal entre seus 

integrantes que se identificam como participantes do mesmo grupo por pertencerem a 

uma mesma categoria. Pode ser uma comunidade, uma região geográfica, uma classe 

social ou simplesmente ser um homem ou uma mulher (LANE e SEARS, 1964). 

As alterações nas opiniões individuais acontecem a partir de uma complexa rede 

que envolve direção, intensidade, contexto, organização e bases informacionais (não 

necessariamente originárias da mídia). Os processos de influência a favor da 

transformação de opiniões individuais apresentam, portanto, três componentes básicos: 
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i) Opinião do indivíduo que está sendo influenciado; ii) Avaliação que este indivíduo 

faz da fonte de influência, e; iii) Percepção que ele tem da posição da fonte de 

influência. 

Se a opinião do membro não for intensa; se ele confiar na fonte de influência e 

se identificá-la em uma posição próxima à sua, formam-se as condições para a mudança 

de opinião. 

Como o cidadão racional está propenso a novas informações, e ele faz isso sobre 

os assuntos mais relevantes do momento que se encontram na agenda da mídia; essas 

novas informações podem ser compatíveis com a opinião já existente, ou em função das 

mudanças sociais, acabarem gerando dúvidas nas opiniões já existentes em relação às 

informações recebidas recentemente pela mídia. Em razão disso, o indivíduo racional, 

que procura informações na mídia sobre temas públicos, pode mudar suas opiniões a 

partir das informações disponíveis e selecionadas por ele em função da importância do 

tema. Essa pressão que o consumidor de informações sobre temas públicos na mídia 

sofre, deixa-o exposto a um acréscimo de inconsistências nas opiniões individuais sobre 

temas correlatos. 

Assim, para Lane e Sears (1964), o processo de ganho de informação para o 

sujeito racional pode torná-lo capaz de tolerar e perceber inconsistências em relação a 

determinadas opiniões, estando mais capacitado a rever suas posições. Sendo assim, 

considera-se opinião racional aquela criada com base em informações recebidas pela 

mídia e por integrantes de grupos que são intermediários dessas informações sobre a 

realidade. Nesse sentido, Michael Kunczik (1997) assegura que "a mídia interage com 

outros fatores intermediários de forma que normalmente a comunicação de massa não é 

a única causa da opinião, mas um dos fatores entre vários que reforçam as condições 

existentes". 
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Os indivíduos tentam estabelecer opiniões coerentes com as do grupo a que 

pertencem, separando informações das mensagens a que se expõem, dando atenção 

àquilo com o que previamente concordam e ignorando o que as desagrada. Ao passo 

que as pessoas tendem a desprezar mensagens contrárias às atitudes do grupo, as 

pessoas veem esse mesmo comportamento reforçado em seus contatos com os 

companheiros que exibem tendências seletivas similares. Porém, isso não significa que 

todos se exponham exatamente à mesma quantidade e tipo de informação, ou que sejam 

influenciados pelos mesmos aspectos da vida social. Cada um tem suas experiências e 

seu catálogo privado de dados, embora selecione e julgue esses itens de acordo com 

padrões coletivos (LAGE, 1998). 

É importante compreender, entre outras coisas, em que condições as opiniões 

primárias amplificadas pela dinâmica de grupo perdem a estabilidade e se transformam. 

Isso vai depender da ativação de ideias, crenças, valores ou experiências que as pessoas 

mantêm em recesso, exatamente porque vão de encontro com escolhas ou interesses do 

grupo a que pertencem em dada época ou até mesmo pela ausência de novas 

informações sobre o tema circulando no meio social. Circunstâncias como crises 

pessoais, afastamento ou rejeição do grupo, submissão à propaganda contrária 

impossível de ser desconsiderada podem levar à nova estrutura de atitudes e, talvez, a 

novas afiliações – neste caso, com mudanças relevantes da opinião (FIGUEIREDO, 

2000). 

Assim, a aproximação com episódios de violência podem influenciar a opinião 

do indivíduo quanto ao tema abortado no Referendo. A confiança nas instituições 

coercitivas, sobretudo, as policiais, é um fator que certamente contribui no resultado. E 

as elites políticas, evidentemente, se utilizam desde sentimento em busca do 

convencimento. 
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Para uma análise empírica sobre a opinião pública é necessário considerar a 

existência das duas esferas de opinião que se complementam. Há um estado de opinião 

primário, que se mantém, ao se apresentar uma diversificação em nível individual e ao 

oferecer uma continuidade no tempo a um esquema de referências em relação a 

determinado assunto público. Isso seria o como uma opinião estática ou permanente. 

Quando muda, normalmente o faz de maneira gradual e em uma única direção. Além da 

opinião primária, existe a opinião dinâmica que diz respeito a uma tomada de posição 

pública frente a determinado problema em um momento específico, também chamada 

opinião secundária, ou uma corrente de opinião.  

As alterações nas correntes de opinião, ocorrem em ondas, às vezes rápidas, que 

percorrem a sociedade criando a inflexão de posições antes identificadas como estáveis. 

Atitudes podem ser tomadas coletivamente com base em opiniões não-homogêneas. 

Diante das tendências coletivas, cada pessoa busca em seu passado argumentos que 

justifiquem sua adesão, e tais argumentos podem se diferenciar bastante.  

As opiniões individuais, decididas em dado momento do tempo, têm 

propriedades distintas da opinião pública coletiva. Há uma influência nas predisposições 

das pessoas na criação das opiniões, mas a influência pessoal muitas vezes é maior que 

a importância dos temas. A opinião primária pode ser entendida inicialmente como 

racional, enquanto as preferências secundárias são influenciadas pela conjuntura e 

altamente voláteis quando comparadas com a primeira. Os cidadãos formam opiniões 

secundárias de acordo com as informações que chegam a cada momento. Sendo assim, 

as respostas que o cidadão dá ao survey em dado momento levam em conta essa opinião 

secundária (PAGE e SHAPIRO, 1992).  

Devido a complexidade e as incertezas dos temas, é fácil ver como uma opinião 

individual pode oscilar para baixo e para cima, dependendo das informações recebidas 



70 
 

 
 

mais recentemente. A repetição de uma questão, ao longo do tempo, termina 

aproximando a visão dos indivíduos de um agregado coletivo. A opinião secundária é 

temporariamente afetada, enquanto a média das opiniões gera tendências a longo prazo 

e preferências coletivas. A opinião pública primária, por sua vez, pode ser caracterizada 

pela agregação de crenças individuais e das preferências ao longo do tempo. 

