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RESUMO 

 

A Constituição brasileira (art. 223) estabelece que a radiodifusão deve observar o 

princípio da complementaridade entre os sistemas público, estatal e privado. Essa 

diferenciação entre público e estatal nem sempre é percebida pela teoria constitucional. 

De fato, a Constituição não oferece qualquer outro elemento que permita compreender o 

sentido de público como sistema de radiodifusão. Porém, essa distinção é necessária, 

considerando que o sistema estatal transparecerá o ponto de vista dos quadros do 

governo que o gerem. Por outro lado, o sistema privado é quase completamente tomado 

por uma lógica comercial, orientado mais para o lucro que para o interesse público. Numa 

democracia, a vontade popular não deve estar presente apenas em períodos eleitorais. 

Com a idéia de normatividade da Constituição, num padrão de democracia constitucional, 

é preciso que o povo participe também da interpretação e aplicação do texto 

constitucional, de forma a garantir máxima legitimidade e estabilidade ao sistema. É 

necessário reacender o debate público e o fórum onde ele ocorre: a esfera pública. Mas, 

numa realidade em que as relações sociais se dão de forma mediada através de meios de 

comunicação de massas, o sentido de público precisa ser retomado e reafirmado no 

campo da comunicação para que a esfera pública não perca seu sentido político e crítico. 

Este trabalho investiga o sentido de “público” como um dos sistemas de radiodifusão 

previstos na Constituição e como ele pode contribuir para minimizar os desequilíbrios no 

acesso ao espaço midiático decorrentes da competição de mercado, no caso do sistema 

comercial, e das ingerências políticas, no caso do sistema estatal. 

 

Palavras-chave: Sistema público não-estatal; Democracia constitucional; Radiodifusão 

pública 

 
 

 



 

ABSTRACT 

 

The Brazilian Constitution (art. 23) states that communications broadcasting should 

follow the principle of complementarity between the public, state-owned, and private 

systems.  This type of differentiation between “public” and “state-owned” is not always 

noticed by the constitutional theory. In fact, the Brazilian Constitution does not offer any 

other element that would allow for the interpretation of “public” as “communications 

broadcasting system”. Nevertheless, this distinction is necessary since the state-owned 

system surpasses the point of view of the state staff of public managers. On the other 

hand, the private system is in its most part taken by a logic based on commerce, guided 

mostly towards profit than towards the public interest.  In a democracy, the will of the 

People should not be taken into account solely during the election period. It is of utmost 

importance that the People take part in the application and interpretation of the 

Constitution in a constitutional democracy model, within the idea of constitutional 

normativity, in a way that ensures the maximum legitimacy and stability of the 

constitutional system. It is important to further the political debate and the forum where it 

occurs: the public sphere. However, a reality where social relations take place through the 

 means of mass communications, the sense of “public” need to be taken back and 

reassured in the field of communications in order for the public sphere not to lose its 

political and critical meaning. This work investigates the meaning of “public” as one of the 

communications broadcasting systems established by the Brazilian Constitution and how it 

may contribute to minimize the misbalance in the public access to the media space that is 

a consequence of market competition (as for the commercial system) and of political public 

mismanagements (as for the state-owned system). 

 

Keywords: Public non-state-owned system; Constitutional democracy; Public broadcasting 
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INTRODUÇÃO 

Apresentação 

Estudos sobre comunicação e democracia ou comunicação e política atentam 

para a relação entre concentração do poder midiático e interferências nos processos 

majoritários de escolha, como as eleições periódicas, preocupando-se menos com a 

interferência dos meios de comunicação nos aspectos da democracia que estão, 

pelo menos em tese, fora das disputas majoritárias. Numa democracia 

constitucional, tão importante quanto escrever a Constituição é interpretá-la e aplicá-

la. No exercício da jurisdição constitucional, o julgador possui grande margem de 

escolha, sendo muito difícil estabelecer mecanismos que constranjam sua liberdade 

interpretativa. Não raro, são equivalentes as teses antagônicas em análise, o que 

torna as decisões das cortes supremas, como o Supremo Tribunal Federal STF, ou 

outros tribunais constitucionais, não apenas um ato de razão, mas em grande parte 

uma escolha política. Tendo em vista o teor político da jurisdição constitucional, ela 

necessita de algum influxo legitimador da sociedade.  

Häberle propõe um modelo de sociedade aberta de intérpretes da 

Constituição para dar conta desse problema de legitimação da jurisdição 

constitucional. O modelo parte da idéia de que a Constituição deve ser interpretada 

por quem a vive, não apenas pelos intérpretes clássicos: juristas, magistrados, 

advogados, etc. Esse modelo, contudo, exige que haja um efetivo debate social 

sobre os assuntos em análise. Surge a preocupação sobre como é realizado tal 

debate, como as questões em análise são apresentadas à sociedade de intérpretes, 

qual é o peso efetivo dos intérpretes, uns em ralação aos outros, e o que determina 

esse peso. 

O debate público não tem como se realizar a não ser na esfera pública. 

Entretanto, numa sociedade em que as relações se dão cada vez menos face a 

face, e cada vez mais de forma mediada, a própria esfera pública sofre reflexos 

desse processo. É necessário entender como se dá e o que interfere nos fluxos 

comunicacionais numa sociedade de massas, observando especialmente os meios 

de comunicação de massas. 
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Nesse contexto, a comunicação social, em especial a radiodifusão, surge 

como ponto delicado para a democracia também nas disputas não majoritárias. 

Especialmente numa realidade como a brasileira, em que quatro emissoras 

nacionais privadas oligopolizam o sinal de televisão e o sistema estatal de 

comunicação é drasticamente minoritário, quase invisível, profundas dúvidas pairam 

sobre a capacidade de ambos os sistemas de comunicação, o privado e o estatal, de 

darem conta da função de viabilizar o debate sobre temas fundamentais. 

O presente trabalho se propõe a investigar a aptidão da comunicação social, 

sob as pressões da competição de mercado de um lado, e sob as ingerências 

políticas dos governos de outro, para dar conta do projeto democrático brasileiro. Em 

meio a esses dois extremos, surge o que se usou chamar de comunicação pública 

(UNESCO, 2000), que teria exatamente a tarefa de equilibrar tais dois pólos. Essa 

inspiração, inclusive, já estava presente no momento da elaboração da Constituição 

brasileira de 1988. O artigo 223 estabeleceu que a radiodifusão no Brasil deve 

funcionar pautada no princípio da complementaridade entre os sistemas público, 

estatal e privado. 

O texto constitucional, embora diferencie expressamente o “público” do 

“estatal”, não oferece mais elementos que permitam compreender exatamente em 

que consiste o aspecto público da radiodifusão. Embora a idéia geral sobre 

comunicação pública esteja razoavelmente consolidada, as idéias específicas ainda 

estão em processo de definição, tendo em vista a variedade de idéias e experiências 

práticas que reivindicam a qualificação de pública. O modelo brasileiro de 

radiodifusão pública (INTERVOZES, 2009: 269-290) inclui muitos formatos e 

modelos, alguns dos quais se pode até duvidar do caráter efetivamente público.  

Em meio às várias formas que a radiodifusão pública pode assumir, esta 

investigação se propõe a construir o sentido do que poderia ser o “público não-

estatal” como sistema de radiodifusão. Depois de devidamente estruturados e 

compreendidos os problemas e as questões precedentes, a hipótese que se lança é 

a de que o serviço de radiodifusão comunitária poderia preencher esse sentido tendo 

em vista suas características, finalidades e estrutura. 



 13

Metodologia 

a) Reflexões epistemológicas 

Este trabalho pretende abordar uma série de assuntos, desde democracia, 

constitucionalismo e legitimidade, até sociedade de massas, indústrias culturais e 

radiodifusão. Ao final, depois de tudo examinado, vem propor o sentido de “público” 

buscando explicar o texto constitucional e de forma a aprofundar a discussão sobre 

a vivência democrática no país. 

Como se pode ver, não é tão fácil ligar esses pontos. Tampouco é fácil, a 

partir dessas ligações, chegar a uma conclusão definitiva e indiscutível. Por isso, 

como em qualquer investigação séria, o pesquisador é forçado a apresentar de onde 

retirou as informações de que lança mão, fazer referências, realizar verificações, 

discutir metodologia etc. Mais que dizer, é necessário esclarecer os caminhos que 

foram trilhados para concluir o que se pretende concluir. É necessário espantar a 

dúvida e o erro e afastar a subjetividade. É preciso que se demonstrem os dados 

obtidos de forma objetiva. Nada de crenças, nada de pontos de vista, nada de 

opiniões. Trata-se de alcançar a verdade que “está aí”, trata-se de fazer ciência. 

Surgem aqui questões muito sérias. Mesmo que se conceba a existência de 

uma Verdade, seria a Ciência capaz de alcançá-la? Teria o fazer científico esse grau 

de objetividade a ponto de afastar toda crença e toda opinião? É preciso 

compreender, equilibradamente, essa tensão entre objetividade e subjetividade. 

Platão, na reconstrução da defesa de Sócrates em seu julgamento, aborda o 

problema da relação subjetividade-objetividade, apontando que há uma diferença 

entre conhecimento e opinião. 

Perto do final do Mênon, Sócrates faz uma afirmação vinculada com aquela, a de 
que, embora haja poucas que ele sabe, uma dessas coisas é que há uma diferença 
entre conhecimento e reta opinião. A diferença, diz ele, é que o conhecimento de 
alguma coisa se apóia na capacidade de dar razões daquilo que se sabe, o que o 
torna, ao contrário da reta opinião, uma coisa permanente, que não vai embora. Essa 
exigência de uma “avaliação da razão” ou “relato da explicação”, “definição de causa” 
ou “resposta explícita a questão ‘por quê?’” (nenhuma tradução é adequada) é a idéia 
mais central e seminal de Sócrates e Platão. (HARE, 2000, p. 32) 
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Dentro da chamada visão ortodoxa do método científico, o pensamento de 

Bacon, desde o século XVII, já afastava a ciência da opinião, aproximando-a da 

busca de uma verdade objetiva:  

Segundo Bacon, o homem deixa-se dominar pelos ‘ídolos’, ou preconceitos que o 
impedem de ‘contemplar a verdade’. A verdade ‘está aí’, é manifesta; o erro se deve 
a nós, que somos incapazes, muitas vezes, de percebê-la, porque os preconceitos 
nos subjugam. Levado pelos preconceitos, o homem antecipa – ‘antecipatio mentis’ – 
o que só a natureza lhe poderia mostrar, se ele se limitasse a interpretação – 
‘interpretatio naturae’ – isto é, se ele se limitasse a ‘soletrar o livro da Natureza’. 
(HEGENBERG, 1976, p. 124) 

Dentro do pensamento ocidental, essa idéia de ciência, firmada no empirismo 

experimentalista, teve certa longevidade e acabou se infiltrando no Positivismo de 

Auguste Comte: 

As fontes mais diretas utilizadas por Auguste Comte para estabelecer as bases de 
sua filosofia foram as doutrinas sociais de Saint-Simon combinadas com trabalhos de 
ideólogos, notadamente de Cabanis e dos naturalistas Gall, Bichat e Broussais. O 
método de investigação para a determinação dos fatos e suas relações, ele foi buscar 
nos filósofos ingleses: Bacon, Hume e outros. (RIBEIRO JR., 1983. p.13) 

Para Comte, deve-se dar atenção àquilo que está posto, analogamente à 

idéia de Bacon de que “a verdade está aí”: 

[...] E o termo positivo designa, segundo ele [Comte], o real frente ao quimérico, o útil 
frente ao inútil, a segurança frente à insegurança, o preciso frente ao vago, o relativo 
frente ao absoluto. [...] Este método é o método geral de raciocínio proveniente do 
concurso de todos os métodos particulares (dedução, indução, observação, 
experimentação, nomenclatura, comparação, analogia, filiação histórica) que 
constitui, segundo Comte, o método objetivo. (RIBEIRO JR., 1983. p.18 e 19) 

Fica clara a intenção de posicionar a ciência com algo imune às opiniões, 

marcada pela objetividade e pela verdade verificável. Surgem, contudo, autores que 

vão atacar essa compreensão de ciência. Dentre eles, Karl Popper parece ser o 

mais contundente.  

Popper não estava satisfeito com o critério de demarcação dos positivistas lógicos, 
findo o problema da indução de David Hume, Popper já observava na Lógica da 
Pesquisa Científica que o critério para justificar uma teoria científica empírica era a 
sua capacidade de testabilidade, refutabilidade ou falsificabilidade. Ao invés de obter 
a confirmação da teoria pelos dados (verificacionismo), mais adequado seria propor 
um enunciado para falsificar a teoria e testá-lo nas observações e experimentações. 
(MARIN & FERNANDEZ, 2002. p. 3 e 4) 
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O método do falsificacionismo de Popper estabelece a possibilidade da teoria 

ser criticável (ou testável), diferentemente do método verificacionista dos positivistas, 

que buscavam confirmar se uma teoria teria ou não significado (ou ser significante).  

Pelo racionalismo crítico, teorias são suposições, conjecturas ou hipóteses. As 
regularidades são firmadas pelo método da tentativa e erro, de conjectura e 
refutação, ou aprendizagem a partir dos nossos erros; regularidades não são obtidas 
por acumulações ou associações de observações. Diante disso, é errando (testando) 
que se aprende e se faz ciência. (MARIN & FERNANDEZ, 2002, p. 5) 

Popper se afasta da busca de uma verdade científica, ou seja, da idéia de que 

a ciência gera conhecimento que seja definitivo, final, absoluto. Para Kuhn (1996 a), 

o que temos no fazer científico é um conjunto de exemplos de problemas e questões 

já enfrentadas, crenças e valores compartilhados pelos membros de uma 

comunidade científica, e apenas por eles, o que chama de paradigma. Esse 

compartilhamento acaba servindo para orientar, ao mesmo tempo em que 

condiciona a percepção dos pesquisadores e estudantes daquele ramo. Kuhn 

aponta a prática das comunidades científicas de estabelecer modelos que sirvam de 

fronteiras para diferenciar e agrupar os objetos estudados (ou questões enfrentadas) 

e, ao mesmo tempo em que reconhece a importância dessas fronteiras, adverte para 

a problemática na percepção dos modelos de elementos em zonas fronteiriças e a 

consequente limitação da percepção do próprio elemento. 

 Kuhn (1996 b) é ainda mais ousado apontando que o processo de eleição de 

teorias científicas não é distante da subjetividade nem do juízo de valor. Kuhn 

apresenta os problemas que são encontrados na aplicação de critérios para a 

eleição de teorias e critica a busca de um procedimento algoritmo de decisão, imune 

a aspectos subjetivos. Ele demonstra que as eleições entre teorias rivais são feitas 

na verdade através de critérios compartilhados pelo conjunto de julgadores 

(paradigmas), e não propriamente por critérios objetivos. Kuhn é contundente ao 

dizer que a mudança de teoria implica na mudança também do valor que se dá 

atenção em determinado momento. Não abre mão da idéia de que a seleção de 

teoria se trata mesmo de uma eleição, tendo em vista os aspectos e elementos 

levados em consideração nas discussões. Isso revela a forte presença da 

subjetividade e especialmente do juízo de valor neste processo, na medida em que 

de alguma forma deve-se escolher a que objetivos segue aquele ramo do 

conhecimento e a que valores serve. 
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Maturana & Varela (2001) buscam rediscutir a relação sujeito-objeto, 

demonstrando como o sujeito humano acaba inevitavelmente se fundindo com o 

objeto que estuda, seja no fazer científico seja em qualquer ato de cognição em 

geral. Partindo de dois aforismos-chave, “todo fazer é um conhecer e todo conhecer 

é um fazer” e “tudo que é dito, é dito por alguém” (MATURANA & VARELA, 2001, p. 

32), os autores argumentam que toda a reflexão ocorre necessariamente na 

linguagem, que a nossa maneira particular de sermos humanos e de estarmos no 

fazer humano. Por isso a linguagem é, ao mesmo tempo, ponto de partida, 

instrumento de cognição e problema. Denunciam a vertigem a que estamos 

submetidos no fazer científico pela falta de um referencial fixo e absoluto. Trata-se 

da impossibilidade de observar o objeto sem termos nós mesmos no objeto 

observado, consequência da mistura de regularidades e mutabilidades, típico da 

experiência humana quando olhada de perto. Não é possível, contudo, saltar fora 

dessa condição. Ressaltam os autores a possibilidade e a validade da divergência, 

enfatizando que um ponto de vista é o resultado do acoplamento estrutural no 

domínio experiencial, que pode ser tão válido quanto o de um oponente. 

Mais uma vez temos que caminhar sobre o fio da navalha, evitando os extremos 
representacional (ou objetivista) e solopsista (ou idealista). Nessa trilha mediana 
encontramos a regularidade do mundo que experimentamos a cada momento, mas 
sem nenhum ponto de referência independente de nós mesmo que nos garanta a 
estabilidade absoluta que gostaríamos de atribuir as nossas descrições. 
(MATURANA & VARELA, 2001, p.163) 

É com essas reflexões em vista que esta pesquisa foi realizada. Trata-se de 

uma pesquisa fundamentalmente, se não exclusivamente teórica. Partiu-se não 

propriamente de uma hipótese, mas de uma sensação: a conjuntura dos fluxos de 

informação e de comunicação, especialmente no Brasil, confronta com os ideais 

democráticos. Daí, buscaram-se leituras que permitissem compreender as palavras-

chave da sentença: democracia e comunicação. A meta não era tanto comprovar se 

essa sensação estava correta, mas antes submetê-la à prova. 