Não existe oposição entre as duas formas, tendo em vista que uma opinião 

primária pode ser mobilizada por algum acontecimento específico e, em função disso, 

fazer surgir uma corrente de opinião secundária. Quando se fala em formação da 

opinião secundária, o correto seria dizer formação de uma corrente de opinião, muitas 

vezes criada a partir da influência dos meios de comunicação, dos líderes de opinião, e 

de fatores externos (PAGE e SHAPIRO, 1992). 

 

3.1.  A CAMPANHA DO REFEDENDO E A DESCONFIANÇA NAS 

INSTITUIÇÕES COERCITIVAS 

 

Em 2005, mais fortemente no segundo semestre, o tema que mobilizou a opinião 

pública brasileira foi o referendo nacional sobre a manutenção da permissão para venda 

de armas de fogo e munições no país. O tema, polêmico, envolveu questões sobre 

direitos civis, liberdades, segurança, criminalidade e, indiretamente, confiança no 

Estado. Além disso, some-se o fato da pouca tradição brasileira em realização de 

consultas populares diretas, como esta, onde os eleitores são chamados a decidir sobre 

um aspecto cuja deliberação normalmente fica restrita à elite política. 

Desde a discussão no congresso da lei do desarmamento, dois anos antes do 

referendo, a opinião pública brasileira já se mostrava a favor da maior restrição ao 
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comércio e uso de armas de fogo no país. Com a proximidade do referendo e início do 

Horário Gratuito de Propaganda sobre o Referendo, a ampliação do debate público 

gerou uma inversão nas opiniões. O público, que de maneira geral era favorável à 

restrição de armas de fogo; quando isso leva à restrição de liberdades, principalmente 

considerando os baixos índices de confiança da opinião pública no Estado, a posição 

predominante é a de que o cidadão tem que preservar o direito à própria segurança. 

O impacto do horário gratuito no rádio e televisão foi maior para as mudanças na 

opinião pública ao longo do tempo, comprovando a importância da intervenção do 

debate através dos meios de comunicação de massa para a conformação da opinião 

pública a respeito do tema. 

Em pesquisa do DataFolha no dia 21 de julho, com 2.110 brasileiros, e 

divulgada no dia 27 de julho de 2005, 80% dos entrevistados afirmaram que o comércio 

de armas de fogo e munição deveria ser proibido, 17% foram a valor e 3% não 

souberam responder. Esta pesquisa revelou ainda que a maioria dos brasileiros (76%) 

tomou conhecimento do referendo. Desses, 31% consideram-se bem informados sobre o 

tema, 36% mais ou menos informados e apenas 9% mal informados. Não havia tomado 

conhecimento do referendo 24% dos entrevistados.  

Defenderam a proibição da venda de armas de fogo e munição principalmente as 

mulheres (85%) e os moradores da região Nordeste (84%). Foram contrários à proibição 

especialmente os moradores do Sul do país (26%), os homens (23%), os mais 

escolarizados (22%) e os que possuem maior renda familiar (23%). Entre os 

entrevistados que possuíam arma de fogo, 64% eram contrários à proibição da venda de 

armas e munição, contra 31% que eram a favor. Do total de entrevistados, 9% possuíam 

arma de fogo em casa. 



72 
 

 
 

Dos entrevistados que não têm arma de fogo, 19% já haviam pensado em 

comprar uma arma para se defender da violência, contra 81% que nunca pensaram nessa 

possibilidade. Entre os homens, o índice dos que já pensaram em comprar uma arma de 

fogo ficou dez pontos acima da média (29%) e entre as mulheres ficou dez pontos 

abaixo da média (9%). Este dado mostra que os homens se colocam no papel de 

defensores do lar, buscando a proteção de sua família, a despeito do monopólio da força 

pelo Estado. 

No mês da realização do Referendo, o Ibope realizou duas pesquisas de intenção 

de voto, entre os dias 11 e 13; e 18 e 20 de outubro de 2005, conseguindo captar a 

virada e o efeito da publicidade na opinião pública. 

 

GRÁFICO 3.1: 

 

Fonte: Ibope. 
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Ainda segundo o Ibope, corroborando o levantamento realizado pelo DataFolha, 

os homens eram mais propensos a votar pelo NÃO. 58% contra 45% das mulheres. 

Entretanto, o dado do levantamento do Ibope mais importante para este trabalho é que 

92% dos entrevistados afirmaram estar acompanhando as campanhas do Referendo. Isso 

mostra o poder de alcance da mídia nos eleitores. E, principalmente, seu poder de 

influência. Fica claro que as pesquisas começaram a apontar uma tendência de virada a 

partir do começo do Programa Eleitoral Gratuito na rádio e televisão, em 01 de outubro 

de 2005. 

Entretanto, à medida que avançava o debate, verificou-se uma rápida e inexorável 

mudança de opinião que resultou em esmagadora vitória do NÃO em todos os Estados 

do país, chegando a impressionantes 87% no Rio Grande do Sul. Em Pernambuco, 

Estado com maior força do SIM (45,5%), a diferença em favor do NÃO foi de sólidos 

nove pontos percentuais. 

O NÃO ganhou no país todo de maneira sólida. Obtendo maioria em todos os 

estados, em todas as capitais, em todas as regiões geográficas, bem como na maior 

cidade do país, São Paulo, com 57,6%, e ganhou também em uma das menores: Santana 

do Jacaré, Minas Gerais, com seus 4.701 habitantes, com 57% dos votos. Na tabela 

abaixo6 o resultado final por estado: 

TABELA 3.1: RESULTADO POR ESTADO 

                                                           
6
 A Tabela “3.1: Resultado por Estado” tem por objetivo apontar que a vitória do NÃO ocorreu em todos 

os Estados da Federação. Discrepâncias podem ser observadas entre os percentuais de Estado para 

Estado, no entanto, a supremacia do NÃO foi uma constante. Certamente, entender as razões dessa 
variação é uma questão interessante, mas que não faz parte do escopo deste trabalho. Para tanto, seria 

necessária uma análise em cada caso. Em outra oportunidade tal esforço poderá ser um bom problema 

de pesquisa. 

 

Não Sim Em Branco Nulos Comparecimento Abstenção 

ACRE 221.828 43.025 2.233 3.328 270.414 118.723 
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(83,76%) (16,24%) (0,83%) (1,23%) (69,49%) (30,51%) 

ALAGOAS 
690.448 

(54,86%) 

568.083 

(45,14%) 

15.214 

(1,17%) 

22.757 

(1,76%) 

1.296.502 

(73,05%) 

478.412 

(26,95%) 

AMAZONAS 
839.007 

(69,16%) 

374.090 

(30,84%) 

9.697 

(0,79%) 

12.336 

(1,00%) 

1.235.130 

(73,16%) 

453.157 

(26,84%) 

AMAPÁ 
181.764 

(73,48%) 

65.593 

(26,52%) 

1.782 

(0,71%) 

2.334 

(0,93%) 

251.473 

(75,61%) 

81.116 

(24,39%) 

BAHIA 
3.448.907 

(55,45%) 

2.770.718 

(44,55%) 

91.424 

(1,42%) 

140.867 

(2,18%) 

6.451.916 

(72,07%) 

2.500.207 

(27,93%) 

CEARÁ 
2.090.103 

(54,70%) 

1.730.922 

(45,30%) 

57.806 

(1,47%) 

58.271 

(1,48%) 

3.937.102 

(76,53%) 

1.207.414 

(23,47%) 

DISTRITO FEDERAL 
695.328 

(56,83%) 

528.169 

(43,17%) 

16.249 

(1,29%) 

16.434 

(1,31%) 

1.256.180 

(80,29%) 

308.320 

(19,71%) 

ESPÍRITO SANTO 
952.056 

(56,38%) 

736.510 

(43,62%) 

28.458 

(1,64%) 

22.512 

(1,29%) 

1.739.536 

(77,19%) 

513.908 

(22,81%) 

GOIÁS 
1.776.072 

(67,90%) 

839.508 

(32,10%) 

36.281 

(1,35%) 

41.675 

(1,55%) 

2.693.536 

(74,39%) 

927.432 

(25,61%) 

MARANHÃO 
1.565.845 

(61,13%) 

995.849 

(38,87%) 

31.505 

(1,19%) 

48.188 

(1,82%) 

2.641.387 

(70,72%) 

1.093.744 

(29,28%) 

MINAS GERAIS 
6.155.748 

(61,28%) 

3.889.398 

(38,72%) 

174.127 

(1,67%) 

208.241 

(2,00%) 

10.427.514 

(78,28%) 

2.893.108 

(21,72%) 

MATO GROSSO DO SUL 
820.467 

(73,33%) 

298.372 

(26,67%) 

11.016 

(0,96%) 

12.007 

(1,05%) 

1.141.862 

(75,87%) 

363.196 

(24,13%) 

MATO GROSSO 
1.016.288 

(76,89%) 

305.457 

(23,11%) 

13.676 

(1,01%) 

14.238 

(1,05%) 

1.349.659 

(72,78%) 

504.818 

(27,22%) 

PARÁ 
1.894.619 

(67,12%) 

928.006 

(32,88%) 

27.414 

(0,95%) 

31.452 

(1,09%) 

2.881.491 

(72,04%) 

1.118.372 

(27,96%) 

PARAÍBA 
1.183.463 

(63,14%) 

690.751 

(36,86%) 

28.348 

(1,47%) 

31.481 

(1,63%) 

1.934.043 

(78,34%) 

534.590 

(21,66%) 

PERNAMBUCO 2.296.510 1.918.048 64.458 68.283 4.347.299 1.309.371 
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Fonte: Justiça Eleitoral. 

O NÃO deve uma vitória expressiva, de maneira geral, com 63,94% contra 36,06%, como 

mostra a tabela abaixo: 

 

 

(54,49%) (45,51%) (1,48%) (1,57%) (76,85%) (23,15%) 

PIAUÍ 
925.883 

(62,91%) 

545.828 

(37,09%) 

21.065 

(1,38%) 

33.377 

(2,19%) 

1.526.153 

(76,65%) 

464.840 

(23,35%) 

PARANÁ 
3.988.689 

(73,15%) 

1.463.776 

(26,85%) 

72.281 

(1,29%) 

65.217 

(1,17%) 

5.589.963 

(80,45%) 

1.358.474 

(19,55%) 

RIO DE JANEIRO 
5.124.572 

(61,89%) 

3.155.897 

(38,11%) 

147.610 

(1,71%) 

212.872 

(2,46%) 

8.640.951 

(81,17%) 

2.004.229 

(18,83%) 

RIO GRANDE DO NORTE 
938.514 

(61,98%) 

575.783 

(38,02%) 

18.492 

(1,19%) 

24.354 

(1,56%) 

1.557.143 

(76,99%) 

465.473 

(23,01%) 

RONDÔNIA 
519.425 

(78,28%) 

144.117 

(21,72%) 

6.043 

(0,89%) 

6.326 

(0,94%) 

675.911 

(70,83%) 

278.397 

(29,17%) 

RORAIMA 
132.928 

(85,00%) 

23.453 

(15,00%) 

1.079 

(0,68%) 

1.297 

(0,82%) 

158.757 

(73,49%) 

57.265 

(26,51%) 

RIO GRANDE DO SUL 
5.353.854 

(86,83%) 

812.207 

(13,17%) 

72.184 

(1,15%) 

55.090 

(0,88%) 

6.293.335 

(82,88%) 

1.300.172 

(17,12%) 

SANTA CATARINA 
2.469.542 

(76,64%) 

752.678 

(23,36%) 

39.625 

(1,20%) 

36.704 

(1,11%) 

3.298.549 

(82,01%) 

723.621 

(17,99%) 

SERGIPE 
596.013 

(62,88%) 

351.811 

(37,12%) 

13.152 

(1,34%) 

19.290 

(1,97%) 

980.266 

(78,68%) 

265.547 

(21,32%) 

SÃO PAULO 
12.788.668 

(59,55%) 

8.685.149 

(40,45%) 

322.130 

(1,45%) 

407.030 

(1,83%) 

22.202.977 

(81,32%) 

5.100.918 

(18,68%) 

TOCANTINS 
442.724 

(75,99%) 

139.847 

(24,01%) 

5.858 

(0,98%) 

8.346 

(1,40%) 

596.775 

(71,15%) 

241.967 

(28,85%) 
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TABELA 3.2: RESULTADO NACIONAL 

 

 
Não Sim 

Em 
Branco 

Nulos Comparecimento Abstenção 

Brasil 
59.109.265 
(63,94%) 

33.333.045 
(36,06%) 

1.329.207 
(1,39%) 

1.604.307 
(1,68%) 

95.375.824 
(78,15%) 

26.666.791 
(21,85%) 

Fonte: Justiça Eleitoral. 