Por se tratar de uma investigação gestada em um programa de pós-

graduação em Direito, era de se esperar que a abordagem do problema fosse, 

majoritariamente, no campo do pensamento jurídico. Porém, o inconformismo diante 

de uma resposta fácil levou este trabalho por leituras diversificadas, principalmente 

para compreender o que se poderia entender por democracia. Foi necessário a 
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intromissão não apenas no campo da comunicação, como também no da ciência 

política e de outros saberes. 

Em meio às leituras e à procura pelo que seria esse ideal democrático, idéias 

como soberania popular, pluralismo, constitucionalismo, direitos fundamentais e 

esfera pública surgiram como pontos que precisariam ser mais bem compreendidos. 

Antes mesmo de se adicionar comunicação a essa mistura, o termo “público” 

aparecia de maneira recorrente e o sentido que lhe era atribuído nem sempre era o 

mesmo. Ao se tentar compreender as questões relacionadas à comunicação, entre 

abordagens mais pessimistas, neutras e até otimistas, outros termos surgiram, como 

poder, lucro, dominação, libertação, mercado, Estado. Mas, de toda forma, a 

questão sobre o “público” e seu sentido estava insistentemente por perto.  

Diante disso, e de uma deixa maravilhosa do texto constitucional brasileiro, 

mesmo sem abandonar completamente a intenção de testar ao longo da pesquisa 

aquela sensação inicial, a busca pelo sentido de “público” passou a ser um alvo bem 

mais concreto e delimitado. Mas tudo que é sólido se desmancha no ar. O problema 

passou a ser o que efetivamente este trabalho iria produzir: um conceito de “público” 

extraído “cientificamente” das contribuições dos diversos autores, ou um manifesto 

por uma comunicação adequada a um “mundo melhor”, da forma como é percebido 

pelo pesquisador? Seria uma opinião (sobre o melhor formato de comunicação), ou 

seria demonstração (da adequação de um determinado aspecto considerando um 

modelo teórico)? 

Foi preciso andar no fio da navalha. Longe de almejar análises 

completamente objetivas e indiscutíveis, porém com o compromisso de levar as 

sensações e hipóteses aos falseamentos mais impiedosos, tentou-se entender o 

“mundo que está aí”, considerando regularidades e mutabilidades, mas observando 

as recorrências dos discursos dos autores estudados. Por vezes apoiado no 

pensamento liberal, por vezes no pensamento marxista, por vezes ainda fora dessa 

dicotomia, a meta foi tentar compreender multifacetadamente o problema e propor, a 

partir disso, conclusões mais consistentes, mesmo que não sejam definitivas e 

inquestionáveis. 

Mesmo com toda a vertigem de nos vermos nos objetos estudados, tentamos 

manter algum equilíbrio e buscamos uma bibliografia, por assim dizer, eclética. 

Maiores detalhes sobre os referenciais teóricos utilizados podem ser encontrados no 

tópico que trata da estrutura de capítulos. Ali tentamos detalhar os referenciais 
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utilizados em cada capítulo, tópico a tópico. Em fim, longe da pretensão de esgotar o 

tema, colocamos à disposição esta contribuição teórica sobre constitucionalismo, 

democracia e comunicação. 

b) Métodos e técnicas. 

Conforme já foi denunciado mais de uma vez, este é um trabalho teórico. 

Tendo em vista as reflexões epistemológicas acima, tentou-se fundamentar a 

investigação em obras selecionadas em pesquisa bibliográfica. Buscando assimilar 

as discussões ocorridas no âmbito internacional, foram incluídas as leituras de 

documentos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) relacionados à diversidade cultural e à radiodifusão pública.   

Em fim, tentou-se dialogar minimamente com as contribuições de grupos 

militantes e fóruns relacionados ao, assim chamado, direito à comunicação, num 

contexto de disputa de compreensões sobre a comunicação social. Assim, também 

se laçou mão de pensamentos extraídos de textos que não estavam nos estritos 

rigores das formalidades da academia, mas que possuíam o insubstituível mérito de 

terem sido produzidos ou legitimados em processos coletivos. Este é o caso, por 

exemplo, da Cartilha sobre sistema público de comunicação no Brasil, do 

Observatório do Direito a Comunicação (SILVA, 2010), e do caderno final de 

propostas aprovadas na 1ª. Conferencia Nacional de Comunicação (CONFECOM) 

(BRASIL, 2010). 

c) Por que a radiodifusão? 

Inicialmente é bom esclarecer que esta é uma pesquisa em Direito, apesar da 

nítida intromissão no campo da comunicação social e da ciência política. A 

provocação inicial ainda é a Constituição, sua interpretação e o projeto democrático 

nela contido. Na tentativa de compreender as relações e as interferências entre 

comunicação e política, ou comunicação e democracia, dentro de um modelo jurídico 

de democracia constitucional, como o brasileiro, se fez necessário fazer um recorte. 

Não havia condição de abordar satisfatoriamente a comunicação social como um 

todo. 
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Logo, mesmo contemplando a velocidade com que se produz e se faz circular 

informação através da internet, o recorte para abordar a radiodifusão se deu 

especialmente por dois motivos: 1) o capítulo da Constituição que disciplina a 

comunicação social na verdade trata principalmente de veículos tradicionais 

(imprensa escrita e radiodifusão) e suas condições, regras e princípios dizem 

respeito quase que exclusivamente à radiodifusão; a mais, o artigo que será mais 

lembrado ao longo desta pesquisa, de onde se deduz a existência de três sistemas 

de comunicação (estatal, público e privado) diz respeito exclusivamente à 

radiodifusão; 2) os veículos da radiodifusão aberta, como a televisão aberta e o rádio 

tradicional, têm ainda grande influência na produção social de sentidos 

(REBOUÇAS, 2003: 66). 

Por tudo isso, sempre que se fizer referência a comunicação, ou sistema de 

comunicação, a não ser quando o contexto for incompatível, estaremos nos referindo 

à radiodifusão. 

d) Comunicação social: o conjunto é maior que a soma de seus elementos. 

Outra advertência relevante é que não se pretende discutir um veículo ou 

emissora específica. O interesse da investigação, dentre outras coisas, é sobre a 

repercussão dos conteúdos difundidos sobre os processos políticos não majoritários, 

notadamente a jurisdição constitucional. Em se tratando de uma reflexão a partir da 

conjuntura dos meios de comunicação, se mostra mais relevante compreender a 

dinâmica e o funcionamento do sistema de comunicação social, que  analisar as 

condutas desse ou daquele veículo em especial. Trata-se de analisar a comunicação 

social, mesmo considerando a ênfase na radiodifusão, como um ambiente dinâmico 

de onde se extraem os conteúdos e as informações utilizadas na interação social 

cotidiana. Trata-se, portanto, de entender a comunicação social como um sistema, 

que não se resume a soma de seus elementos, compreendendo também a relação 

entre eles. 

Estrutura de Capítulos 

No primeiro capítulo, estabeleceremos uma relação entre democracia, 

constitucionalismo e comunicação. Trataremos inicialmente da evolução histórica 
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que propiciou o aparecimento do modelo de Democracia Constitucional, a partir da 

problematização sobre democracia e vontade da maioria. Intenção é apresentar a 

democracia por uma perspectiva mais profunda que a de mero processo coletivo de 

escolha e a importância dos direitos fundamentais na manutenção do regime 

democrático. Nesse tópico, adotamos muitas reflexões sobre o comportamento das 

massas, ou da multidão, no contexto político ao longo do século XX, fundamentado 

em percepções de Hardt e Negri, Hanna Arendt, Gustave Le Bon, Hobsbawm, 

Bobbio, entre outros. Num segundo momento, questionaremos sobre a tensão entre 

a Política e o Direito, ou entre legitimidade e normatividade, no cenário do 

constitucionalismo contemporâneo. Por um lado, o modelo de democracia 

constitucional implica em limites para a vontade soberana do povo exatamente para 

tentar garantir estabilidade ao sistema, contudo, um afastamento muito rígido e 

inflexível da possibilidade de decidir do povo pode ser exatamente o motivo da 

ruptura. Num terceiro momento, problematizaremos o modelo de Sociedade aberta 

de intérpretes de Häberle como resposta para a tensão comentada no tópico 

anterior. Do ponto de vista teórico, há uma aparente reconciliação entre 

constitucionalismo e legitimidade visto que a interpretação da Constituição seria fruto 

de um debate social público, realizado no ambiente de uma esfera pública 

democrática e pluralista. Contudo, considerando a conjuntura da sociedade 

contemporânea de massas, as relações são cada vez mais mediadas por meios de 

comunicação de massas. A dinâmica desses pode comprometer a capacidade da 

esfera pública funcionar como palco do debate social sobre a Constituição. A idéia 

aqui é apenas apontar a importância de compreender melhor o funcionamento da 

comunicação social no contexto das sociedades abertas e pluralistas. 

No segundo capítulo, passamos a discutir que comunicação está mais apta 

para realizar o projeto democrático brasileiro. Em primeiro lugar, tentamos extrair as 

linhas gerais do projeto democrático insculpido na Constituição brasileira a partir de 

dois vetores principais: a soberania popular e o pluralismo, entendendo-os como 

marcas fundamentais desse projeto. No segundo momento, tentamos delinear 

também, em linhas gerais, que demandas repousariam sobre a comunicação social 

de forma que favorecesse o projeto comentado antes. 

No terceiro capítulo, buscamos compreender que tendências a comunicação 

social assume em razão das interferências do Estado, em decorrência da dinâmica 

de uma ambiente de competição de mercado. Primeiramente, analisamos 
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teoricamente as tendências de um hipotético sistema comunicação eminentemente 

estatal. A análise parte mais da compreensão da função histórica do Estado e da 

sua dinâmica, mesmo em sociedades democráticas, que propriamente de estudos 

de caso, para chegar às conclusões apontadas. No segundo tópico, tentamos fazer 

a mesma análise de tendências com o sistema comercial de comunicação, da 

mesma forma, a partir de reflexões teóricas, mas não mais diante de um objeto 

hipotético inexistente. É que dessa vez, a análise se baseou em percepções de 

estudiosos de temas como economia política da comunicação, sociedade de 

consumo e indústrias culturais. 

No quarto capítulo, entramos numa análise mais específica sobre a idéia de 

“público não estatal” como espaço político entre o estado e o mercado, e a 

possibilidade de aplicar essa idéia na comunicação social. No primeiro tópico, 

apresentamos um debate geral sobre a idéia de público não estatal a partir de 

abordagens da ciência política, e traçamos um paralelo entre a idéia de público não 

estatal e as percepções de esfera pública em Habermas e Arendt. No segundo 

tópico, tentamos construir o que seria o sentido de público para a radiodifusão, 

conforme previsto no art. 223 Constituição Federal de 1988. Para isso, se lança mão 

mais de uma construção política do sentido que uma construção acadêmica, 

pautando-se em documentos e textos produzidos ou legitimados coletivamente, em 

especial um documento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). No segundo tópico, diante de uma idéia mais clara 

do que seja o sentido de “público”, passamos a procurar como seria o “público não 

estatal” na radiodifusão, apresentado a radiodifusão comunitária como protótipo 

brasileiro de “público não estatal”.  

Ao final apresentam-se as conclusões. 
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1 DEMOCRACIA E CONSTITUCIONALISMO: A IMPORTÂNCIA DA 
COMUNICAÇÃO 

1.1 Por que Democracia Constitucional? – a insuficiência da 
vontade da maioria. 

A importância fundamental que é dada à maioria é o traço mais marcante 

daquilo que se veio chamando de democracia ao longo dos tempos. Mesmo 

considerando a mudança de sentido e significado desse termo, como é comum nos 

principais conceitos do discurso político1, esse aspecto tem se preservado. Não é 

que em todos os momentos se considerou a democracia, marcada pela vontade da 

maioria, como algo positivo. Já que estamos falando de um conceito originalmente 

grego, Bobbio (1998: 320) adverte que, tanto na tipologia platônica de formas de 

governos, como na aristotélica, a democracia não era tão bem considerada. Em 

ambas, no entanto, a vontade da maioria é sua marca definidora2. 

Esse espírito da maioria orienta o funcionamento do sistema democrático e se 

infiltra mesmo nas estruturas em que, à primeira vista, não estaria presente. Não é 

que todas as decisões sejam produzidas necessariamente através de votações em 

que todos participam. Contudo, retomando a idéia de democracia como governo de 

muitos, da multidão, ela deve se estruturar em decisões que sejam, quando não 

feitas, ao menos legitimadas pela maioria. Assim, mesmo nas decisões tomadas por 

poucos ou por uma só pessoa, é possível visualizar a marca da maioria na forma de 

escolha do grupo ou pessoa que tomará a decisão, por exemplo. 

                                                           
1 “A linguagem política é notoriamente ambígua. A maior parte dos termos usados no discurso político tem 
significados diversos. Esta variedade depende, tanto do fato de muitos termos terem passado por longa série de 
mutações históricas — alguns termos fundamentais, tais como ‘democracia’, ‘aristocracia’, ‘déspota’ e 
‘política’, foram-nos legados por escritores gregos —, como da circunstância de não existir até hoje uma ciência 
política tão rigorosa que tenha conseguido determinar e impor, de modo unívoco e universalmente aceito, o 
significado dos termos habitualmente mais utilizados.” (BOBBIO, 1998: V.) 
2 “O mesmo Platão, além disso, reproduz no Político a tradicional tripartição das formas puras e das formas 
degeneradas e a Democracia é aí definida como o ‘Governo do número’ (29ld), ‘Governo de muitos’ (302c) e 
‘Governo da multidão’ (303a). Distinguindo as formas boas das formas más de Governo com base no critério da 
legalidade e da ilegalidade, a Democracia é, nesse livro, considerada a menos boa das formas boas e a menos má 
das formas más de Governo. [...] Na tipologia aristotélica, que distingue três formas puras e três formas 
corruptas, conforme o detentor do poder governa no interesse geral ou no interesse próprio, o ‘Governo da 
maioria’ ou ‘da multidão’, distinto do Governo de um só ou do de poucos, é chamado ‘politia’, enquanto o nome 
de Democracia é atribuído à forma corrupta, sendo a mesma definida como o ‘Governo de vantagem para o 
pobre’ e contraposta ao ‘Governo de vantagem para o monarca’ (tirano) e ao ‘Governo de vantagem para os 
ricos’ (oligarquia).” (BOBBIO, 1998: 320.) 
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Não se trata detalhar a teoria das decisões coletivas3, explicando os vários 

modos e métodos para então discutir qual deles é mais ou menos apto a revelar a 

vontade da maioria. A questão é estabelecer que esta, a vontade da maioria, é 

elemento essencial para a idéia de democracia e um fundamento das decisões 

tomadas sob sua égide, independentemente da valoração que se dê a esse regime. 

  Se por um lado não se pode pensar em democracia sem observar a vontade 

da maioria como elemento fundante, por outro, o exercício ilimitado e incondicional 

dessa vontade pode dificultar e até inviabilizar seriamente a existência do sistema 

democrático. Certas questões alertam da necessidade de observar a vontade da 

maioria com alguma cautela, recomendando a fixação, se não de limitações, ao 

menos de condicionamentos ao seu exercício. São questões de ordem ético-jurídica, 

política e psicológica, dentre outras, que passamos a comentar. 

Sobre o aspecto psicológico, nota especial4 merece ser dada às percepções 

de Gustave Le Bon (2001) sobre o comportamento das massas. Em que pese as 

eventuais repercussões elitistas ou antidemocráticas5 de sua obra La psychologie 

des joules (A Psicologia das Multidões), de 1895, seu argumento foi paradigmático 

na época e “se disseminou de forma evidente, sendo apropriado por um grande 

número de pensadores” (GRYNSZPAN, 1999: 21).  

Para Le Bon, os indivíduos não se comportavam da mesma forma quando 

estão na multidão e quando estão sozinhos.6 O autor explica que “um indivíduo 

imerso por algum período de tempo em uma multidão em ação logo se vê (...) em 

um estado especial, que muito se assemelha ao estado de fascinação em que o 

                                                           
3 A respeito da Teoria das decisões coletivas ver Bobbio, 1998: 309. 
4 O estudo de Le Bon, apesar de sua relevância inconteste, não exaure o tema e merece ressalvas e observações. 
Outras percepções sobre a multidão e a massa serão utilizadas neste estudo, tais como Sloterdjk (2002), Debord 
(1997) Hardt e Negri (2004). Contudo, a obra de Le Bon é paradigmática e estrutural para o argumento que se 
pretende apresentar. 
5 “Um dos autores de época que, na opinião de Hirschman, melhor expressaram essa reação negativa aos 
avanços do direito de voto e da democracia, enquadrando-se na tese da perversidade, foi o psicólogo francês 
Gustave Le Bon.” (GRYNSZPAN, 1999: 21) 
6 “The psychological crowd is a provisional being formed of heterogeneous elements, which for a moment are 
combined, exactly as the cells which constitute a living body form by their reunion a new being which displays 
characteristics very different from those possessed by each of the cells singly. The psychological crowd is a 
provisional being formed of heterogeneous elements, which for a moment are combined, exactly as the cells 
which constitute a living body form by their reunion a new being which displays characteristics very different 
from those possessed by each of the cells singly.” (LE BON, 2001: 4). Tradução nossa: “A multidão psicológica 
é um ser provisório formado de elementos heterogêneos, que por um momento se combinam, exatamente como 
as células que constituem uma forma de corpo vivo por seu reencontro um novo ser que apresenta características 
muito diferentes daquelas possuídas por cada uma das células individualmente.” 