Com base na discussão proposta por este trabalho, algumas hipóteses podem ser 

levantadas para o caso excepcional na história eleitoral do Brasil. Invariavelmente, elas 

perpassam pelo conceito de Capital Social e confiança nas instituições coercitivas. 

Capital Social pode designar diferentes categorias, e são muitas as definições que 

apresentam diferentes matizes, sobretudo se elas surgem em diferentes contextos 

teóricos7. Na visão os sociólogos, o termo não tem o mesmo significado atribuído pelos 

cientistas políticos. Para este trabalho, a ideia que capital social é "um agregado de 

valores ou normas informais compartilhados por indivíduos de um grupo que lhes 

permite cooperar entre si. Esperando que os outros se comportem confiável e 

honestamente, os membros do grupo acabarão confiando uns nos outros. A confiança 

age como lubrificante fazendo com que qualquer grupo ou organização a funcionar com 

eficiência" (FUKUYAMA, 2002). 

Sendo assim, a ideia de confiança tem papel fulcral na teoria do capital social, e, 

no plano mais agregado, para a maioria dos teóricos, a confiança promove a eficiência 

institucional. Nesse caso, não seria diferente entre aqueles que pensam a democracia 

como um conjunto de instituições. 

Não por acaso que em seu estudo sobre os diferentes níveis de desempenho 

institucional entre as regiões da Itália, Putnam (1996) sugeriu que o desempenho 

institucional é diferenciado, sobretudo, pela existência de cultura cívica em uma região 

                                                           
7 Para os diferentes conceitos de capital social, ver Bourdieu (1985); Coleman (1988); Putnam (1996); 
Durston (2003), entre outros. 



77 
 

 
 

e, em outra, não. O desempenho das instituições é ruim onde a cultura cívica é baixa e, 

neste sentido, o capital social é fundamental. No que tange à relação entre capital social 

e democracia, na sentença que encerra sua obra Comunidade e democracia, Putnam é 

enfático: "criar capital social não será fácil, mas é essencial para fazer a democracia 

funcionar" (1996). Nesse sentido, o capital social entre polícia e cidadão passa por uma 

rede complexa que envolve a prática, a natureza, e expectativa com a instituição. 

A confiança é o elo entre os cidadãos e as instituições que devem representar o 

interesse público, solidificando tanto a legitimidade quanto a efetividade dos governos 

democráticos. Na condição de depositária das reivindicações permanentes do Estado no 

monopólio da força física, a polícia é uma das principais responsáveis pelo primado da 

lei, uma das dimensões que integram uma democracia de qualidade. No Brasil o tema da 

falta de confiança na polícia surge com destaque no tema da transição democrática, que 

teria sido incapaz de criar polícias respeitosas dos direitos dos cidadãos. 

É importante distinguir medidas de confiança e medidas de avaliação de 

desempenho. A confiança nas instituições é o que resulta das percepções dos cidadãos 

quanto à eficiência e adequação às funções para as quais são idealizadas. Por sua vez, a 

polícia depende, entre outros fatores, da confiança dos cidadãos para um desempenho 

mais eficiente de suas funções. Precisa estabelecer parcerias com os cidadãos para 

prevenção da criminalidade, pois atividades de policiamento são eficientes quando há 

cooperação por parte das comunidades. Sendo assim, mesmo não estando entre os 

objetivos deste trabalho, e em caráter ilustrativo, torna-se relevante explanar um pouco 

sobre o que diz a literatura a respeito das origens dessa falta de confiança dos cidadãos 

nas polícias. 
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A polícia assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do 

governo, enquanto exerce sua função de tutela da ordem jurídica, assegurando a 

tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra as violações e malefícios. É 

importante ressaltar que no Brasil existem dois ciclos, um representado pela Polícia 

Militar e o outro pela Polícia Civil e que ambas atuam na esfera estadual. 

A distinção entre a Polícia Militar e a Polícia Civil é que a primeira é composta 

por policiais caracterizados, com a missão de prevenir as condutas criminosas e zelar 

pela ordem pública, atuando principalmente na prevenção do crime, enquanto que a 

segunda é composta por policiais com a missão de investigar crimes e contravenções, e 

reunir provas sobre suas circunstâncias e sua autoria, atuando fundamentalmente após a 

ocorrência do fato criminoso. 

O cidadão comum nem sempre entende essa separação, no entanto, é fato que o 

contato maior se dá com a Polícia Militar, primeiro, porque o efetivo de policiais 

militares é muito maior do que de policiais civis, segundo, em razão da ostensividade – 

uso da farda, da viatura e de armamento – ela é conhecida de imediato; e por fim, a 

atividade fundamental da polícia militar é o patrulhamento, que é efetuado nas vias 

públicas, o que dá maior visibilidade à polícia militar.  

Segundo Sherman (cf. BAYLEY, 2001), a relação direta entre o cidadão e a 

polícia militar ocorre de duas maneiras: i) ação policial reativa; quando a iniciativa é do 

cidadão, como exemplo, para agir numa situação em que ele sinta a sua segurança 

ameaçada; ii) ação policial proativa; quando a iniciativa é da polícia, como exemplo, 

quando policiais abordam pessoas ou veículos, na via pública, com a fundada suspeita 

de que eles possam colocar em risco a segurança da coletividade. Assim, a ação da 

polícia está diretamente relacionada à segurança do cidadão ou da coletividade. 
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A segurança está relacionada à ausência de medo, entretanto, as pessoas sentem 

medo de coisas ou situações que não são, necessariamente, caso de polícia, por isso, é 

importante frisar que a segurança que a polícia deve oferecer ao cidadão está ligada ao 

crime e a violência. Por outro lado, o grau de medo do cidadão tem efeito no grau de 

confiança na polícia. O medo que ele tem do crime e da violência é fundamentado, 

inclusive, na sua experiência com a polícia. 