 24

indivíduo hipnotizado se encontra nas mãos do hipnotizador” (LE BON, 2001: 7)7. 

Ele considera que “multidões são apenas cientes de sentimentos simples e 

extremos; as opiniões, idéias e crenças que lhes sugeridas são aceitas ou rejeitadas 

como um todo, e consideradas como verdades absolutas ou como não menos erros 

absolutos” (LE BON, 2001: 24).8 Com tais características, Le Bon (2001: 24-26) 

considera as multidões intolerantes, ditatoriais e conservadoras, com inclinações 

violentas e autoritárias. 

Ele chamou atenção sobre as implicações políticas desse comportamento na 

emergente sociedade de massas no fim do sec. XIX, com a adoção crescente do 

sufrágio universal em vários Estados (LE BON, 2001:x-xi). Nessa nova fase, que Le 

Bon (2001: ix-xv) chama de a era das multidões, o autor adverte sobre a 

inconstância e a volatilidade das decisões coletivas, correlacionando com o papel 

dos “condutores de multidões” (leaders of crowds) através dos sistemas de 

comunicação de massa, notadamente a imprensa. 

Não é anacrônica a observação de Le Bon sobre a turba como sendo capaz 

de atos terríveis e impensados, mesmo que já conte com mais de um século. 

Michael Hardt e Antonio Negri, ainda que de forma indireta, tem percepção 

semelhante em sua obra (HARDT; NEGRI, 2004), publicada já no novo milênio e 

que também carrega no título o termo multidão. Note-se que Hardt e Negri, em 

princípio, divergem de Le Bon na valoração da multidão, já que para eles “a ação 

política voltada para a transformação e a liberação só pode ser conduzida hoje com 

base na multidão” (HARDT; NEGRI, 2004: 139). Por isso é que, quando tratam de 

conceituar multidão, distinguem-na de outros conceitos que designam entidades 

coletivas plurais, como a turba, as massas e o populacho. Contudo, ao definirem 

esses conceitos distintos da multidão, percebem-se nítidas semelhanças com o 

pensamento de Le Bon: 

Como os diferentes indivíduos ou grupos que constituem a turba são incoerentes e 
não identificam elementos compartilhados em comum, sua relação, sua coleção de 
diferenças mantém-se inerte e pode facilmente parecer um agregado indiferente. Os 

                                                           
7 Tradução nossa. Texto sem tradução: “The most careful observations seem to prove that an individual 
immerged for some length of time in a crowd in action soon finds himself—either in consequence of the 
magnetic influence given out by the crowd, or from some other cause of which we are ignorant—in a special 
state, which much resembles the state of fascination in which the hypnotised individual finds himself in the 
hands of the hypnotiser.” (LE BON, 2001: 7) 
8 Tradução nossa. Texto sem tradução: “Crowds are only cognisant of simple and extreme sentiments; the 
opinions, ideas, and beliefs suggested to them are accepted or rejected as a whole, and considered as absolute 
truths or as not less absolute errors.” (LE BON, 2001: 24) 
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componentes das massas, do populacho e da turba não são singulares – o que fica 
evidente pelo fato de que suas diferenças tão facilmente se esvaem na indiferença do 
todo.  Além disso, os sujeitos sociais são fundamentalmente passivos, no sentido de 
que não são capazes de agir por si mesmos, precisando ser conduzidos. A turba, o 
populacho ou a plebe podem ter efeitos sociais – não raro efeitos horrivelmente 
destrutivos –, mas não capazes de agir por conta própria. Por isso é que estão 
suscetíveis a manipulação externa. (HARDT; NEGRI, 2004: 140) 

É evidente que a turba ou seus sinônimos em Hardt e Negri equivalem à 

multidão em Le Bon, inclusive no que diz respeito à falta de iniciativa e à 

necessidade de serem conduzidos:  

Assim que um certo número de seres vivos estão reunidos, sejam eles homens ou 
animais, eles se colocam instintivamente sob a autoridade de um chefe. No caso das 
massas humanas o chefe muitas vezes é nada mais do que um líder ou agitador, 
mas, como tal, desempenha um papel considerável. Sua vontade é o núcleo em torno 
do qual as opiniões da multidão são agrupadas e alcançam a identidade. Ele constitui 
o primeiro elemento para a organização de uma multidão heterogênea, e abre o 
caminho para a sua organização em seitas; entretanto, ele dirige-los. Uma multidão é 
um rebanho servil que é incapaz de nunca fazer sem um mestre. (LE BON, 2001, p 
72)9 

Sintomaticamente, essa necessidade de um condutor para a multidão ou a 

turba, percebida tanto por Le Bon quanto por Hardt e Negri, remete a um termo com 

sentido aproximado e de igual pertinência para o pensamento político: demagogo. 

Giampaolo Zucchini, no Dicionário de Política organizado por Bobbio, comenta a raiz 

grega do termo, denunciando a similitude dos conceitos. Segundo ele “era chamado 

demagogo (de dhmoz, povo e agw, guia), na antiga Grécia, aquele que, sendo 

homem de Estado ou hábil orador, sabia conduzir o povo” (ZUCCHINI in BOBBIO, 

1998: 318). E sua relação com a massa é bem compreendida quando o autor italiano 

se preocupa em apresentar a definição de Demagogia: 

A Demagogia não é propriamente uma forma de Governo e não constitui um regime 
político, é, porém, uma praxe política que se apóia na base das massas, secundando 
e estimulando suas aspirações irracionais e elementares, desviando-a da sua real e 
consciente participação ativa na vida política. (ZUCCHINI in BOBBIO, 1998: 318) 

É possível identificar outra convergência clara entre as percepções de Zuchini 

e as dos demais autores já citados. Podemos dizer que a multidão de Le Bon, ou a 

                                                           
9 Tradução nossa. Texto sem tradução: “As soon as a certain number of living beings are gathered together, 
whether they be animals or men, they place themselves instinctively under the authority of a chief. In the case of 
human crowds the chief is often nothing more than a ringleader or agitator, but as such he plays a considerable 
part. His will is the nucleus around which the opinions of the crowd are grouped and attain to identity. He 
constitutes the first element towards the organisation of heterogeneous crowds, and paves the way for their 
organisation in sects; in the meantime he directs them. A crowd is a servile flock that is incapable of ever doing 
without a master.” (LE BON, 2001, p 72) 
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turba de Hardt e Negri, neste caso, equivale às massas em cujas bases a 

Demagogia se apóia, segundo o conceito de Zucchini. Veja que não é um mero 

apego a palavras, como “irracional” ou “consciente”. A abordagem de Zucchini toca 

em aspectos muito similares aos tratados por Le Bon a respeito do comportamento 

da multidão, como agitação, violência e descontrole, conforme essa outra passagem 

esclarece: 

Com o termo Demagogia, podemos também nos referir a uma situação política 
correspondente àquela descrita, mas na qual dominam as massas, que agitam a 
praça pública e que se impõem sobre o legítimo poder constituído e sobre a lei, 
fazendo valer suas próprias solicitações imediatas e incontroláveis. (ZUCCHINI, in 
BOBBIO, 1998: 318) 

Segundo Zucchini, tanto para Aristóteles quanto para Platão, a Demagogia 

seria uma degeneração que levaria a processos autoritários e governos despóticos 

(ZUCCHINI in: BOBBIO, 1998: 318). Também Le Bon (2001: 24-26) reconhece isso, 

assim como Hardt e Negri (2004: 140). Le Bon está inserido num rol de autores que 

procuram estudar o conjunto de transformações trazidas pela Revolução Industrial 

(SERRA, 2007: 63), sendo claramente um autor preocupado com o prognóstico da 

dinâmica social e política que se configuraria no incógnito século por vir. Grynszpan 

(2001: 21) relata: “era de dúvida e apreensão, segundo Le Bon, o estado em que se 

encontrava o mundo, imerso em uma fase de transformação e anarquia. Na base 

disso estava o nascimento das multidões como nova potência, como a ‘última 

soberana da idade moderna’”. Zucchini, por seu turno, mais de cem anos depois, 

agora numa análise retrospectiva do mesmo período prognosticado por Le Bon, trata 

sobre a demagogia da seguinte forma: “O fenômeno da Demagogia acentuou-se 

particularmente no nosso século com o advento e o desenvolvimento da sociedade 

industrial e com o conseqüente aparecimento na cena política do papel determinante 

das massas e a crise das democracias liberais”. (ZUCCHINI, in: BOBBIO, 1998: 

319). Nesse diapasão, falando especificamente de um mecanismo ilustre de 

produção de decisões coletivas: o voto, Grynszpan explica o pensamento de Le Bon 

a respeito dele da seguinte maneira: 

As decisões da maioria, aferidas através de votações, não eram portanto 
necessariamente as melhores ou mais acertadas. Pelo contrário, era preciso ver que, 
ainda que de forma restrita ao momento da eleição, os eleitores também constituíam 
multidões. Dessa maneira, neles podiam igualmente ser observadas manifestações 
como a da baixa aptidão para o raciocínio, a ausência de espírito crítico, o simplismo 
e a credulidade, o que, justamente, tornava suas decisões sujeitas a influências de 
agitadores. O corolário disso parece ser claro. Se a equalização entre os homens, 
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gerada pela multidão, era sinônimo de irracionalidade e barbárie, qualquer decisão 
que a tomasse por base devia obrigatoriamente ser posta em questão. 
(GRYNSZPAN, 1999: 23) 

Independentemente de entender a multidão como propunha Le Bon, 

novamente afirmando a não filiação integral deste trabalho a suas idéias, esse 

raciocínio parece ainda povoar os atuais discursos explicativos do comportamento 

político coletivo.  

Hannah Arendt (1989: 362-365), também analisando a participação política 

das massas, mas desta vez por uma perspectiva diferente, converge em parte com a 

percepção de Le Bon. Arendt parece estar convencida de que as condutas de um 

governo dito democrático podem não estar propriamente pautadas na efetiva 

escolha da maioria, mas apenas na sua tolerância. A indiferença e a desarticulação 

política das massas, visível no início do século XX como hoje, denotam um 

desengajamento dessa maioria no jogo democrático, mas não a falta de potência 

política, o que significa que as massas possuem considerável relevância no 

desenrolar das disputas políticas. Mais que denunciar um cenário propício para o 

crescimento da demagogia, a análise de Hannah Arendt, adverte acerca de “ilusões 

democráticas” sobre as massas, notadamente em regimes de democracia 

representativa, ilusões essas que foram desfeitas com a adesão dessas massas a 

movimentos totalitários: 

O sucesso dos movimentos autoritários entre as massas significou o fim de duas 
ilusões dos países democráticos em geral e, em particular, dos Estados-nações 
europeus e de seu sistema partidário. A primeira foi a ilusão de que o povo, em sua 
maioria, participava ativamente do governo e todo indivíduo simpatizava com um 
partido ou outro. Esses movimentos, pelo contrário, demonstraram que as massas 
politicamente neutras e indiferentes podiam facilmente constituir a maioria num país 
de governo democrático e que, portanto, uma democracia podia funcionar de acordo 
com normas que, na verdade, eram aceitas apenas por uma minoria. A segunda 
ilusão democrática destruída pelos movimentos totalitários foi a de que essas massas 
politicamente indiferentes não importavam, que eram realmente neutras e que nada 
mais constituíam senão um silencioso pano de fundo para a vida política da nação. 
Agora, os movimentos totalitários demonstravam que o governo democrático 
repousava na silenciosa tolerância e aprovação dos setores indiferentes e 
desarticulados do povo, tanto quanto nas instituições e organizações articuladas e 
visíveis do país. Assim, quando os movimentos totalitários invadiram o Parlamento 
com o seu desprezo pelo governo parlamentar, pareceram simplesmente 
contraditórios; mas, na verdade, conseguiram convencer o povo em geral de que as 
maiorias parlamentares eram espúrias e não correspondiam necessariamente à 
realidade do país, solapando com isso a dignidade e a confiança dos governos na 
soberania da maioria. (ARENDT, 1989: 362) 

A elaboração pretensamente científica, porém notoriamente conservadora, de 

Le Bon no fim do século XIX, tem pontos de contato com o que diz Arendt, desta vez 
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em uma análise sociológica a partir de eventos históricos, em um texto originalmente 

editado em 1949. Uma terceira percepção convergente é apresentada pelo 

contemporâneo pensamento de Hardt e Negri, com a ressalva que para eles tais 

características são atribuídas à turba e não à multidão, pois a massa teria outro 

significado. As convergências nas percepções desses autores nos permitem concluir 

que decisões majoritárias nem sempre transparecem o anseio mais genuíno10 da 

maioria visto que a massa está potencialmente sujeita a interferências externas que 

podem comprometer sua autonomia decisória. E como vimos, essa compreensão 

pode ser sustentada por proposições mais diretamente extraídas do pensamento 

político, como a análise do fenômeno da demagogia, que tem ficado muito mais 

presente desde o século XX, como por questões próprias mais da psicologia, 

concernentes à modificação do comportamento dos indivíduos quando se encontram 

em multidão. A questão é compreender que a vontade da maioria, apesar de 

fundamental, não é suficiente para definir o ideal democrático. 

Outra questão, no mesmo sentido, é que toda maioria supõe a existência ao 

menos de uma minoria, caso contrário ter-se-ia uma unanimidade, e numa situação 

limite, a imposição sumária e reiterada das deliberações majoritárias em prejuízo de 

minorias pode ocasionar instabilidades e reações11 proporcionais às violações e 

prejuízos sofridos. O exemplo mais lembrado12 no século XX de graves violações 

                                                           
10 Digo “genuíno” pois é o termo que parece mais adequado para a idéia que se quer transmitir nesse ponto, bem 
mais que verdadeiro, e verídico ou real, termos que convidam a uma infinita discussão filosófica. Não se trata de 
uma valoração mais profunda e delongada. O intuito é ressaltar que se trata de algo sem mistura ou alteração em 
face da interferência externa, mesmo que a ausência total de interferência seja impraticável. Por isso também é 
que se utilizou o advérbio “mais”, demonstrando que se reconhecem gradações dessa interferência mais ou 
menos aceitáveis. Considero outros sinônimos, como fidedigno (digno de fé) e autêntico (que não pode ser 
contestado), como possíveis alternativas equivalentes. Contudo, ambos também fazem referencia ao verídico ou 
verdadeiro e o sentido central que se quer atribuir não é esse. Observação: todos os verbetes foram retirados de 
consulta na versão eletrônica do Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, disponível em 
http://www.dicionariodoaurelio.com/ 
11 “Existem, no entanto, situações coletivas em que uma lei nos parece decididamente injusta, injustificável, 
absurda e intolerável porque agridem ostensivamente os valores fundadores de nossa consciência pessoal, aquele 
fundo insubornável que nos caracteriza como seres humanos. Violências injustificadas, desrespeito à vida, 
violações da liberdade pessoal, agressões descabidas ao meio ambiente, preconceitos grotescos de natureza 
racial, social ou religiosa, discursos cínicos recobertos por argumentações caricatas, irracionais ou ilógicas etc. 
serviram de motivo para reações não violentas de resistência a normas sociais consideradas inaceitáveis pela 
consciência pessoal.” (MACHADO, 2005: 280) 
12 Digo “mais lembrado” por não me parecer que seja o episódio mais contundente e representativo de opressão 
da maioria sobre as minorias. Tanto as atrocidades nazistas, quanto outras graves violações capitaneadas por 
Estados totalitários ou de exceção, como o caso da população curda no Iraque, no final da década de 1980, ou a 
morte em massa de opositores no Camboja, na década 1970, todos esses casos carregam uma característica 
importante: não se encontrava em uma situação de regularidade político-democrática. Outros casos parecem 
mais enfáticos para demonstrar violações decorrentes da efetiva escolha da maioria, dentre eles o que parece 
mais demonstrativo é o do massacre de indivíduos da etnia Tutsis por Hutus em Ruanda, em 1994. É que neste 
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contra minorias13 foi o período do Terceiro Reich na Alemanha. Trata-se, em grande 

medida, de uma opção majoritária considerando que a instauração do regime nazista 

se baseou na anuência conjuntural da maioria14, e que o mecanismo jurídico-

político15 que o viabilizou foi, ainda que indiretamente decorrente de escolha 

majoritária, já que foi um ato do parlamento16.  