Confiança é uma crença criada nas percepções e imagens das características dos 

outros e essa construção se dá através das interações continuadas em um considerado 

período de tempo, ou seja, pela experiência (OFFE, 1999). 

No campo das relações interpessoais, Newton (1999) destaca o risco de dano 

para os indivíduos envolvidos na relação, haja vista a imprevisibilidade do 

comportamento humano, o que nos faz acreditar que a confiança é construída através do 

grau de conhecimento do outro, quanto mais conhecemos, mais podemos confiar ou 

desconfiar, logo, além da experiência, confiança envolve reciprocidade. 

Apesar do conjunto de regras, tanto sociais, morais e legais, que conduzem o 

comportamento humano, e que podem propagar a “vontade geral”, é provável que 

pessoas ajam totalmente em desarmonia com elas.  

Mas a confiança nas instituições se processa de forma desigual da confiança nas 

pessoas. No que diz respeito à primeira, Offe (1999) coloca o foco de sua análise no 

sentido normativo das instituições, ou seja, elas foram concebidas a partir de normas 

que estabelecem sua função junto à sociedade, assim, deve haver previsibilidade das 

ações que abarcam seus representantes junto à sociedade. Confiar na instituição 

demanda conhecer essas regras e o papel que deve desempenhar, lembrando que essa 

ideia tanto vale para os representantes da instituição, quanto para o cidadão, que se guia 
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a partir de sua experiência, por aquilo que aprendem sobre o funcionamento das 

instituições. 

Sendo assim, confiar na instituição polícia demanda que os cidadãos conheçam a 

função que ela desempenha, em outras palavras: para o que a polícia serve; a fim de que 

ele possa demandar seus serviços de acordo com a missão pela qual ela foi criada; bem 

como, que todos os policiais entendam a missão institucional, a fim de que possam 

atender o cidadão nas suas necessidades específicas. 

Como mencionado anteriormente, a polícia é responsável pela segurança do 

cidadão, protegendo-o do crime e da violência, portanto, isso pressupõe que os 

acolhimentos feitos pela polícia estejam ligados a esses fenômenos. No entanto, é fato 

que existe uma crescente demanda da polícia, no que se refere ao atendimento de 

ocorrências que não encerra relação com o crime. 

A iniciativa da ação é do policial, mas ela acontece na razão da desconfiança do 

agente contra a pessoa abordada, já que o policial, quando em patrulhamento, suspeita 

de alguém, ou seja, desconfia que o indivíduo possa representar alguma ameaça para a 

segurança dos outros em razão de sua atitude e interfere no direito individual de ir e vir, 

a fim de investigar o embasamento dessa suspeita. Por mais que tentem, as instituições 

não conseguiram traduzir em seu conjunto de normas um significado de atitude suspeita 

que possa ser universalizado, pois trata de comportamento humano. Contudo o 

procedimento da abordagem policial é legal, ou seja, está previsto na legislação. 

Para o modelo que propõe a emergência da cultura da confiança, proposto por 

Sztompka (1999), a coerência normativa é uma das variáveis independentes da estrutura 

de oportunidades em que se deve aplicar políticas, a fim de se lançar ou sustentar a 

cultura de confiança. Sendo assim, o instrumento principal, capaz de exercer influência 

política no desenvolvimento de instituições, é a legislação, a qual deve conter um 
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sistema de leis coerentes, simples, transparente, persistente e não transitório. Outra 

variável colocada é a estabilidade da ordem social, que deve ser salvaguardada por 

políticas consistentes e irreversíveis. As pessoas devem sentir que as autoridades 

conhecem o que fazem e o caminho que estão seguindo. 

Levando em conta o argumento de Sztompka e focando a análise na abordagem 

policial, pode-se afirmar que existe uma legislação que autoriza o policial a parar uma 

pessoa na rua e averiguar se trata de um infrator da lei ou não, isso é considerado o 

exercício do law enforcement. Fora disso, esta é uma ação que incide transversalmente 

na manutenção da ordem social. Mesmo sendo necessária, a abordagem policial não é 

uma ação agradável, pelo fato de representar o poder coercitivo do estado, pois qualquer 

pessoa está sujeita a ser alvo desta ação, pois a iniciativa e o poder discricionário de agir 

é da polícia.  

A percepção do cidadão dessa ação pode ser construída direta ou indiretamente, 

pois, além da experiência pessoal em ser abordada, o indivíduo pode receber influência 

da mídia, de pessoa conhecida, ou até mesmo quando ele vivencia uma abordagem na 

via pública envolvendo estranhos. Por tudo isso, existe a probabilidade da abordagem 

policial ser ligada a uma experiência ruim que, cujo argumento de Sztompka (1999), 

pode ser generalizado e gerar desconfiança, a qual é contagiante, e que a partir do 

momento em que se instala tende a se manter. 

Nesse sentido ainda, vale somar que quando a polícia é acionada para realizar a 

sua real missão e o cidadão está na condição de vítima, representa que vivenciou uma 

experiência ruim, em razão do dano (físico, moral, material ou psicológico) que sofreu, 

o que pode ser relacionado à referência que possui da polícia, pois foi a instituição que 

participou desse momento. 
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A legislação que regula a abordagem policial vige há mais de cinquenta anos, 

sem sofrer alterações, portanto não é algo transitório, no entanto, é anterior a 

Constituição Federal de 1988 e o próprio regime democrático. Embora essa legislação 

tenha sido recepcionada pela Constituição Federal, foi preciso produzir alterações nos 

procedimentos que operacionalizam essa ação, os quais vêm sendo submetidos a uma 

dinâmica constante de revisão, em razão da implantação do processo de qualidade. 

Desta maneira, podemos dizer, no que diz respeito à abordagem policial, que os 

policiais militares têm conhecimento da legislação e dos procedimentos, mas não os 

reconhecem, pois a dinâmica de mudanças da estrutura organizacional ocorre numa 

velocidade em que a mudança da cultura organizacional não consegue acompanhar. Em 

outras palavras, existe uma questão na difusão das reformulações, é como os membros 

de um corpo que não conseguem decifrar a mensagem do cérebro e respondem de 

alguma forma, que não a esperada. 