A doutrina que orientou esse encaminhamento, apesar de, de certa forma, 

confrontar com o texto da Constituição de Weimar, foi o decisionismo contido na 

teoria da constituição17 e na teoria política18 de Carl Schmitt. Borón e González 

esclarecem sobre o pensamento político de Schmitt acerca de como deve ser 

exercido o poder para o restabelecimento da ordem: 

Segundo nosso autor [Carl Schmitt], a essência do político se define no 
enfrentamento essencial constituído pela dupla amigo-inimigo. Nesse momento 
crucial da política, a autoridade soberana é aquela que detém o poder de derrogar 
arbitrariamente direitos, garantias e liberdades com a finalidade de reconstruir uma 
ordem debilitada pela irrupção de agentes da desordem e da dissolução social. O 
resultado é praticamente uma reedição da tautologia e matriz hobesiana: governa 

                                                                                                                                                                                     
caso tratou-se de um ato de violência diretamente e pessoalmente praticado por uma maioria contra uma minoria, 
contando com o apoio ou a condescendência do Estado. 
13 “Apresentando o Estado como o grande violador de direitos humanos, a era Hitler foi marcada pela lógica de 
destruição e descartabilidade da pessoa humana, que resultou no envio de 18 milhões de pessoas para os campos 
de concentração, com a morte de 11 milhões, sendo 6 milhões judeus além de comunistas, homossexuais, 
ciganos,...” (PIOVESAN, 2006: 17) 
14 “O Terceiro Reich pode não ter sobrevivido a mil anos, mas, com certeza, o povo alemão teria aprovado por 
mil vezes a constituição nazista, como o francês, o império de napoleão, do seu sobrinho, Napoleão III, bem 
como também o povo espanhol a constituição monárquica de 1978 e de tantas outras ditaduras e oligarquias. 
Trata-se, na realidade de um método engenhoso de comprometer o povo mediante o domínio de um estado 
psicossocial em que aquele se encontra vulnerável, desarmado e manipulável” (VASCONCELOS NETO, 2002: 
46)  
15 Digo “jurídico-político” para enfatizar o aspecto volitivo da decisão coletiva concretizada na lei, mas sem 
desconsiderar sua validade formal e sua força normativa. 
16 “Acontecimento inusitado na história parlamentar de qualquer povo foi a sessão do Reichstag do dia 23 de 
março de 1933. Os nazistas obtiveram a votação de uma lei que abolia, praticamente, o poder Legislativo. No 
artigo primeiro o poder Legislativo passava do Reichstag ao chanceler. Pelo artigo segundo, atribuía ao governo 
plenos poderes para modificar a constituição; o artigo terceiro atribuía ao chanceler a promulgação de leis 
(atribuição do presidente da república até o momento). Pelo artigo quarto, a assinatura de tratados internacionais 
era tarefa exclusiva do governo. Finalmente, pelo artigo quinto essa lei duraria pelos quatro anos da legislatura. 
Em suma, Hitler obtinha o pleno poder, embora sem extinguir o Reichstag.” (SALINAS, 1996: 39): 
17 “La teoría de Schmitt se resume en la reducción de la Constitución a unas decisiones fundamentales. La 
posición decisionista considera que el derecho tiene su raíz en la voluntad, es decisión y no norma. La 
Constitución no surge ni se establece por sí misma sino que es producto de una voluntad del poder 
constituyente.” (CABRA, 2005: 38). Tradução nossa: “A teoria de Schmitt se resume à redução da Constituição 
a umas decisões fundamentais. A posição decisionista considera que o direito tem raiz na vontade, é decisão e 
não norma. A Constituição não surge nem se estabelece por si mesma, senão que é produto de uma vontade do 
poder constituinte”. 
18 A esse respeito Borón e González (2006) critica a efetiva existência de uma teoria política no pensamento de 
Carl Schmitt. Contudo os autores ressaltam o conteúdo decisionista do pensamento político de Schmitt: “Isto é, 
pode-se tratar de uma pessoa ou, eventual e transitoriamente, de uma ditadura policial, contato que prevaleça 
efetivamente sobre o resto, imponha sua vontade sobre o conjunto da sociedade e demonstre de tal forma sua 
capacidade decisória; daí o decisionismo schmittiano”. (BORON, GONZALEZ, 2006: 156) 
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quem pode submeter seus rivais e põe fim à guerra de todos contra todos. (BORÓN, 
GONZÁLEZ, 2006: 155) 

Essa compreensão sobre a ampliação dos poderes do governo em estado de 

exceção poderia até não ser tão relevante para esta análise se o estado de exceção 

fosse efetivamente excepcional no pensamento schmittiano. Não é isso que se 

verifica: 

Idêntica falência encontramos no tema crucial da “sucessão da liderança”, central na 
preocupação weberiana, e que não encontra paralelos na análise schmittiana. O 
tempo político parece deter-se e suspender-se indefinidamente no momento de 
exceção, os chamados “tempos normais” são considerados como “neutralização” ou 
“despolitização”. Schmitt não tem nada a dizer para tais momentos. (BORÓN, 
GONZÁLEZ, 2006: 156) 

Do ponto de vista jurídico-formal19, a ampliação dos poderes do chanceler 

estava sustentada por uma interpretação proposta por Carl Schmitt para art. 48 da 

constituição alemã de 1919, que cuidava dos poderes presidenciais no caso de 

estado de exceção:  

Uma das questões que incomoda Carl Schmitt diz respeito ao que considera como 
sendo uma contradição presente na Constituição alemã. Sua contradição estaria em 
conferir ao presidente do Reich a faculdade de suspender toda ordem jurídica por um 
lado e, por outro, elencar um número de direitos fundamentais que poderiam ser 
suspensos. (RODRIGUES, 2005: 79) 

Essa limitação é um despropósito para Schmitt, já que na sua visão o Estado 

deve utilizar de todos os meios para enfrentar tanto a desordem interna quanto as 

ameaças externas. “Assim, para Schmitt, os poderes presidenciais de urgência 

deveriam estar livres de entraves constitucionais” (RODRIGUES, 2005: 80). Para a 

efetivação de medidas de segurança e ordem não existiria limitação de poder, e a 

legitimidade do Estado, da forma como pensa Schmitt, autorizaria essa 

preponderância do político (decisão) sobre o jurídico (norma). Por isso, ele é 

considerado inclusive um jurista do antinormativismo (RODRIGUES, 2005: 78).  

Ao contrário do que possa parecer, não é absurda a ideia de Schmitt de 

considerar secundária a proteção de direitos fundamentais em relação à deliberação 

do parlamento. O pensamento jurídico da época era fortemente influenciado pelo 

                                                           
19 Digo “jurídico-formal” para enfatizar que se trata de um argumento manejado dentro do processo legislativo 
para ultrapassar a etapa formal de controle prévio de constitucionalidade, caso contrário a lei não vigoraria. Não 
se desconsidera a marcante inclinação política do argumento nem de seu autor. 
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formalismo jurídico de inspiração kelseneana20, que entendia o direito como mera 

forma que poderia carregar qualquer conteúdo. Aqui cabe vale um comentário a 

respeito do pensamento jurídico da época, em especial o de Schmitt, feito pelo 

próprio Kelsen. 

Até a década de 1930, já estava consensuado que o Estado deveria se guiar 

por uma lei fundamental, a Constituição, contudo, não havia consenso sobre as 

consequências da desconformidade das leis ordinárias com essa lei fundamental, 

tampouco que instância seria responsável por esse controle. Kelsen, participando 

dessa disputa a respeito da garantia da constituição, publicou o texto “Quem deve 

ser o guardião da constituição?” (Wer soll der Hüter der Verfassung sein?), em que 

expõe suas idéias, além de criticar as idéias de Schmitt. Kelsen (2003: 239-242) 

critica duramente a teoria constitucional do século XIX, pela qual seria o poder 

monárquico, por ser supostamente neutro em face da tensão parlamento-governo, o 

mais indicado para funcionar como guardião da constituição. Ele indaga: “como 

poderia o monarca, detentor de grande parcela ou mesmo de todo o poder do 

Estado, ser instância neutra em relação ao exercício de tal poder, e a única com 

vocação para o controle de sua constitucionalidade?” (KELSEN, 2003: 242). Enfim, 

ele esclarece a respeito dessa incoerência, que lhe parece tão evidente, dizendo que 

“dentro da atmosfera política da monarquia, essa doutrina do monarca como 

‘guardião da Constituição’ era um movimento eficaz contra a busca de que já então 

aflorava de quando em quando, por um tribunal constitucional” (KELSEN, 2003: 

242). 

Depois de esclarecido isso, Kelsen revela sua mais absoluta surpresa ao ver 

essa doutrina, que lhe parece tão incoerente e aparentemente superada, ressurgir 

no pensamento jurídico daquela época por um trabalho intitulado O Guardião da 

Constituição, dentro de uma coleção de monografias sobre direito público. Acresce 

sua surpresa ao perceber que o tal escrito adapta a doutrina do monarca como 

defensor da constituição posicionando o presidente do Reich no lugar do monarca. 

Mais surpreso ainda se mostra Kelsen ao conhecer quem é o autor do escrito. 

Mais surpreendente ainda, porém, é que esse escrito tire do rebotalho do teatro 
constitucional a sua mais antiga peça, qual seja, a tese de que o chefe de Estado, e 

                                                           
20 “Dessa forma, se a obra de Kelsen foi importante para delimitar o âmbito da ciência jurídica, que Kant já 
havia tentado, seu pensamento apresenta limites para a compreensão do Direito moderno, na medida em que 
tende a um puro formalismo, abrindo espaço para que se atribua qualquer conteúdo às normas jurídicas, o que o 
levou a considerar como juridicamente aceitável a experiência nazista.” (TORRES, 2006: 75)  
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nenhum outro órgão, seria o competente guardião da Constituição, a fim de utilizar 
novamente esse já bem empoeirado adereço cênico na república democrática em 
geral e na Constituição de Weimar em particular. O que mais admira, porém, é que o 
mesmo escrito que pretende restaurar a doutrina de um dos mais experimentados 
ideólogos da monarquia constitucional – a doutrina do pouvoir neutre do monarca, de 
Benjamin Constant – e aplicá-la sem qualquer restrição ao chefe de Estado 
republicano, tenha como autor o professor de direito público na Berliner 
Handelshocheschule, Carl Schmitt. (KELSEN, 2003: 243) 

Kelsen aponta que o pensamento schmittiano a respeito do guardião da 

constituição e a transigência na interpretação do citado artigo 48 da Constituição de 

Weimar, sob o pretexto de sua defesa, produziu um cenário especialmente delicado 

e perigoso contra a própria constituição. 

Na situação política em que a Constituição democrática-parlamentar do Reich alemão 
veio inevitavelmente a se encontrar no momento em que para sua própria defesa, 
como estima seus defensores, transigiu por assim dizer em apenas um único de seus 
artigos, o de nº. 48 – colocando-se num espaço jurídico demasiado estreito para 
conseguir evitar, com tal manobra, o perigo de ser golpeada.  (KELSEN, 2003: 242) 

Veja que Kelsen, quase que como um adivinho21 dos acontecimentos que 

estavam por vir, reconhece o risco para a própria constituição dessa doutrina de 

Schmitt sobre o guardião da constituição. Contudo, não faz qualquer anotação sobre 

a possibilidade de alteração da constituição para eventualmente até mitigar o 

catálogo de direitos fundamentais. Kelsen não abandona o formalismo e reconhece 

também em Schmitt esse formalismo, apenas faz a ressalva de que o pensamento 

de Schmitt seria um “formalismo irrefletido”, do qual Kelsen estaria preservado por 

algo que ele mesmo chama de “uma consciência histórico-crítica” (KELSEN, 2003: 

244). Para Kelsen, tudo se resume a um problema de jurisdição constitucional e de 

quem seria responsável por ela: 

Essa fórmula de Constant torna-se, nas mãos de Schmitt, um instrumento capital 
para sua interpretação da Constituição de Weimar. Somente com este auxílio ele 
consegue estabelecer que o guardião da Constituição não seja, digamos – como se 
deveria supor a partir do art. 19 – o Tribunal Federal ou outro tribunal, mas sim 
apenas o presidente do Reich, e isso já com base na própria Constituição em vigor, e 
não, por exemplo, depois de uma reforma constitucional. (KELSEN, 2003: 245) 

A crítica de Kelsen é principalmente à incoerência do pensamento de Schmitt 

que insiste em considerar o presidente do Reich guardião da Constituição, por se 

tratar supostamente de um poder neutro, ao mesmo tempo em que propõe uma 

                                                           
21 Esse texto de Hans Kelsen fora publicado na revista Die Justin, referente ao biênio 1930-1931 (KELSEN, 
2003: 237), portanto, pelo menos dois anos antes das mudanças legislativas que viabilizaram a ampliação do 
poder do Führer.  
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interpretação do artigo 48 que resulta na ampliação dos poderes do chefe de Estado. 

O resultado dessa fórmula é a provável redução da democracia. 

É verdade que, no intuito de que o chefe de Estado aparece como o apropriado 
“guardião da Constituição”, Schmitt caracteriza seu pouvoir neutre não como uma 
instância que está acima dos “detentores de direitos de decisão e de influência 
política”, ou como “um terceiro mais alto”, nem como “senhor soberano do Estado”, 
mas sim como um “órgão justaposto”, como um poder “que não está acima, mas sim 
ao lado dos outros poderes constitucionais”. Ao mesmo tempo, porém, através de 
uma interpretação mais do que extensiva do art. 48, ele procura ampliar a 
competência do presidente do Reich de maneira tal que este não escapa de tornar-se 
senhor soberano do Estado, alcançando uma posição de poder que não diminui pelo 
fato de Schmitt recusar-se a designá-la como “ditadura” e que, em todo caso, 
segundo as expressões acima citadas, não é compatível com a função de um garante 
da Constituição. (KELSEN, 2003: 246) 

Como se pode ver, Kelsen critica a técnica proposta por Schmitt na 

distribuição de competências do poder estatal, não apenas no que diz respeito ao 

titular do controle de constitucionalidade das leis, como também sobre os poderes de 

urgência do presidente do Reich (art. 48). Ele aponta inclusive a aptidão desse 

modelo para constituir uma ditadura. De qualquer forma, esse debate entre Kelsen e 

Schmitt revela claramente a conjuntura do pensamento jurídico da época, ainda 

carecendo de definições mais precisas em vários aspectos e marcadamente 

formalista, ainda que Kelsen prefira alcunhar o pensamento de Schmitt de 

“formalismo irrefletido” na intenção de se diferenciar.  

Trata-se de um período de transição dos antigos Estados coloniais do século 

XIX, majoritariamente monárquicos, para nova realidade fortemente influenciada por 

ideias republicanas de controle jurídico do poder (HOBSBAWM, 1995: 138-140). 

Nesse contexto, havia uma tendência de adotar um modelo constitucional 

eminentemente procedimental22, servindo a constituição tão-somente para fixar a 

organização do Estado, direitos fundamentais dos cidadãos e a maneira pela qual 

poder-se-ia criar leis e alterar o texto constitucional. Nesse modelo, o parlamento, 

quando muito, haveria de observar apenas os procedimentos constitucionais 

estabelecidos para deliberar, sendo todo e qualquer assunto possível objeto de 

deliberação, inclusive os próprios procedimentos de deliberação, não existindo 

                                                           
22 “No modelo puramente procedimental a constituição contém apenas normas de organização e procedimento. 
Em relação à legislação isso significa que a constituição não exclui diretamente nada como um possível 
conteúdo de direito positivo.” (ALEXY, 2008b: 520) 
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qualquer limite material à vontade do legislador23. É que ainda era possível entender 

a constituição como mais uma lei ordinária já que sequer a idéia de supremacia da 

constituição estava consensuada no pensamento jurídico-constitucional da época, 

como revelam os debates de Kelsen naquele período: 

Uma Constituição em que falte a garantia da anulabilidade dos atos inconstitucionais 
não é plenamente obrigatória, no sentido técnico. Muito embora não se tenha em 
geral consciência disso, porque uma teoria jurídica dominada pela política não 
permite tomar tal consciência [...]. (KELSEN, 2003: 179)  

A teoria dos direitos fundamentais24 compatível com esse modelo, em que 

pesa a divergência de Kelsen25, não impedia a vigência e a validade de uma lei, 

mesmo que em prejuízo desses próprios direitos fundamentais, ainda que 

estabelecidos no texto da constituição. O poder soberano democrático, representado 

pelo parlamento, que estabeleceu constitucionalmente uma limitação aos poderes do 

presidente no estado de exceção, poderia igualmente remover essa limitação por 

deliberação majoritária. É o que Cabra chama de Soberania Parlamentaria, tendo 

servido de modelo padrão de 1868 a 1945: 

Nesta etapa só fica de pé o Parlamento. A soberania é predicado da nação. O 
Parlamento se expressa através da Lei, que não está sujeita a nenhuma outra forma 
e portanto não está sujeita à limitação. A Lei e a Constituição são igualmente 
emanação da vontade soberana. A Constituição não é mais que um programa. 

                                                           
23 “(...) em um modelo puramente procedimental o conteúdo das leis é decisivamente definido pela vontade do 
legislador, pela sua racionalidade ou irracionalidade. Se se pressupõe que o legislador pode ter qualquer 
característica, então o direito positivo poderá ter qualquer conteúdo.” (ALEXY, 2008b: 521) 
24 “A esse modelo [puramente procedimental] corresponde uma teoria dos direitos fundamentais segundo a qual 
os direitos fundamentais não têm nenhuma força vinculante em face do legislador, o legislador teria, portanto a 
competência para restringi-los conforme sua vontade, por mais que a forma dessa restrição estivesse 
previamente definida.” (ALEXY, 2008b: 521) 
25 “Se o direito positivo conhece uma forma constitucional especial, distinta da forma legal, nada se opõe a que 
esta forma também seja empregada para normas que não entram na Constituição em sentido estrito, e antes de 
mais nada, para normas que regulam, não a criação, mas o conteúdo das leis. Daí resulta a noção de constituição 
em sentido lato. É ela que está em jogo quando as Constituições modernas contêm não apenas regras sobre os 
órgãos e o procedimento da legislação, mas também um catálogo de direitos fundamentais dos indivíduos ou de 
liberdades individuais. Com isso – é o sentido primordial, senão exclusivo, dessa prática –, a Constituição traça 
princípios, diretivas, limites para o conteúdo das leis vindouras. Proclamando a igualdade dos cidadãos diante da 
lei, a liberdade de consciência, a inviolabilidade da propriedade, na forma habitual de garantia aos sujeitos de 
um direito subjetivo à igualdade, à liberdade, à propriedade, etc., a Constituição dispõe, no fundo, que as leis 
não apenas deverão ser elaboradas de acordo com o modo que ela prescreve, mas também não poderão conter 
disposição que atente contra a igualdade, a liberdade, a propriedade, etc. A Constituição não é, então, 
unicamente uma regra de procedimento, mas também um regra de fundo; por conseguinte, um lei pode ser, 
então, inconstitucional, seja por causa de uma irregularidade de procedimento em sua elaboração, seja em 
decorrência da contrariedade de seu conteúdo aos princípios ou diretivas formulados na Constituição, quando 
excede os limites estabelecidos por esta.” (KELSEN, 2003: 131-132) 
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Desaparece o caráter normativo e diretamente aplicável da Constituição e portanto 
seu papel como fonte material e formal do ordenamento jurídico. (CABRA, 2005: 27)26 

Por seu turno, o pensamento de Schimitt, que fundamentou e legitimou a 

ampliação do poder do Führer, em que pesem as nítidas consequências 

antidemocráticas, é sem dúvida um raciocínio pautado numa lógica representativa e 

majoritária. Essa compreensão de democracia, na qual a vontade da maioria não 

encontra nenhum condicionante material, colaborou com a desarticulação do próprio 

sistema democrático. É certo que naquela fase histórica da Alemanha, como de boa 

parte da Europa, não foi apenas o pensamento jurídico e a compreensão sobre a 

democracia que determinaram esse resultado. Hobsbawm (1995), tratando do 

período que compreende a primeira e a segunda grandes guerras, o que chama de 

Era da Catástrofe (1914 - 1945), comenta a crise dos valores liberais no primeiro 

trintênio do século XX, dentre eles a democracia ainda que essa seja meramente 

procedimental:  

No fundo, a política liberal era vulnerável porque sua forma de governo característica, 
a democracia representativa, em geral não era uma maneira convincente de governar 
estados, e as condições da Era da Catástrofe raramente asseguravam as condições 
que a tornavam viável, quanto mais eficaz. (HOBSBAWM, 1995: 140).  

Hobsbawm (1995: 140-143) explica quais seriam essas condições para que a 

democracia pudesse deitar raízes como sistema de governo, condições essas que 

não se verificavam naquele momento histórico na maior parte da Europa. A primeira 

condição era que o governo democrático “gozasse de consentimento e legitimidade 

gerais” (HOBSBAWM, 1995: 140). A maior parte das democracias européias no 

período entreguerras eram recentes e, por isso mesmo, instáveis. Hobsbawm (1995: 

140) ressalta que “até o início do século XX a democracia era rara fora dos EUA e 

da França”. As mudanças no mapa político decorrentes da Primeira Guerra Mundial 

interferiram na legitimidade dos Estados criados ou modificados em virtude do 

conflito, o que determinou, na maioria das vezes, que a política dos Estados na Era 

da Catástrofe fosse a da crise (HOBSBAWM, 1995: 140-141). 

                                                           
26 Tradução nossa. Texto sem tradução: “En esta etapa sólo queda en pie el Parlamento. La soberanía se predica 
de la nación. El Parlamento se expresa a través de la Ley, que no está sujeta a ninguna otra norma y por ende no 
está sujeta a limitación. La ley y la Constitución son igualmente emanación de la voluntad general soberana. La 
Constitución no es más que un programa. Desaparece el carácter normativo y directamente aplicable de la 
constitución  y por ende su papel como fuente material y formal del ordenamiento jurídico.” (CABRA, 2005: 
27) 
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A segunda condição seria “um certo grau de compatibilidade entre os vários 

componentes do ‘povo’” (HOBSBAWM, 1995: 141). Em outras palavras, Hobsbawm 

aponta como impeditivo da consolidação da democracia a dificuldade de lidar com 

as diferenças. A “teoria oficial da sociedade burguesa liberal” não entendia “povo” 

como algo diversificado e heterogêneo, sendo mais um conceito teórico que um 

corpo concreto de seres humanos. Ele explica que oficialmente o povo “consistia de 

uma reunião de indivíduos auto-suficientes, cujos votos se somavam em maiorias e 

minorias aritméticas, traduzidas em assembléias eleitas como governos majoritários 

e oposições minoritárias” (HOBSBAWM, 1995:141). Enquanto se conseguisse 

conciliar os diversos matizes que compunham a população de determinado Estado, 

a democracia seria viável. Contudo, em vários lugares o modelo majoritário parece 

não ter conseguido dar conta de uma era marcada por tensões sociais radicais e 

conflitos entre os vários seguimentos ideológicos, políticos, étnicos e religiosos. 

A terceira condição, para Hobsbawm, era “que os governos democráticos não 

tivessem que governar muito” (HOBSBAWM, 1995:141). Nessa expressão está 

contida uma certa ironia. Trata-se da migração do contexto do século XIX, 

marcadamente liberal, em que os parlamentos funcionavam eminentemente para 

controlar os governantes e se acreditava que a vida social deveria se desenrolar 

principalmente em espaços e dinâmicas não estatais, para outro contexto em que se 

demandava por um Estado maior e mais presente. O cenário político do século XIX 

era, por assim dizer, mais pacífico em grande medida porque os Estados ditos 

democráticos eram permeáveis apenas aos interesses das classes mais 

privilegiadas, visto que o sufrágio ainda era demasiadamente restrito, o que facilitava 

a formação de consensos. Nesse contexto, “a sociedade burguesa do século XIX 

supunha que o grosso da vida de seus cidadãos teria lugar não na esfera de 

governo, porém na economia auto-regulada e no mundo das associações privadas e 

não oficiais (a ‘sociedade civil’)” (HOBSBAWM, 1995:141-142). Essa crença foi 

modificada tendo em vista que “o século XX multiplicou as situações em que se 

tornava essencial aos governos governar” (HOBSBAWM, 1995: 142). Sobre a 

mudança na função e na atitude dos parlamentos, eles “eram mecanismos 

destinados a agir como freios, que se viram tendo que agir como motores” 

(HOBSBAWM, 1995:141). 

A quarta, e última, condição apontada por Hobsbawm é a existência de 

“riqueza e prosperidade” (HOBSBAWM, 1995:142). A vista do que já fora explicado 
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sobre as outras três condições, está claro que a viabilidade das democracias 

européias dependia de estabilidade social e política. Nada mais instabilizante que 

uma, ou várias crises econômicas. “Mesmo os conflitos nacionais eram menos 

incontroláveis quando os políticos da cada minoria podiam comer uma fatia do bolo 

do Estado” (HOBSBAWM, 1995:141). O autor enfatiza a relevância do aspecto 

econômico que chegava a ofuscar a constância dos sistemas mais estáveis e dos 

modelos representativos mais eficientes. 

Onde, em tempos de crise não havia maioria parlamentar alguma, como na 
Alemanha (ao contrário da Grã-Bretanha), a tentação de procurar base em outro 
lugar era esmagadora. Mesmo em democracias estáveis, as divisões políticas que o 
sistema implica são vistas por muitos cidadãos mais que como custos do que como 
benefícios do sistema. (HOBSBAWM, 1995:143) 

Não é o objetivo aqui discutir até a exaustão as causas históricas e materiais 

da sucumbência dos regimes europeus que se propunham democráticos no início do 

século XX. Esta digressão serve apenas para fazer um contraponto à tese, 

eminentemente teórica, colocada algumas laudas atrás, de que a ausência de 

limitação ou condicionamento ético-jurídico ao exercício da vontade da maioria 

poderia por em risco o próprio sistema democrático. A análise desenvolvida aqui não 

abre mão dessa tese, nem tampouco das reflexões de ordem psicológica, sobre o 

comportamento da multidão, ou das contribuições do pensamento político e 

sociológico que tratam do fenômeno da demagogia e da possibilidade de 

manipulação das massas. A importância do contraponto pautado na análise histórica 

é estabelecer que a viabilidade do projeto democrático não depende apenas de 

idéias ou elaborações teóricas, mas que existe um sem números de fatores 

materiais que influenciam a profundidade e a longevidade dos regimes 

democráticos. Por outro lado, essa percepção não invalida as reflexões e objeções 

de fundamento psicológico, político e ético-jurídico a respeito dos riscos do exercício 

da vontade da maioria de forma ilimitada. 

Em outras palavras, retomando o motivo inicial desta digressão, o que se quer 

ressaltar é que não é a mera falta de limitações ou condicionamentos ético-jurídicos 

à vontade da maioria que leva à crise e à decadência do sistema democrático. 

Contudo, essa falta contribui com esse resultado.  

Com efeito, a análise histórica de Hobsbawm não destoa das elaborações de 

caráter ético-jurídico, de conteúdo mais teórico, e pode inclusive confirmar tais 

percepções. A última transcrição feita (HOBSBAWM, 1995: 143) insinua essa 
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confirmação, demonstrando como um cenário de crise pode levar a uma decisão 

majoritária fora dos marcos da disputa democrática, o que aponta para a 

necessidade de limitações ético-jurídicas. Todavia, a nota de rodapé sobre essa 

mesma transcrição ilustra de modo ainda mais contundente como a carência de 

limitações pode, se não determinar, mas sem dúvida contribuir com a crise do 

modelo democrático: 

Na Alemanha, o sistema proporcional, embora favorecendo ligeiramente os partidos 
maiores, não produziu nenhum partido depois de 1920 com sequer um terço das 
cadeiras (com exceção dos nazistas em 1932), entre cinco partidos grandes e cerca 
de uma dúzia de argumentos menores. Na ausência de maioria, a Constituição previa 
o governo executivo (temporário) com poderes de emergência, ou seja, a suspensão 
da democracia. (HOBSBAWM, 1995:143) 

Hobsbawm não detalha que dispositivo constitucional é esse, contudo, tendo 

em vista o período histórico a que se refere, é muito provável que a suspensão da 

democracia não decorra apenas de texto da Constituição, mas também da 

interpretação dada a ele dentro do pensamento jurídico da época, em especial a 

teoria decisionista da constituição de Carl Schmitt, como explicado anteriormente. 

Disso tudo se conclui que a crise das democracias européias no início do 

século XX é decorrência de uma série de fatores materiais. Dentre esses fatores 

consta a estrutura de regulação do exercício da vontade da maioria, tendo em vista a 

teoria da constituição então hegemônica circunstanciada pela conjuntura do 

pensamento jurídico. 

A conclusão intermediária, já diversas vezes reiterada neste trabalho, de que 

a democracia não coincide com a simples vontade da maioria, não chega sem trazer 

consigo outra: a insuficiência de um sistema constitucional meramente 

procedimental e formal para dar conta da manutenção de um regime democrático. 

De forma bem ilustrativa, conforme já comentado anteriormente, a estruturação 

jurídico-constitucional do Terceiro Reich demonstra isso. Apesar de ter havido uma 

baixa na convicção democrática ao longo de boa parte do século XX, quando 

governos totalitários de diversos matizes político-ideológicos eclodiram em vários 

continentes, foi especialmente a experiência européia da primeira metade do século 

que levou a uma mudança no pensamento jurídico ocidental.  
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No cenário internacional,27 o pós-guerra foi um momento de retomada da 

centralidade dos direitos humanos e de revisão da noção tradicional de soberania 

absoluta do Estado, que entendia que o tratamento dado a seus cidadãos era um 

assunto doméstico, passando os direitos humanos a serem um legítimo interesse 

internacional (PIOVESAN, 2006: 17-18). “Neste cenário, a Declaração de 1948 inova 

a gramática dos direitos humanos, ao introduzir a chamada concepção 

contemporânea de direitos humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade 

desses direitos” (PIOVESAN, 2006: 18). Foi igualmente um momento de 

institucionalização do que se usou chamar “direitos do homem”, buscando sua 

positivação para que sejam mais provavelmente efetivados. 

Como mera declaração, um catálogo de direitos do homem permanece sem efeito. 
Os direitos devem ser transformados em direito positivo para que seu cumprimento 
esteja garantido. O preâmbulo [da Declaração universal dos direitos do homem] 
expressa isso claramente quando ele diz que “é essencial proteger os direitos do 
homem pelo domínio do direito”. Existem dois planos principais da institucionalização, 
o nacional e o internacional. [...] Além disso o plano nacional e o internacional estão 
hoje estreitamente enlaçados um com o outro, o que se mostra, por exemplo, no fato 
que o Pacto internacional sobre direitos civis e políticos, de 19 de dezembro 1966, foi 
transformado em direito intra-estatal. (ALEXY, 2008. p. 43-44) 

Já do ponto de vista do direito interno, este período significou um afastamento 

da concepção jurídica formalista do Positivismo, que entedia a lei como uma mera 

forma que admitia qualquer conteúdo. As novas constituições foram adotando textos 

com forte carga axiológica e os ordenamentos internos incorporando as normativas 

internacionais de direitos humanos num crescente processo de institucionalização. O 

constitucionalismo passa a ser objeto de profunda reflexão, reavaliando a 

importância e a função dessas normas definidoras de direitos fundamentais. 

Veja que mesmo Kelsen já reconhecia de forma bem explícita que normas de 

direitos fundamentais, uma vez positivadas no texto da constituição, são diretivas 

que devem servir para controlar o conteúdo das leis: 

Proclamando a igualdade dos cidadãos diante da lei, a liberdade de consciência, a 
inviolabilidade da propriedade, na forma habitual de garantia aos sujeitos de um 
direito subjetivo à igualdade, à liberdade, à propriedade, etc., a Constituição dispõe, 
no fundo, que as leis não apenas deverão ser elaboradas de acordo com o modo que 
ela prescreve, mas também não poderão conter disposição que atente contra a 
igualdade, a liberdade, a propriedade, etc. (KELSEN, 2003: 132) 

                                                           
27 “Norberto Bobbio designou, acertadamente, a declaração universal dos direitos no homem a ‘até agora a 
maior prova histórica para o consensus omnium gentium com respeito a um sistema de valores determinado’.Que 
se tratava de um consenso sobre valores fundamentais de significado eminente estava claro aos 48 Estados, 
naquele tempo, representados na assembléia geral. O preâmbulo exprime isso impressionantemente pelo fato de 
designar os direitos do ‘como ideal comum a ser obtido por todos os povos e nações’.” (ALEXY, 2008: 41) 
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Contudo, não fez qualquer reflexão sobre a possibilidade de esses direitos 

serem mitigados ou suprimidos da constituição. Ao contrário, segundo positivismo 

jurídico de Kelsen, as normas de direitos fundamentais, em se tratando de princípios 

cujos conteúdos podem não estar devidamente especificados no próprio 

ordenamento positivo, não podiam impedir os órgãos de criação do direito de aplicar 

o direito positivo quando se verificasse conflito desse com uma das possíveis 

interpretações dadas aos princípios em questão. 

Porque as concepções de justiça, liberdade, igualdade, moralidade, etc. diferem 
tanto, conforme o ponto de vista dos interessados, que, se o direito positivo não 
consagra uma dentre elas, qualquer regra de direito pode ser justificada por uma 
dessas concepções possíveis. Em todo caso, a delegação dos valores em questão 
não significa e não pode significar que a oposição entre o direito positivo e a 
concepção pessoal que eles possam ter da liberdade, da igualdade, etc. possa 
dispensar os órgãos de criação do direito de aplicá-lo. As fórmulas em questão não 
têm, portanto, de modo geral, grande significado. Elas não acrescentam nada ao 
Estado real do direito. (KELSEN, 2003: 168-169) 

Talvez por conta da experiência da Alemanha nazista, em que se tentou 

justificar graves violações através de uma tese jurídica formalista, impôs-se a 

necessidade não apenas de fixar uma lista mínima de direitos fundamentais, mas 

também de deixar tais direitos a salvo das deliberações majoritárias, além de 

atribuir-lhes força normativa. Dentre as possibilidades de denominar o padrão de 

Estado que tenta dar conta dessas necessidades, encontra-se a denominação de 

Estado Democrático Constitucional de Direito. Essa expressão contempla ao mesmo 

tempo a limitação do Estado por uma Constituição e por leis emanadas do poder 

deliberativo popular, e a limitação dessa soberania popular pela mesma Constituição 

por ele elaborada. Esse inicial paradoxo28, conforme se vem argumentando, 

representa na verdade a condição de efetivação da própria democracia: 

A soberania popular é um atributo inafastável para os Estados democráticos. 
Todavia, soberania popular e democracia não se confundem. São conceitos distintos, 
mas que se inter-relacionam e se complementam reciprocamente. Isto porque a 
efetivação da democracia nos Estados também requer, além da participação política 
plena e irrestrita, a observação e o respeito a determinados valores indispensáveis 
para o desenvolvimento e a proteção da pessoa humana, sendo esta, ou devendo 
ser, a referência central de todas as ações, coletivas ou individuais. (CALAZANS, 
2002:183-184) 

                                                           
28 “Embora, na prática, se constate uma forte interdependência entre constitucionalismo e democracia – soando 
como um nonsense, cogitar-se, i.e., de uma democracia não constitucional – as democracias constitucionais 
verdadeiros modelos institucionais de justiça política nas sociedades ocidentais contemporâneas, guardam em 
seu âmago um paradoxo entre compromissos colidentes, a saber: o ideal de um governo limitado pelo direito 
(constitucionalismo em sentido estrito) e o de um governo do povo (democracia)”. (BRANDÃO, 2007: 6) 
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Com efeito, a limitação do poder político, ao lado da preocupação com os 

direitos fundamentais, já era uma das preocupações centrais da filosofia 

constitucional.29 Contudo, a nova30 questão que se colocou na segunda metade do 

século XX diz respeito ao estabelecimento de cláusulas inalteráveis pela soberania 

popular que estabeleceu tais cláusulas, através de seus representantes em 

assembléia constituinte. 