Esse desafio interfere diretamente na operacionalização da ação policial, que ao 

ser implementada de forma diversa da prevista, aumenta a probabilidade do policial 

exagerar em sua ação e praticar abuso. Assim, além de algumas das ações policiais, que 

têm previsão legal, não serem bem percebidas pelo cidadão, ainda há a possibilidade das 

experiências negativas com a polícia crescerem por conta de ações abusivas. Isso é uma 

manifestação de que o conjunto de valores específicos da instituição não é seguido por 

seus agentes. É claro que não são todos os agentes que se incluem neste diagnóstico, 

mas basta uma ínfima parcela deles para generalizar a percepção negativa da instituição. 

Essa situação nos remete ao argumento de Offe (1999), que entende que a 

instituição mediará a confiança do cidadão no agente, pois o que é conhecido são os 

valores específicos da instituição e não os seus agentes, portanto, um dos valores que 

possibilita a confiança representada pela instituição é a capacidade do agente em honrar 



 

 

a promessa da instituição: 

proporção, não cumprir com os valores da Polícia Militar, em “servir e proteger” o 

cidadão, a manutenção ou reconstrução da confiança na instituição estará 

comprometida. 

GRÁFICO 3.2: 

 

Diante disso, é importante apresentar os resultados de pesquisas realizadas pelo 

Datafolha nos anos de 1995, 1997, 1999 e 2003, n

cidadão na polícia. 

No gráfico 3.2, acima, é plausível observar que, em 2003, a maioria das pessoas 

(52%) têm mais medo dos bandidos, no entanto 

(20%) tem mais medo da polícia e um quarto do entrevistados (25%) equipara bandidos 

e polícia ao mesmo patamar de medo. Este é um quadro inquietante no que diz respeito 

à segurança, pois se a polícia gera medo nas pessoas, isso representa um indício de que 

ela não tem desempenhado, de forma coerente, a função para a qual ela existe, qual seja, 

a promessa da instituição: promise–keeping (Offe, 1999). Se o agente

proporção, não cumprir com os valores da Polícia Militar, em “servir e proteger” o 

cidadão, a manutenção ou reconstrução da confiança na instituição estará 

Fonte: DataFolha. 
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agente, seja qual for a 

proporção, não cumprir com os valores da Polícia Militar, em “servir e proteger” o 

cidadão, a manutenção ou reconstrução da confiança na instituição estará 
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eliminar o medo. Logo, nessas condições, um cidadão tende a não confiar sua segurança 

particular no Estado, muitas vezes recorrendo a armamento privado para sua proteção.

O gráfico 3.3 abaixo, corrobora que o nível de confiança na polícia sofreu uma 

queda acentuada de 1995 (46%) para 1997 (24%), e depois voltou a alcançar o patamar 

de 41% em 2003. Da forma inversa, o medo da polícia também sofreu 

apresentando um pico de 74% em 1997 e caindo para 54% em 2003. É prudente citar 

que o ponto crítico com relação ao grau elevado de medo e do baixo grau de confiança

(capital social) na polícia ocorreu em 1997, mas que o percentual de 41% da população 

sentirem mais medo do que confiança tem um peso considerável da formação da 

opinião pública para temas correlatos.

GRÁFICO 3.3: 

 

Em levantamento realizado pelo Latinobarometro e

entrevistados, ano da realização do Referendo do Desarmamento, a desconfiança de 

Logo, nessas condições, um cidadão tende a não confiar sua segurança 

icular no Estado, muitas vezes recorrendo a armamento privado para sua proteção.

abaixo, corrobora que o nível de confiança na polícia sofreu uma 

queda acentuada de 1995 (46%) para 1997 (24%), e depois voltou a alcançar o patamar 

03. Da forma inversa, o medo da polícia também sofreu 

apresentando um pico de 74% em 1997 e caindo para 54% em 2003. É prudente citar 

que o ponto crítico com relação ao grau elevado de medo e do baixo grau de confiança

ocorreu em 1997, mas que o percentual de 41% da população 

sentirem mais medo do que confiança tem um peso considerável da formação da 

opinião pública para temas correlatos. 

Fonte: DataFolha. 

Em levantamento realizado pelo Latinobarometro em 2005 com 20.222 

entrevistados, ano da realização do Referendo do Desarmamento, a desconfiança de 
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população brasileira fica ainda mais evidente, como mostra o quadro abaixo. 12% da 

população brasileira afirmou ter um forte nível de confiança nas polícias, ao passo que 

31% afirmaram não ter confiança alguma.  

 

TABELA 3.3: 

Confiança na polícia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid DK/NA 132 0,7 0,7 0,7 

Have a lot 2433 12,0 12,0 12,7 

Some 5026 24,9 24,9 37,5 

A little 6017 29,8 29,8 67,3 

No confidence 6273 31,0 31,0 98,3 

DK 341 1,7 1,7 100,0 

Total 20222 100,0 100,0  

Fonte: Latinobarometro, 2005. 

 

Sztompka (1999) ressalta que a accountability é condição para o nascimento da 

cultura da confiança, pois se existe um sistema de normas legitimadas que dão 

sustentação à instituição, o controle das ações dos seus representantes, diminuirá o risco 

de abuso. Sendo assim, para confiar é necessário desconfiar. Essa afirmação é adotada 

por Sztompka (1999) como um paradoxo da democracia, cuja desconfiança é 

institucionalizada. 

Neste contexto, os agentes da polícia, na qualidade de autoridades, estão sujeitos 

à premissa de que toda autoridade está sob suspeição e a prática de seu poder deve ser 

justificada; e enquanto responsável pelo law enforcement,  estão sujeitos ao princípio da 

desconfiança contra o cidadão. Portanto, por um lado, o policial está sob suspeição, por 
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outro, ele é quem amplia um dos mecanismos institucionalizados da desconfiança 

(SZTOMPKA, 1999). 

Lavando em conta que a confiança envolve reciprocidade, tanto a polícia como o 

cidadão pode perguntar: Como confiar em quem não confia em mim?  

Neste contexto, pode-se afirmar que seria pouco provável a hipótese de construir 

uma cultura de confiança na polícia, no entanto, isso seria o mesmo que naturalizar a 

desconfiança na instituição policial e reconhecer que há algo censurável com o sistema 

de segurança pública e que ele coloca riscos à democracia (SZTOMPKA, 1999). 

Assim, é adequado voltar ao modelo de Sztompka (1999) que aceita a 

possibilidade de criar a cultura de confiança, mesmo que a base esteja estabelecida em 

uma tradição de desconfiança, pois serão as políticas implementadas o determinante 

para essa construção, especialmente no que tange ao desenvolvimento das instituições. 