As cláusulas pétreas constituem um núcleo intangível que se presta a garantir a 
estabilidade da Constituição e conservá-la contra alterações que aniquilem o seu 
núcleo essencial, ou causem ruptura ou eliminação do próprio ordenamento 
constitucional, sendo a garantia da permanência da identidade da Constituição e dos 
seus princípios fundamentais. (PEDRA, 2006: 137) 

No caso brasileiro, a limitação do poder de emenda constitucional, também 

chamado de poder constituinte derivado ou reformador, é expressamente previsto no 

texto constitucional, no art. 60, § 4º. Ali está previsto expressamente que não será 

objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (I) a forma federativa 

de Estado; (II) o voto direto, secreto, universal e periódico; (III) a separação dos 

Poderes; (IV) os direitos e garantias individuais. Como se pode notar, diretos e 

garantias individuais são cláusulas pétreas não são os únicos itens a salvo da 

deliberação majoritária. Na verdade, a inclusão de direitos e garantias fundamentais 

nessa lista é uma novidade da constituição de 1988, 

[...] pois era da tradição do direito positivo brasileiro considerar cláusulas pétreas 
apenas a forma republicana de governo e a forma federativa de Estado (v. art. 90, § 
4º, da Constituição de 1891, que incluía também a representação dos Estados no 
Senado, seguido a fórmula norte-americana; art. 178, § 5º da Cosntituição de 1934; 
art. 217, § 6º, da Constituição de 1946; art. 51 de Constituição de 1967; e arts. 47 e 
48 da emenda constitucional n.º 1 de 1969). (BRANDÃO, 2007: 6) 

                                                           
29 “Há três eixos de análise possível: a) aproximação conceitual: existência de um arcabouço teórico comum 
entre os fundamentos da teoria constitucional e os pressupostos epistemológicos da teoria da justiça; b) objetivos 
e finalidades: centralidade da Constituição, preocupação com a limitação do poder político e com os direitos 
fundamentais e, acima de tudo, a busca constante pela construção de uma democracia constitucional; e, c) o 
liberalismo renovado: irá permitir uma continuidade do discurso liberal e, ao mesmo tempo, a sua renovação 
devido às características singulares do tema”. (LOIS, 2005: 124) 
30 “No âmbito do direito constitucional comparado se constata que até meados do século passado, a previsão de 
cláusulas pétreas era rara, constituindo, v.g., em exceções que confirmam essa regra a Constituição norte-
americana (igualdade de representação dos Estados no Senado e forma republicana de governo: arts. V e IV, nº 
3, respectivamente), a Constituição Norueguesa de 1814 (princípios da Constituição, art. 21, do Título V) e a 
Constituição Francesa de 1884 (forma republicana de governo, art. 2). Salienta Pedro de Veja que ‘terá sido no 
constitucionalismo do século XX, sobretudo nos textos aprovados no segundo pós-guerra, quando o 
estabelecimento de cláusulas de intangibilidade tornou-se prática generalizada na maioria dos ordenamentos’”. 
(BRANDÃO, 2007: 2) 
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 É certo que a tendência de inserir garantias inerentes à dignidade da pessoa 

humana entre as cláusulas pétreas, com eficácia jurídica, vem “em resposta à 

banalização do mal e à descartabilidade do ser humano verificadas no nazismo” 

(BRANDÃO, 2007: 6). Contudo, tal circunstância histórica parece ter interferido na 

própria teoria contemporânea acerca do poder constituinte originário. A proposição 

clássica de Sieyés de que o poder constituinte originário não encontraria qualquer 

limitação jurídica, já que o próprio ordenamento estaria sendo fundado no momento 

da elaboração da constituição e não haveria fundamento jurídico para qualquer 

limitação, parece ter sido superada nessa nova fase da filosofia constitucional. O 

modelo de constitucionalismo democrático, apontado como padrão depois de 1945 

(CABRA, 2005: 27), implica na adoção de uma fórmula que, por assim dizer, vincula 

e limita o poder constituinte originário. A constituinte brasileira que culminou na Carta 

de 1988 parece ser um exemplo disso: 

Em nosso “Preâmbulo”, contudo os constituintes de 88 escreveram que se reuniram 
com a determinação de “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais etc.” Com isso houve uma manifestação 
inequívoca do “titular da soberania”, o povo brasileiro, a que os constituintes 
representavam, no sentido de que se abandonasse completamente o Estado 
ditatorial a que se viu submetido por quase três décadas, e se ingressasse, então, 
numa ordem completamente oposta, completamente democrática. (GUERRA FILHO, 
2005: 15-16) 

No constitucionalismo democrático, a constituição passa a ser o instrumento 

jurídico supremo, contrariando o modelo da soberania parlamentaria, assumindo o 

princípio da supremacia da Constituição. A lei maior, no constitucionalismo 

democrático, não apenas estabelece a estrutura do Estado, mas o faz de uma 

maneira específica: 

Esta forma [constitucionalismo democrático] tem […] as seguintes determinações 
básicas: a) reconhecimento de liberdades dos cidadãos que são previas e superiores 
ao Estado que surge para garanti-las; b) o poder político se concebe e se constroi 
como uma emanação do povo a quem pertence de modo indelegável a soberania; c) 
do anterior se deriva a necessidade de caráter normativo da Constituição, sua 
superioridade sobre todo o ordenamento e a necessidade de que o direito seja 
aplicado e interpretado conforme a norma suprema, que pode ser invocada 
directamente por todos os cidadãos. (CABRA, 2005: 27)31 

                                                           
31 Tradução nossa. Texto sem tradução: “Esta forma [constitucionalismo democrático] tiene [...] las siguientes 
determinaciones básicas: a) reconocimiento de libertades de los ciudadanos que son previas y superiores al 
Estado que surge para garantizarlas; b) el poder político se concibe y construye como una emanación del pueblo 
al que pertenece de modo indelegable la soberanía c) de lo anterior se deriva la necesidad de carácter normativo 
de la Constitución, su superioridad sobre todo el ordenamiento y la necesidad de que el derecho sea aplicado e 
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Esta fórmula política do Estado constitucional democrático, pode-se dizer, 

reconcilia o exercício da soberania com seu titular, o povo, ao mesmo tempo em que 

preserva certos assuntos da possibilidade de derrogação ou revogação por 

deliberações majoritárias, preservando, assim, o próprio regime democrático em que 

se funda. Daí se compreende a adequação dos adjetivos do Estado (democrático e 

constitucional). Em uma palavra, está contemplado que a soberania é 

inalienavelmente exercida pelo povo, na outra que o exercício desta soberania não 

pode decidir por medidas que comprometam a capacidade de participação, em tese, 

de qualquer indivíduo no exercício dessa soberania. Em outras palavras, ser 

democrático e constitucional significa que o povo, direta ou indiretamente, decidirá 

sobre qualquer assunto, menos aqueles que comprometem a capacidade e a 

possibilidade desse povo decidir. 

É esse tempero que faltava à vontade da maioria para que um sistema 

deliberativo majoritário não produza o risco de sua própria destruição. 

1.2 Entre a Política e o Direito: constitucionalismo, 
estabilidade e ruptura. 

Contudo, apesar de uma teoria consistente sobre cláusulas pétreas e direitos 

fundamentais, o problema da estabilidade constitucional não está resolvido. O texto 

constitucional não pode ser tão inflexível que o impeça de acompanhar as 

mudanças32 da sociedade política que ele regula. Este distanciamento é tão 

instabilizante quanto a ausência completa de limitações. 

No que concerne às cláusulas pétreas, é sabido que estas são concebidas para 
garantir o ordenamento constitucional e a sua necessária estabilidade, de forma 
ainda mais agravada. Entretanto, quando essas limitações materiais impedirem a 
Constituição de acompanhar a evolução social, acabarão por cumprir exatamente o 
papel contrário àquele que se prestavam, uma vez que a ruptura do ordenamento far-
se-á inevitável, daí decorrendo o abandono do texto constitucional e a instabilidade 
social. (PEDRA, 2006: 136-137) 

                                                                                                                                                                                     
interpretado conforme a la norma suprema, que puede ser invocada directamente por todos los ciudadanos.” 
(CABRA, 2005: 27) 
32 “Mas a Constituição deve estar em harmonia com a realidade, e deve manter-se aberta e dinâmica através dos 
tempos. Isso porque uma Constituição não é feita em um momento determinado, mas se realiza e efetiva-se 
constantemente. As mudanças constitucionais são necessárias como meio de preservação e conservação da 
própria Constituição, visando ao seu aperfeiçoamento, buscando, em um processo dialético, alcançar a harmonia 
com a sociedade. Se a sociedade evolui, também o Estado deve evoluir”. (PEDRA, 2006: 136) 
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Nota especial deve ser dada às percepções de Gilmar Ferreira Mendes sobre 

o fenômeno, não apenas por sua eventual capacidade intelectual, mas também, e 

especialmente, pelo cargo que atualmente ocupa de ministro, e presidente, do STF. 

Ele explica que a aplicação “ortodoxa dessas cláusulas, ao invés de assegurar a 

continuidade do sistema constitucional, pode antecipar sua ruptura, permitindo que o 

desenvolvimento constitucional se realize fora de eventual camisa de força do 

regime da imutabilidade” (MENDES, 1994: 17). Em sentido similar milita o 

pensamento de outra ministra do STF, Carmem Lúcia Antunes Rocha, a respeito da 

interpretação das cláusulas pétreas: 

Penso – mudando opinião que anteriormente cheguei a externar – que as cláusulas 
constitucionais que contêm os limites materiais expressos não podem ser 
consideradas absolutamente imutáveis ou dotadas de natureza tal que impeçam 
totalmente o exercício do poder constituinte derivado de reforma. Pelo menos não em 
um ou outro ponto. (...) De outra parte, considero imprescindíveis que, num sistema 
democrático, a reforma deste ponto nodular central intangível, inicialmente, ao 
reformador dependerá, necessária e imprescindivelmente, da utilização de 
instrumentos concretos, sérios e eficazes de aferição da legitimidade da reforma, 
instrumentos estes de democracia direta, pois já então não se estará a cogitar da 
reforma regularmente feita segundo parâmetros normativos previamente fixados, mas 
de modificações de gravidade e conseqüências imediatas para um povo, que se 
insurge e decide alterar o que se preestabelecera como, em princípio, imodificável. 
(ROCHA, 1993:181-182) 

Diante dessas reflexões, instaura-se outra ordem de problemas. Por um lado, 

o poder que tudo pode (soberania popular) estabeleceu limites para a sua própria 

possibilidade de deliberação (cláusulas pétreas) a fim de preservar o âmago e o 

espírito de suas deliberações fundamentais; por outro lado, a aplicação dessas 

limitações à revelia da conjuntura pela qual passa a sociedade política regulada pelo 

texto constitucional pode ser igualmente fonte de instabilidade. A questão que surge 

nesse momento indaga sobre quem responde pela interpretação e aplicação em 

última instância dessas limitações e de que forma se dá esse processo. 

Guardando coerência com a idéia fundamental de democracia constitucional, 

anteriormente exposta, a instância que cuida da aplicação dessas limitações deve 

estar fora das disputas majoritárias, contudo, ao mesmo, deve estar atenta aos 

anseios políticos e sociais da comunidade política. Os olhos se voltam para 

compreender a jurisdição constitucional. 

Na atual conjuntura do pensamento jurídico ocidental, não se compreende a 

jurisdição constitucional, em especial quando se fala de cláusulas pétreas e direitos 

fundamentais, sem atentar para nova dimensão de importância dos princípios e de 
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sua interpretação (MORAES, 2004: 185 a 187). Com o advento de uma teoria sobre 

a normatividade dos princípios, que inaugurou o que se usou chamar de pós-

positivismo33 ou neoconstitucionalismo34, se pode posicionar os valores, 

representados pelos princípios, não mais como meros anseios ou orientações de 

direção, mas como normas jurídicas cogentes e exigíveis, ao lado das antigas 

disposições, agora batizadas de regras (ÁVILA, 2009: 35-40). Alexy explica essa 

distinção: 

Princípios exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Nesse sentido, eles não contem um 
mandamento definitivo, mas apenas prima facie. Da relevância de um princípio em 
um determinado caso não decorre que o resultado seja aquilo que o princípio exige 
para esse caso. Princípios representam razões que podem ser afastadas por razões 
antagônicas. A forma pela qual deve ser determinada a relação entre razão e contra-
razão não é algo determinado pelo próprio princípio. Os princípios, portanto, não 
dispõem da extensão de seu conteúdo em face dos princípios colidentes e das 
possibilidades fáticas. 
O caso das regras é totalmente diverso. Com as regras exigem que seja feito 
exatamente aquilo que elas ordenam, elas têm uma determinação de extensão do 
seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas; mas se isso não 
ocorre, então vale definitivamente aquilo que a regra prescreve. (ALEXY, 2008: 103-
104) 

Essa indeterminação da extensão do sentido dos princípios, de que fala 

Alexy, é o ponto central que permite entender a riqueza e a complexidade desse tipo 

de norma e do direito que dela decorre. Em virtude dessa indeterminação, 

distinguem-se regras e princípios também quanto à interpretação e aplicação. As 

primeiras, por terem maior grau de concretude e conteúdo determinado, podem ser 

preferidas umas em relação às outras em caso de conflito entre elas “com base em 

critérios que, em geral, são fornecidos pelo próprio ordenamento jurídico” (GUERRA 

FILHO, 2005. p. 71). Já os princípios, “na medida em que não disciplinam nenhuma 

situação específica, considerados da forma abstrata como se apresentam para nós, 

no contexto constitucional, não entram em choque diretamente”, (GUERRA FILHO, 

                                                           
33 “A teoria dos princípios sedimentou-se e determinou o surgimento de novo modelo jurídico, o póspositivismo, 
em que os princípios são considerados ‘normas-chaves de todo o sistema jurídico’ (Paulo Bonavides), 
‘fundamento da ordem jurídica’ (Frederico de Castro), ‘super-fonte’ (Flórez-Valdez), verdadeiros 
‘mandamentos de otimização da ordem jurídica’ (Robert Alexy)”. (PAES, 2008: 3952) 
34 “Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui desenvolvida, identifica 
um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem 
ser assinalados, (i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se 
deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade 
dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de 
mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 
desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou 
um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito”. (BARROSO, 2006: 29) 
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2005. p. 71) sendo compatíveis, ou compatibilizáveis na análise do caso concreto. 

Assim, em caso de colisão entre princípios, é necessária a adoção de um método 

diferenciado, que preserve a existência dos princípios em choque. 

A Constituição é o lugar por excelência de normas-princípios, dentre elas, 

temos aquelas que descrevem direitos fundamentais (GUERRA FILHO, 2005: 69). 

Se, por um lado, o Direito por valores (por princípios) é mais rico, por outro é 

também mais complexo e sensível, visto que os conceitos de valor são 

frequentemente indeterminados e “as constituições, à medida que veiculam 

princípios (= valores), [...] demandam constantes revisões” (MORAES, 2004: 185). 

Para interpretar e aplicar esse Direito por princípios, notadamente em nível 

constitucional, “exige-se um juiz a um só tempo racional e em sintonia com os 

valores da sociedade, obsequioso com as normas, porém também criativo e atento e 

sensível à dinâmica dos fatos sociais” (MORAES, 2004: 186). Citando José Alfredo 

de Oliveira Baracho, Moraes assevera que “o juiz constitucional não é apenas o 

instrumento que faz aplicar a Constituição, mas também participa das funções de 

uma democracia contínua” (MORAES, 2004: 187). É porque as decisões que 

envolvem aspectos constitucionais, quase nunca são decisões de conteúdo 

meramente técnico, como revelam as chamadas escolhas dramáticas35 ou hard 

cases (casos difíceis) (GUERRA FILHO, 2005: 73). 

Nesse contexto, as cláusulas pétreas, dentre elas os direitos fundamentais, 

sem embargo possam eventualmente funcionar como regras, são normas 

eminentemente principiológicas e, como tais, atraem toda a complexidade e a 

politicidade que lhe são peculiares quando de sua interpretação e aplicação em sede 

de jurisdição constitucional. Já Kelsen, em um dos textos fundamentais da teoria da 

jurisdição constitucional, apontava como a indeterminação da extensão do sentido 

das normas principiológicas permitia grande uma liberdade para o aplicador. 