Sztompka (1999) coloca cinco variáveis independentes que constituem a 

estrutura de oportunidade para aplicação de políticas públicas, a saber: i) coerência 

normativa; ii) estabilidade da ordem social; iii) transparência da organização social; iv) 

familiaridade com o ambiente social; e v) accountability das pessoas e instituições.  

Para estabelecer uma cultura onde o cidadão possa confiar na instituição policial, 

é fundamental debater sobre as oportunidades onde podem ser implementadas políticas 

públicas em cada uma dessas variáveis que compõem essa estrutura. 

Para alargar a coerência normativa, é preciso que a instituição desempenhe sua 

missão da forma prevista em lei, educando seus representantes para atingir esse 

objetivo, bem como, é preciso que o cidadão conheça tal missão, a fim de que a 

demanda gerada também seja coerente e que ele reconheça a possibilidade de se sujeitar 

ao poder coercitivo do estado, desempenhado pela instituição policial.  
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Para fortalecer o sentimento de estabilidade social, as mutações geradas no 

sistema de segurança pública, as quais afetam inteiramente a instituição policial, 

precisam ser sólidas e oferecer a garantia de que serão mantidas por período não-

transitório. Além disso, as pessoas precisam sentir que os representantes da instituição 

conhecem o trabalho que desenvolvem e qual o objetivo que estão perseguindo. 

Quanto à elevação da transparência, a instituição deve investir em pesquisas que 

avaliem os resultados de suas ações, a fim de formar um planejamento estratégico em 

consonância com os desígnios institucionais. Além disso, as ações policiais, com 

exceção daquelas que são sigilosas em razão da periculosidade que as envolve, devem 

ser divulgadas pela mídia, entretanto, essa relação deve ser reestruturada, a fim de que a 

informação não se transforme em disputa de poder e impeça a transparência. 

A familiaridade está relacionada, conforme Sztompka, com o comportamento 

dos representantes da instituição, não apenas no que diz respeito ao exercício legal do 

poder, mas a forma como o contato se estabelece. Pode ser que o melhor momento para 

estabelecer uma relação próxima entre policial e cidadão seja em situações de 

prevenção, onde o crime ainda não ocorreu e onde o policial não está exercendo o poder 

coercitivo, como por exemplo, nas ações de policiamento comunitário, onde inclusive o 

cidadão tem o seu papel previsto. Como as pesquisas de confiança apontam, as 

Instituições Policiais no Brasil encontram-se muito longe de atingir tais condições. 

Nossa explanação teórica aponta para diversas causas que não vem a ser o nosso 

objetivo atestar quais sejam as razões para esse quadro.  

Somando-se a essa realidade do Brasil, uma campanha maciça realizada pela 

Bancada do NÃO, tornou possível uma virada histórica no Referendo. Esse contexto 

social de falta de confiança foi fundamental para esse fenômeno, gerando uma onda na 

qual os receptores passaram a emissores de opinião. Sendo a mídia o espaço onde se 
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transmite uma versão ampliada da realidade, a informação e a sensibilização dos 

eleitores gerou as possibilidades de mudança nas preferências, muito em razão do grau 

de proximidade das mensagens com a realidade dos receptores. Como coloca Zaller 

(1992), toda opinião é o resultado da união entre informação e predisposição. Nesse 

caso, a informação tem o papel de formar uma imagem mental a respeito de 

determinado assunto, enquanto a predisposição motiva algumas conclusões a respeito 

dessa mesma imagem.  

Os dados das pesquisas apresentadas neste trabalho apontaram uma tendência de 

virada surgindo com o Programa Eleitoral Gratuito na rádio e televisão. Assim, a mídia 

interagiu com fatores intermediários de tal maneira que possibilitou uma reviravolta na 

opinião pública. Com isso afirmamos que a variável mídia teve papel importante, 

somado ao cenário de desconfiança dos cidadãos, para o resultado. Entretanto, não 

podemos afirmar categoricamente que ela é causa única e determinante deste resultado. 

Cidadãos insatisfeitos com a polícia são menos tendenciosos a contatá-la em 

situações de violência. Assim, a confiança dificilmente será um elemento consolidado 

entre as Instituições Coercitivas e os cidadãos. A opinião pública não poderia ter feito 

diferente no episódio do Referendo do Desarmamento: não abriu mão do direito de se 

defender de uma instituição que ela não confia. E a Frente Parlamentar do NÃO soube 

explorar de forma eficiente este sentimento. 
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CONCLUSÃO 

 

Podendo se apresentar contraditório – mas não sendo – a conclusão deste 

trabalho precisa começar concordando com a afirmação de Bourdieu de que a Opinião 

Pública não pode ser apreendida a partir de um único ponto no tempo para a coleta de 

informações a respeito do que os integrantes do público pensam sobre temas de 

interesse comum – o que é diferente de concordar que a opinião pública não existe. 

Certamente, a opinião pública faz parte do espaço público, mas como integra complexos 

sistemas de relações entre atores e instituições, ora sendo parte destes processos, ora 

como resultado deles, é preciso uma análise ao longo do tempo para apreendê-la. 

Como demonstrado neste trabalho, a opinião pública pode ser entendida como 

parte de processos de comunicação social, interpessoal ou através dos meios de 

comunicação de massa, quando racional, e, em outras vezes, como o resultado desse 

processo, quando manipulativa. Em ambos os casos, é preciso que haja algum estímulo 

ou mensagem com determinado conteúdo produzido por um emissor, de um lado, e 

alguém disposto para captar toda a mensagem ou pelo menos parte dela, de outro – o 

receptor, como ocorreu entre os cidadãos e a elite política favorável a venda de armas e 

munições.  

A polêmica conceitual sobre opinião pública cresceu ao longo da história do 

debate a seu respeito. De fato, nasceu simples, com opinião pública significando a 

descrição da opinião popular ou uma opinião geral, a partir da manifestação de pessoas 

que dizem o que pensam. Entretanto, esse conceito começou a ficar cada vez mais 

complexo. A opinião pública passou a causar mudanças históricas, através da sua 

transformação em força política concreta, como o voto universal, por exemplo. A crítica 
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parte principalmente dos autores elitistas e conservadores, que têm uma desconfiança 

permanente a respeito da capacidade das massas, ou do povo, em tomar decisões. 