Se essas fórmulas não encerram nada mais que a ideologia política corrente, com 
que toda ordem jurídica se esforça por se paramentar, a delegação da eqüidade, da 
liberdade, da igualdade, da justiça, da moralidade, etc. significa unicamente, na falta 
de uma precisão desses valores, que tanto o legislador como os órgãos de execução 
da lei são autorizados a preencher de forma discricionária o domínio que lhes é 
confiado pela constituição e pela lei. (KELSEN, 2003: 168) 

                                                           
35 Para o pensamento de Ronald Dworkin “o tribunal em face dos hard cases (casos difíceis) deve admitir e 
reconhecer princípios jurídicos obrigatórios, ao invés de pautar sua decisão em discricionariedade em face da 
ausência de normas. Então, na ausência de normas jurídicas aplicáveis os juízes deveriam se valer dos princípios 
que juntamente com as normas integram o direito, os princípios teriam uma função deontológica de validade.” 
(ROCHA, 2008) 
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Kelsen, de uma forma um tanto imprecisa36, diferencia normas de direitos 

fundamentais de outros princípios que povoam a constituição. Ele considera as 

normas de direitos fundamentais eficazes e aplicáveis no controle de 

constitucionalidade do conteúdo das leis, enquanto os demais princípios seriam 

anseios sem obrigatoriedade jurídica. De qualquer forma, Kelsen percebe que a 

liberdade do aplicador, especialmente em sede de jurisdição constitucional, pode 

causar risco ao regime democrático na interpretação desses princípios da 

constituição que não correspondem a direitos fundamentais. Em outras palavras, a 

liberdade e a discricionariedade na aplicação de normas principiológicas pode 

romper com o princípio democrático. 

Mas, precisamente no domínio da jurisdição constitucional, elas podem desempenhar 
um papel extremamente perigoso. As disposições constitucionais que convidam o 
legislador a se conformar à justiça, à eqüidade, à igualdade, à moralidade, etc. 
poderiam ser interpretadas como diretivas concernentes ao conteúdo das leis. 
Equivocadamente, é claro, pois só seria assim se a Constituição estabelecesse uma 
direção precisa, se ela própria indicasse um critério objetivo qualquer. No entanto, o 
limite entre essas disposições e as disposições tradicionais sobre o conteúdo das 
leis, que encontramos nas Declarações de direitos individuais, se apagará facilmente, 
e portanto não é impossível que um tribunal constitucional chamado a se pronunciar 
sobre a constitucionalidade de uma lei anule-a por ser injusta, sendo a justiça um 
princípio constitucional que ele deve por conseguinte aplicar. Mas nesse caso a força 
do tribunal seria tal, que deveria ser considerável insuportável. A concepção de que a 
maioria dos juízes de um tribunal tivesse da justiça poderia estar em total oposição 
com a da maioria da população, e o estaria evidentemente com a concepção da 
maioria do Parlamento que votou a lei. É claro que a Constituição não entendeu, 
empregando uma palavra tão imprecisa e equívoca quanto a de justiça, ou qualquer 
outra semelhante, fazer que a sorte de qualquer lei votada pelo Parlamento 
dependesse da boa vontade de um colégio composto de uma maneira mais ou 
menos arbitrária do ponto de vista político, como o tribunal constitucional. (KELSEN, 
2003: 169) 

Curiosamente, essa indistinção na natureza entre normas de direitos 

fundamentais e demais princípios constitucionais, estando ambos aptos a controlar o 

conteúdo das leis, é o que vivenciamos nos ordenamentos constitucionais 

contemporâneos. Essa preocupação de Kelsen em afastar as imprecisões nos 

termos jurídicos, levando-o até mesmo a negar validade a princípios constitucionais 

sem uma direção mais precisa, está dentro do esforço de afastar a política, 

enquanto confronto de interesses, do direito. Contudo, uma separação tão rigorosa 

entre os dois pólos não parece ser possível. 

                                                           
36 Digo “de forma imprecisa” porque ora Kelsen (2003: 130-132) usa termos como liberdade e igualdade como 
direitos fundamentais, ora (KELSEN, 2003: 167-170) usa os mesmos termos para designar princípios 
constitucionais não propriamente obrigatórios e de aplicação arriscada. 
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O erro do jurista puro ao interpretar a norma constitucional é querer exatamente 
desmembrá-la de seu manancial político e ideológico, das nascentes da vontade 
política fundamental, do sentido quase sempre dinâmico e renovador que de 
necessidade há de acompanhá-la. (BONAVIDES, 1993. p. 378). 

De todo modo, não sendo possível afastar o aspecto fortemente político da 

jurisdição constitucional, reforça-se a necessidade de que as instâncias dela 

incumbidas tenham em vista os anseios e necessidades da sociedade política, sem 

deixar sua independência das disputas políticas majoritárias. Contudo, Gerson 

Marques de Lima (2001), como que confirmando as predições de Kelsen, esclarece 

que, no caso brasileiro, nos anos posteriores à promulgação da Carta de 1988, 

houve uma afinação do Supremo Tribunal Federal com a conjuntura momentânea do 

poder político e um distanciamento dos anseios da sociedade e do povo. Segundo 

Lima (2001, p 185), o STF em vários casos “em que convocado pela população para 

dirimir questões complexas e de suma relevância para a nação, quedou-se inerte ou 

optou pela pior forma social”.  

Mesmo considerando as mudanças legislativas, em especial a emenda 

constitucional nº 45, e a modificação dramática na composição da Corte nos últimos 

anos, o que poderia implicar em alguma melhoria na qualidade dos julgados, os 

problemas fundamentais da jurisdição constitucional não parecem ainda superados. 

Parece ser estrutural e não conjuntural a natureza do problema. É que, de fato, a 

interpretação das normas constitucionais com vistas ao preenchimento do seu 

conteúdo, por ter extensão indeterminada, ainda deixa um grande espaço de 

escolha ao julgador, conforme advertia Kelsen. Por isso, apesar de não se tratar de 

uma disputa de tipo majoritária, a interpretação constitucional não deixa se tratar de 

um verdadeiro exercício da política. 

As relações que a norma constitucional, pela sua natureza mesma, costuma 
disciplinar, são de preponderante conteúdo político e social e por isso mesmo sujeitas 
a um influxo político considerável, senão essencial, o qual se reflete diretamente 
sobre a norma, bem como sobre o método interpretativo aplicável. (BONAVIDES, 
1993. p. 378). 

Há que se reconhecer que a interpretação e aplicação de princípios jurídicos, 

notadamente os constitucionais, apesar da indeterminação da extensão de seu 

sentido, não está completamente livre de forma que permita conclusões de qualquer 

tipo, arbitrarias e incoerentes. Se, de um lado, vemos como insuficiente um sistema 

constitucional puramente procedimental, de outro é absolutamente insustentável um 
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sistema que abre mão completamente do procedimento. As razões apresentadas por 

Kelsen e transcritas acima parecem sustentar essa idéia. 

Contemporaneamente se admite a existência de certas “normas” para orientar 

a aplicação das normas principiológicas, ainda mais porque “a interpretação de 

qualquer objeto cultural submete-se a algumas condições essenciais, sem as quais o 

objeto não pode ser sequer apreendido” (ÁVILA, 2009: 123). Princípios e regras 

seriam, portanto, normas de primeiro grau, uma vez que pretendem regular 

situações e condutas, enquanto que seriam normas de segundo grau aquelas 

destinadas a regular a aplicação, chamadas de postulados, mais especificamente, 

postulados aplicativos normativos (ÁVILA, 2009: 124). Esse sistema metanormativo 

é estruturado em postulados que Ávila (2009: 144-145) agrupa em específicos e 

inespecíficos de acordo com a existência ou não de especificação em cada 

postulado a respeito dos elementos que devem se relacionar e dos critérios dessa 

relação. Assim, ponderação, concordância prática e proibição de excessos são 

postulados inespecíficos: 

Nessas hipóteses os postulados normativos exigem o relacionamento entre 
elementos, sem especificar, porém, quais são os elementos e os critérios que devem 
orientar a relação entre eles. São postulados normativos eminentemente formais. 
Constituem-se, pois, em meras idéias gerais despidas de critérios orientadores da 
aplicação, razão pela qual são denominados neste estudo, de postulados 
inespecíficos (ou incondicionais). (ÁVILA, 2009: 144) 

Já a igualdade, a razoabilidade e a proporcionalidade, e todas as suas 

subdivisões, são denominados de postulados específicos: 

Nessas hipóteses os postulados normativos exigem o relacionamento entre 
elementos específicos, com critérios que devem orientar a relação. Também são 
postulados normativos formais, mas relacionados a elementos com espécies 
determinadas razão pela qual são denominados, neste estudo, de postulados 
específicos (ou condicionais). (ÁVILA, 2009: 145) 

Vê-se, sem dúvida, um sistema de aplicação bem elaborado e profundo, 

estruturado em dois níveis de normas e que distingue entre postulados específicos e 

inespecíficos. Contudo, não se pode deixar levar pela ideia de que a aplicação de 

um “Direito por princípios” tratar-se-ia de uma questão meramente técnica de forma 

que a decisão obtida naquele sistema independeria da composição do órgão ou 

tribunal que cuida dessa aplicação. Notadamente na jurisdição constitucional, 

mesmo com um sistema racionalizante de produção de decisões, ainda não parece 

possível afastar todo e qualquer influxo de natureza política. 
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Não se pode perder de vista que os postulados normativos que servem para 

orientar a aplicação do Direito, sem embargo funcionarem como deveres estruturais 

que possibilitam a racionalização da decisão, eles são aspectos eminentemente 

formais “pois dependem da conjugação de razões substanciais para sua aplicação” 

(ÁVILA, 2009: 144). É que os postulados “estabelecem diretrizes metódicas, com 

aplicação estruturante e constante relativamente a outras variáveis” (ÁVILA, 2009: 

125). Em outras palavras, por cuidarem do método, não são “inconstantes” como as 

normas de primeiro grau do tipo princípio, “que estabelecem um dever-ser ideal, que 

podem ser cumpridas em vários graus e, no caso de conflito, podem ter uma 

dimensão de peso maior ou menor” (ÁVILA, 2009: 125). Em suma, os postulados 

cuidam do método de aplicação enquanto o conteúdo, ou substância, fica a cargo 

das normas de primeiro grau mesmo, especialmente os princípios. Não se pode 

afastar a norma de primeiro grau que está por detrás da aplicação das normas de 

segundo: 

Isso demonstra que esses exames investigam o modo como devem ser aplicadas 
outras normas, quer estabelecendo critérios, quer definindo medidas. De qualquer 
forma, as exigências decorrentes da razoabilidade, da proporcionalidade e da 
proibição de excessos vertem sobre outras não, porém, para atribuir-lhes sentido mas 
para estruturar racionalmente sua aplicação. Sempre há outra norma por trás da 
aplicação da razoabilidade, proporcionalidade e da excessividade. (ÁVILA, 2009: 
139) 

Assim, mesmo com uma boa teoria estruturante e racionalizante de aplicação, 

a questão da larga margem de escolha remanescente para o julgador ainda persiste. 

Os princípios, entendidos como razões substanciais, ainda têm indeterminada a 

extensão de seu conteúdo. Apesar da eventualmente farta bibliografia sobre 

interpretação de normas constitucionais, ainda há dificuldade de por amarras ou 

constranger o papel criador do jurista, especificamente o do juiz constitucional, na 

produção do Direito. Isso decorre, como já foi dito, da própria natureza da 

Constituição. 

Contudo, essa indeterminabilidade da extensão do sentido e a abstração 

típica das normas constitucionais, em vez de risco de instabilidade ou ruptura do 

princípio democrático como apontava Kelsen, podem ser compreendidas como 

abertura do texto constitucional de forma a viabilizar a assimilação das mudanças 

sociais pela Constituição. 
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A abstração, aplicável à idéia de Constituição, servirá como pressuposto de sua 
adaptabilidade, de sua evolução, tornando-a uma “Constituição viva”. Lembre-se que 
a nota da norma constitucional, em sua maioria, é a da principiologia, sem um 
conteúdo minimamente determinado. Percebe-se, portanto, que é a abertura das 
normas constitucionais que possibilita a evolução do Texto Constitucional, o 
acompanhamento do desenvolvimento da realidade, permitindo sua permanência, 
superando-se, assim, a mentalidade que se tinha acerca do sistema jurídico, como 
um sistema (cognitivamente) fechado, conforme vigorou no positivismo formalista, em 
que predominava a infantil crença de que as leis constantes do Codex eram sempre 
aplicáveis a toda e qualquer situação, por mais nova, estranha ou rara que fosse. A 
Constituição, ao contrário, embora aja como um instrumento de direção social, está 
aberta às mutações da sociedade. (TAVARES, 2008: 333) 

De um lado, temos a importância de manter direitos fundamentais, dentre 

outros aspectos contidos em cláusulas pétreas, a salvo de disputas majoritárias para 

manutenção do sistema democrático. De outro, temos necessidade de que a 

constituição assimile as mudanças na sociedade política para que não se torne letra 

morta, gerando igual instabilidade ao sistema democrático. Diante disso, identifica-se 

a urgência não apenas de um sistema interpretativo para o exercício racional da 

jurisdição constitucional, mas também de um sistema que efetivamente viabilize o 

equilíbrio entre esses dois elementos. Considerando que as decisões sobre matéria 

constitucional são decisões também de natureza política, notadamente quando se 

tratam de cláusulas pétreas e direitos fundamentais, surge a necessidade de outra 

dinâmica na interpretação e na aplicação da Constituição, de modo que se 

contemple os anseios da sociedade que se orienta pelo texto constitucional sem 

perder de vista a problemática das deliberações puramente majoritárias. 

Daí, a tensão entre política e direito como um problema do constitucionalismo 

moderno, poderia ser traduzido como uma tensão entre ordenamento e realidade. 

Konrad Hesse (1991) retoma esse tema na conjuntura do pós-guerra em uma obra 

paradigmática: “A força normativa da Constituição” (Die normative Kraft der 

Verfassung), editada originalmente em 1959. Analisando os argumentos do jurista 

alemão Ferdinand Lassale, apresentados quase um século antes – em 1862 – no 

texto “A essência da Constituição” (Über das Verfassungswesen), Hesse afirma a 

Constituição jurídica como norma dotada de força vinculante (força normativa). 

Vejamos a tese de Lassalle, aqui sumarizada pelo próprio Hesse: 

As relações fáticas resultantes da conjugação desses fatores constituem a força ativa 
determinante das leis e das instituições da sociedade, fazendo com que estas 
expressem, tão-somente, a correlação de forças que resulta dos fatores reais de 
poder. Esses fatores reais do poder formam a Constituição real do país. Esse 
documento chamado Constituição - a Constituição jurídica - não passa, nas palavras 
de Lassalle, de um pedaço de papel (em Stück Papier). Sua capacidade de regular e 
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de motivar está limitada à sua compatibilidade com a Constituição real. Do contrário, 
torna-se inevitável o conflito, cujo desfecho há de se verificar contra a Constituição 
escrita, esse pedaço de papel que terá de sucumbir diante dos fatores reais de poder 
dominantes no país. (HESSE, 1991: 13) 

É notória a preocupação de Lassalle com a capacidade de a Constituição 

efetivamente regular o funcionamento da comunidade política. Para ele, contudo, 

essa capacidade regulatória da “Constituição jurídica” decorre inexoravelmente da 

proximidade de seu conteúdo com os fatores reais de poder, o que chama de 

“Constituição real”. Apontada como bíblia do sociologismo jurídico, de leitura 

obrigatória em todos os quadrantes do constitucionalismo moderno (COELHO, 2005: 

21), a obra de Lassalle levantou o problema da “força determinante das relações 

fáticas”37 de forma original. Sua conclusão de que a divergência entre a Constituição 

jurídica e a Constituição real tornaria a primeira em mero pedaço de papel, não 

parecia mais tão adequada ao contexto do pós-guerra em meados do século XX, 

especialmente no pensamento jurídico alemão38. A falta de definição sobre certos 

aspectos da teoria constitucional, como a supremacia da constituição ou as 

cláusulas pétreas, como já fora comentado anteriormente, contribuiu com 

instabilização de algumas democracias européias, notadamente a alemã. Contudo, 

Hesse não ignorou a questão dos fatores reais de poder no bojo da teoria 

constitucional, vendo como necessária sua assimilação pelo texto constitucional 

como requisito de eficácia. 

A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua 
essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser 

                                                           
37 Hesse (1991: 13) explicando a tese de Lassalle: “Considerada em suas conseqüências, a concepção da força 
determinante das relações fáticas significa o seguinte: a condição de eficácia da Constituição jurídica, isto é, a 
coincidência de realidade e norma, constitui apenas um limite hipotético extremo. E que, entre a norma 
fundamentalmente estática e racional e a realidade fluida e irracional, existe uma tensão necessária e imanente 
que não se deixa eliminar. Para essa concepção do Direito Constitucional, está configurada permanentemente 
uma situação de conflito: a Constituição jurídica, no que tem de fundamental, isto é, nas disposições não 
propriamente de índole técnica, sucumbe cotidianamente em face da Constituição real. A idéia de um efeito 
determinante exclusivo da Constituição real não significa outra coisa senão a própria negação da Constituição 
jurídica. Poder-se-ia dizer, parafraseando as conhecidas palavras de Rudolf Sohm, que o Direito Constitucional 
está em contradição com a própria essência da Constituição.” 
38 Hesse (1991: 14) comenta aquele momento do pensamento jurídico-constitucional e político na Alemanha 
tendo em vista a tese de Lassalle: “A despeito de sua evidência, esse ponto de partida exige particular realce, 
uma vez que o pensamento constitucional do passado recente está marcado pelo isolamento entre norma e 
realidade, como se constata tanto no positivismo jurídico de Escola de Paul Laband e Georg Jellinek, quanto no 
‘positivismo sociológico’ de Carl Schmitt. Os efeitos dessa concepção ainda não foram superados. A radical 
separação, no plano constitucional, entre realidade e norma, entre ser (Sein) e dever ser (Sollen) não leva a 
qualquer avanço na nossa indagação. Como anteriormente observado, essa separação pode levar a uma 
confirmação, confessa ou não, da tese que atribui exclusiva força determinante às relações fáticas. Eventual 
ênfase numa ou noutra direção leva quase inevitavelmente aos extremos de uma norma despida de qualquer 
elemento da realidade ou de uma realidade esvaziada de qualquer elemento normativo.” 
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concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia (Geltungsans-pruch) não pode 
ser separada das condições históricas de sua realização, que estão, de diferentes 
formas, numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem 
ser desconsideradas. Devem ser contempladas aqui as condições naturais, técnicas, 
econômicas e sociais. A pretensão de eficácia da norma jurídica somente será 
realizada se levar em conta essas condições. (HESSE, 1991: 14) 

Contudo, Hesse não despreza completamente, como propôs Lassalle, a 

utilidade da Constituição jurídica mesmo que eventualmente dissonante da 

Constituição real.  