Aqui, tratou-se da importância da incorporação conceitual do cidadão comum 

nos processos decisórios pelas teorias democráticas, para que estas possam se aproximar 

do que ocorre nas democracias reais.  A opinião pública poderia, se não fosse uma 

confusão conceitual que ronda o termo, servir como "ponte" na relação entre a teoria 

democrática e as democracias reais, caso fosse incorporada às análises acadêmicas. 

Como resultado desse debate, o conceito de opinião pública na ciência política, 

pode ser dividido em dois tipos principais. Há um conceito teórico-político, ensaísta, e 

está tradicionalmente ligado às análises jurídicas, que giram em torno de uma 

concepção legitimadora da democracia. Aqui a opinião pública pode aparecer como 

manifestação de opinião geral ou popular, sem nenhum caráter pejorativo, ou pode 

ganhar aspectos de fenômeno com força opressiva sobre o indivíduo, tornando-se 

negativa. O outro tipo de análise da opinião pública está ligado a um conceito 

sociológico, cujas conclusões nascem das verificações de resultados das pesquisas de 

opinião. O que ainda falta na literatura sobre opinião pública é uma aproximação entre 

os dois tipos de conceitos, com o teórico-jurídico apresentando as questões para a 

pesquisa empírica e os resultados destas servindo para a validação ou rejeição das 

teorias já existentes. 

Este trabalho está filiado à linha de análises empíricas sobre opinião pública, o 

que não significa que a discussão conceitual deva ser negligenciada. Dentro dessas 

condições, foi demonstrado que a opinião pública pode ser não apenas compreendida 

como um elemento que pertence às práticas de representação política nas democracias 

modernas, mas que também apresenta condições para ser levada em consideração pelos 

tomadores de decisões na esfera política. 
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Isso é diferente de aceitar que a opinião pública seja uma manifestação 

autônoma dos públicos, ou seja, do cidadão médio na democracia; ou livre de 

influências dos interesses da elite política. Ela é o resultado de dois processos que 

podem ocorrer simultaneamente no público. Um processo de tentativa de persuasão e 

convencimento pela elite política que se manifesta principalmente através dos meios de 

comunicação de massas, materializado na propagação de informações e mensagens 

supostamente objetivas, mas que sempre trazem em si algum grau de subjetividade de 

quem as produz ou está influenciando os produtores. Isto se mostrou claro no processo 

de convencimento durante a campanha do Referendo.  

O outro processo se dá pela reformulação de crenças e conceitos que o próprio 

público faz, independente dos interesses da elite política. Nesse caso, a motivação para 

os processos de automodelação das opiniões está diretamente ligada a mudanças 

estruturais ou manutenção de um status quo no meio social a que o público está 

inserido, como a relação de falta de confiança do cidadão para com as polícias. 

No caso da opinião pública a respeito do tema do Referendo de 2005, houve uma 

ruptura ideológica (variável dependente), mas de maneira consistente, não aleatória. 

Essa alteração mostrou-se bastante sensível à variável interveniente "ampliação do 

debate público", identificado a partir do início do Horário Gratuito de Propaganda do 

Referendo no rádio e na televisão. Este evento teve forte influência no cidadão a partir 

de um sentimento de desconfiança na instituição policial (variável independente), o que 

indica uma aceleração nas mudanças de opinião a partir do debate através da mídia. Ou 

seja, a existência da variável independente “desconfiança dos cidadãos” por si só não 

gerou resultado na variável dependente “opinião pública”. Só após o aparecimento da 

variável interveniente “ampliação do debate público” foi possível provocar alteração na 

variável dependente. 
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Torna-se fundamental para qualquer análise consistente sobre opinião pública 

levar em consideração a existência de duas dimensões de opinião – a primária e a 

secundária. O público geralmente reage a novas situações de forma racional – o que não 

é uma negação da presença de elementos emocionais no seu processo decisório – para 

buscar novas informações. Como as opiniões tendem a ser racionais ao longo do tempo, 

é possível existir essa relação entre os anseios da sociedade e o discurso das elites 

políticas. 

Da mesma forma, mas no sentido oposto, governantes que desconsideram as 

manifestações expressas na opinião pública por identificá-las como incoerentes ou 

irracionais tendem a aumentar a distância entre esfera estatal e esfera pública. Por outro 

lado, isso não significa que a opinião pública possa assumir a responsabilidade por 

todas as decisões políticas em uma democracia, pois em um sistema representativo ela 

se faz representar por uma elite política que na maioria das vezes tem mais informações 

relevantes para a formação da opinião individual que o cidadão comum e como a 

opinião pública também é (re)formada pelo debate entre elite e público, os diferentes 

níveis informacionais do primeiro lhe dão uma vantagem em relação ao público em 

geral, permitindo que a manipulação de preferências políticas constituídas possa, em 

determinadas condições, gerar uma corrente de opinião que modifica as tendências 

históricas. 

Sendo assim, depois da análise de caso do Referendo do Desarmamento, 

podemos concluir que a confiança do cidadão na instituição policial é um patamar social 

difícil de ser alcançado, não apenas porque uma parcela de seus representantes adota 

comportamento desviante e abusam do poder, mas principalmente em razão da 

peculiaridade do serviço policial, que mesmo respeitando o aspecto legal tem grande 

probabilidade de ser associado a uma experiência negativa, cujo fator tem efeito direto 
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na desconfiança, a qual pode ser generalizada, pelo eleitor mediano, influenciando 

fortemente seu posicionamento diante de temas ligados a sua segurança. Sendo assim, 

as opiniões políticas das pessoas passam a ser formadas a partir de um processo de 

encadeamento entre as informações recebidas e as predisposições existentes (ZALLER, 

1992). Todavia, mais uma vez, torna-se mister colocar que as variáveis independentes 

nos estudos de opinião pública dificilmente terão um caráter determinante. Podemos 

afirmar que uma variável exerce influência considerada em outra. O que já é um avanço 

para a compreensão desta caixa preta chamada opinião pública. 

A experiência com estudos de campanhas e comportamento eleitoral em 

referendos no Brasil ainda é muito restrita. Possivelmente, com a realização de novas 

consultas populares, novas oportunidades de estudo se abrirão. Este trabalho teve a 

pretensão de contribuir para esse estágio de pesquisa ainda tão inicial. 
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