Mas, — esse aspecto afigura-se decisivo — a pretensão de eficácia de uma norma 
constitucional não se confunde com as condições de sua realização; a pretensão de 
eficácia associa-se a essas condições como elemento autônomo. A Constituição não 
configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela 
significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, 
particularmente as forças sociais e políticas. (HESSE, 1991: 15) 

A contribuição principal de Hesse para a nossa discussão é a análise crítica 

do status dominante que “repudia, de forma clara, todo e qualquer questionamento 

da Constituição jurídica” (HESSE, 1991: 19), ao mesmo tempo em que não aceita a 

simples sucumbência à força determinante das relações fáticas. Seu maior mérito é 

apontar a que “‘Constituição real’ e ‘Constituição jurídica’ estão em uma relação de 

coordenação. Elas condicionam-se mutuamente, mas não dependem, pura e 

simplesmente, uma da outra” (HESSE, 1991: 15). 

Esse tratamento dado por Hesse à tensão entre Constituição e realidade é 

apontado por Coelho (2005) como um retorno aos fatores reais de poder. Coelho 

aponta como dialético o pensamento de Hesse que, ao que lhe parece, possui uma 

inegável vantagem sobre o determinismo sociológico de Lassalle (COELHO, 2005: 

24). O texto de Konrad Hesse, apesar de uma grande contribuição sobre limites e 

possibilidades da força normativa da constituição, não ingressa em pormenores a 

respeito de como a coordenação entre a Constituição jurídica e a real se daria. 

Outro autor é apontado por Coelho como interessando nos “fatores reais de 

poder”, só que dessa vez com um ganho no que diz respeito ao detalhamento da 

assimilação desses fatores, do ponto de vista hermenêutico-procedimental. Trata-se 

de Peter Häberle (1997), em seu texto editado originalmente em 1975: “A sociedade 

aberta dos intérpretes da constituição: uma contribuição para uma interpretação 

pluralista e procedimental da Constituição”. Já nas primeiras páginas Häberle revela 

sua atenção à realidade constitucional, além da Constituição em si, ao refletir sobre 

o conceito de interpretação, propondo um esclarecimento a seu respeito com a 
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seguinte fórmula: “quem vive a norma acaba por interpretá-la, ou pelo menos por co-

interpretá-la” (HÄBERLE, 1997: 13). Preferindo a expressão “forças produtivas de 

interpretação” no lugar da expressão de Lassalle (fatores reais de poder), mas sem 

deixar dúvida a respeito do realismo de sua hermenêutica constitucional, Häberle 

explica: 

Para uma pesquisa ou investigação realista do desenvolvimento da interpretação da 
Constituição, pode ser exigível um conceito mais amplo de hermenêutica: cidadão e 
grupos, órgãos estatais, o sistema público e a opinião pública representam forças 
produtivas de interpretação (interpretatorische Produktivkräfte); eles são intérpretes 
constitucionais em sentido lato, atuando nitidamente, pelo menos, como pré-
intérpretes (Vorinterpreten). (HÄBERLE, 1997: 14) 

Ele aponta que a teoria da interpretação constitucional, apesar de elaborar 

consistentemente sobre as tarefas e os objetivos da interpretação, assim como 

sobre seus métodos, deixou uma terceira questão sem aprofundamento: 

Não se conferiu maior significado à questão relativa ao contexto sistemático em que 
se coloca um terceiro (novo) problema relativo aos participantes da interpretação, 
questão que, cumpre ressaltar, provoca a práxis em geral. Uma análise genérica 
revela que existe um círculo muito amplo de participantes do processo de 
interpretação pluralista, processo este que se mostra muitas vezes difuso. Isso já 
seria uma razão suficiente para a doutrina tratar de maneira destacada este tema. 
(HÄBERLE, 1997: 11-12) 

E arremata: 

Se se considera que uma teoria da interpretação constitucional deve encarar 
seriamente o tema “Constituição e a realidade constitucional” – aqui se pensa na 
exigência de incorporação das ciências sociais e também nas teorias jurídico-
funcionais, bem como nos métodos de interpretação voltados para o atendimento do 
interesse público e do bem estar em geral –, então há que se perguntar, de forma 
mais decidida sobre os agentes conformadores da “realidade constitucional”. 
(HÄBERLE, 1997: 12) 

É exatamente o que parece. A tese de Häberle questiona o número fechado 

(numerus clausus) de intérpretes da constituição até então adotado, pois, para o 

autor, a interpretação da constituição é apenas mais um elemento da sociedade 

aberta pluralista e, assim, os critérios de interpretação constitucional devem ser tão 

mais abertos quanto mais aberta for a sociedade. Como que inspirado pela 

contemporânea teoria do conhecimento, Häberle problematiza sobre a legitimidade 

dos processos de interpretação constitucional e sua capacidade de dar respostas 

inquestionáveis e duradouras.  

Se se sabe que o tempo, a esfera pública pluralista, e a realidade colocam problemas 
constitucionais e fornecem material para uma interpretação constitucional, ampliando 
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suas necessidades e possibilidades, então devem esses conceitos ser considerados 
como dados provisórios. (HÄBERLE, 1997: 19) 

Ele exorta que aceitar contribuições apenas dos sujeitos formalmente 

reconhecidos, tais como os órgãos que cuidam das funções estatais (jurisdição, 

legislação e administração) e os sujeitos que participam dos processos de decisão 

no âmbito dessas funções (partes processuais, pareceristas, peritos, etc), reduz a 

interpretação constitucional a um evento exclusivamente estatal. Discordando que se 

trata apenas disso, Häberle argumenta que devem ser incluídas a opinião pública 

democrática e a sociedade civil em geral, inclusive partidos políticos fora de sua 

atuação organizada. 

Até pouco tempo imperava a idéia de que o processo de interpretação constitucional 
estava reduzido aos órgãos estatais ou aos participantes diretos do processo. Tinha-
se, pois, uma fixação da interpretação constitucional nos “órgãos oficiais”, naqueles 
órgãos que desempenham o complexo jogo jurídico-institucional das funções 
estatais. Isso não significa que não se reconheça a importância da atividade 
desenvolvida por esses entes. A interpretação constitucional é, todavia, uma 
“atividade” que, potencialmente, diz respeito a todos. Os grupos mencionados e o 
próprio indivíduo podem ser considerados intérpretes constitucionais indiretos ou a 
longo prazo. A confrontação da realidade da Constituição torna-se também parte da 
interpretação das normas constitucionais pertinentes a essa realidade. (HÄBERLE, 
1997: 24) 

É com essas e outras reflexões que Häberle estrutura um modelo que tenta 

dar conta das observações de Lassalle, mesmo sem fazer referência expressa a seu 

pensamento, sobre legitimidade e eficácia da Constituição em face da realidade, ao 

mesmo tempo em que aprofunda, em termos hermenêuticos e procedimentais, as 

concepções de Hesse, através de uma reavaliação da importância e da função das 

forças públicas “não oficiais” produtoras de interpretação. Esse modelo parece mais 

apto a dar conta da tensão entre o político e o jurídico na aplicação da constituição, 

apontando para uma estabilidade mais consistente. 

Estrategicamente apresentados como simples pré-intérpretes da Constituição, ou, no 
máximo, como seus intérpretes coadjuvantes, pelas mãos de PETER HÄBERLE 
esses agentes conformadores da realidade constitucional, ao fim e ao cabo, 
desempenham o papel de co-autores da Constituição integral – law in action e law in 
books – daquela constituição que, na concretude da sua aplicação, mostra-se 
vigente, eficaz e legítima.  
Esse o crédito, digamos, pessoal e intransferível, que há de ser lançado na conta de 
PETER HÄBERLE, um crédito que se mostra ainda mais significativo quando 
consideramos que as suas idéias, além de legitimarem o dissenso hermenêutico e 
racionalizarem as divergências de interpretação no marco do Estado constitucional 
de direito, ainda colaboram para o desarmamento dos contendores políticos e o 
aprimoramento da convivência democrática. (COELHO, 2005: 31) 
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Esse ideal de sociedade aberta de intérpretes parece ter influenciado a atual 

configuração do STF principalmente em eventos de controle de constitucionalidade. 

Com o advento da Lei Federal nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe 

sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação 

declaratória de constitucionalidade, e da Lei Federal nº 9.882, de 3 de dezembro de 

1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de 

preceito fundamental – APDF, está prevista a realização de uma série de atos  como 

requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que 

emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir 

depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Não obstante a 

lei nº 9.868 só autorize tais procedimentos “em caso de necessidade de 

esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das 

informações existentes nos autos”, a lei nº 9.882 os autoriza sempre que o relator 

“entender necessário”. Talvez por isso, em mais de uma oportunidade, foi permitida 

a fala de indivíduos sem habilitação judicial nas sessões de julgamento do STF. Nota 

especial seja dada à audiência pública ocorrida em 20 de março de 2007 no 

julgamento da ADIn nº 3510, que impugnou o artigo 5º e parágrafos da Lei nº 

11.105, de 24 de março de 2005,  conhecida como “ADIn das células-tronco”. Para a 

ocasião se facultou a inscrição de entidades e expertos interessados a falar na 

referida audiência. Há ainda outro evento que aponta para a ampliação do uso 

desses institutos, por assim dizer, participativos na atividade do STF. Foi o caso da 

Audiência Pública sobre a Constitucionalidade de Políticas de Ação Afirmativa de 

Acesso ao Ensino Superior, ocorrida em três dias (3, 4 e 5 de Março de 2010), com 

a finalidade de subsidiar o julgamento de duas demandas que tramitam no STF. A 

novidade é que, além da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 186, 

ingressada por um partido político, cujo julgamento pode implicar em controle 

concentrado de constitucionalidade, as audiências se prestaram também para 

análise do Recurso Extraordinário 597.285/RS, impetrado por apenas um indivíduo, 

cujo resultado só tem efeitos entre partes.  

Essas posturas denotam uma concepção profundamente mais pluralista e 

democrática no exercício da jurisdição constitucional, descortinando a inexorável 

existência de conflitos e divergências em uma sociedade aberta, ao mesmo tempo 

em que busca compatibilizar os interesses numa dinâmica não majoritária, à luz da 

lei fundamental. Parece que a jurisdição constitucional brasileira está incorporando 
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as contribuições de Häberle sobre a assimilação da pluralidade de sujeitos 

interpretativos. 

Já se referiu à possível objeção relativa ao fato de a “dissolução” (Auflösung) da 
interpretação constitucional não se converter, sem tensões, em uma teoria 
constitucional que busca a produção de consenso e a obtenção da unidade política 
como fim do processo político. Essa teoria constitucional não deve ser (mal-) 
entendida como uma concepção simplesmente harmonizadora. Consensos resultam 
de conflitos e compromissos entre participantes que sustentam diferentes opiniões e 
defendem os próprios interesses. Direito Constitucional é, assim, um direito de 
conflito e compromisso (Konflikt und Kompromissrecht). Afigura-se evidente que 
requerentes e requeridos perseguem objetivos diversos no processo constitucional e, 
por isso, hão de eleger métodos diferenciados de interpretação, procurando abrigar o 
conteúdo da controvérsia dentro desses diferentes modelos e métodos. (HÄBERLE, 
1997: 52-52) 

Contudo, apesar desse modelo mediar de forma aparentemente madura o 

problema da jurisdição constitucional, aqui em análise, de equilibrar, de um lado, a 

independência de disputas majoritárias e, de outro, alguma permeabilidade aos 

anseios da comunidade, ainda falta um aspecto a ser tratado. Se a jurisdição 

constitucional, dentro de um modelo de sociedade aberta de intérpretes, parece mais 

adequada à afirmação da democracia porque leva à posição de intérprete todos que 

vivem a norma, surge a preocupação não apenas de como as conclusões desses 

intérpretes ingressam na formalidade da jurisdição constitucional, que é o que 

Häberle tenta responder. Surge também, e com muita ênfase, a preocupação sobre 

como é realizado o debate social das questões em análise, como elas são 

apresentadas à sociedade de intérpretes, qual é o peso efetivo dos intérpretes uns 

em ralação aos outros e o que determina esse peso. Mesmo sem a pretensão de ser 

exaustivo, parece necessário enfrentar, ainda que de forma preliminar, essas 

questões. De outra forma, corremos risco de aceitar inadvertidamente a conclusão 

confortável, mas possivelmente inconsistente, de que um modelo de jurisdição 

constitucional, mesmo que muito bem elaborado, dá conta do delicado equilíbrio 

entre o jurídico e o político sem levar em consideração a conjuntura dos sujeitos que 

estão convidados à interpretação constitucional. 
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1.3 Sociedade aberta de intérpretes e comunicação: esfera 
pública e democracia no contexto da comunicação de 
massas. 

Para Häberle, a teoria da interpretação tem permanecido num modelo de 

sociedade fechada, o que reduz muito seu âmbito de investigação. Ele percebe que 

uma sociedade pluralista demanda uma abertura epistemológica na interpretação da 

Constituição para dar conta da aproximação entre Constituição e realidade 

constitucional. 

A interpretação constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade 
aberta. Todas as potências públicas, participantes materiais do processo social estão 
nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo elemento resultante da sociedade aberta e 
um elemento formador ou constituinte desta sociedade. (HÄBERLE, 1997: 13) 

Em outras palavras, poder-se-ia dizer que uma “sociedade aberta” exige uma 

“sociedade aberta de intérpretes”. Essa conclusão, que até parece obvia, passa por 

um raciocínio um pouco mais delicado para se demonstrar mais consistentemente. 

Coelho aponta em Häberle uma filiação39 a certos aspectos do pensamento 

sociológico-jurídico de Lassalle, entendendo que ambos partem de uma mesma 

base para a compreensão da realidade constitucional. Contudo, Coelho reconhece 

notórias diferenças entre os dois pensadores em suas conclusões e associa tais 

diferenças, em uma análise histórica, à conjuntura de maior ou menor abertura da 

sociedade em que viviam: 

Nessa ordem de preocupações, é de se registrar que FERNANDO LASSALLE, preso 
a um sociologismo extremo e vivendo numa sociedade fechada e homogênea, não 
conseguiu vislumbrar saídas institucionais para os choques entre a Constituição 
jurídica e a Constituição social, a ponto de afirmar que “onde a constituição escrita 
não corresponder à constituição real, irrompe inevitavelmente um conflito que é 
impossível evitar e no qual, mais cedo ou mais tarde, a constituição escrita, a 
constituição folha de papel, sucumbirá necessariamente perante a constituição real, 
aquela que traduz as verdadeiras forças vitais do país”. 
Já o mesmo não ocorreu com PETER HÄBERLE que, à luz da experiência 
acumulada desde LASSALLE, e favorecido pelo ambiente arejado de uma sociedade 

                                                           
39 “O parentesco, no particular, entre esse dois juristas, um vínculo que apontamos mais em homenagem ao 
pioneirismo de LASSALLE do que em desfavor da obra de PETER HÄBERLE, reside no fato de que, pelo 
menos a nosso ver, apesar das diferenças de enforque e das preferências por nomes, tanto o velho militante 
socialista, quanto o moderno constitucionalista liberal, adotam a mesma perspectiva – sociológico-jurídica – 
para sustentar que a eficácia das constituições, como a das leis em geral, depende da correspondência entre o seu 
texto e a realidade que elas pretendem conformar; entre a superestrutura jurídica e a infra-estrutura social; entre 
a Constituição folha de papel e o conjunto das forças sociais que atuam na cena política, pouco importando as 
denominações escolhidas – fatores reais de poder ou fragmentos de Constituição, para o oitocentista 
FERNANDO LASSALLE; agentes conformadores da realidade constitucional ou forças produtoras de 
interpretação, para PETER HÄBERLE, nosso contemporâneo.” (COELHO, 2005: 29) 
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aberta, pluralista e democrática, pôde imaginar procedimentos que se mostram aptos 
a resolver aqueles impasses, exatamente porque implicam a assimilação das forças 
vitais do país no processo de tradução/formulação da vontade constitucional. 
(COELHO, 2005: 30) 

A noção que Coelho apresenta da sociedade fechada como uma sociedade 

menos complexa (homogênea) em oposição a uma sociedade aberta, que seria 

pluralista e democrática, parece não ser propriamente sua invenção. Karl Popper 

(1987) tratou desse assunto mais de meio século antes, em sua obra a “Sociedade 

aberta e seus inimigos”, publicada primeiramente em Londres em 1945. Popper não 

esclarece de forma condensada o que vem a ser uma sociedade aberta, mas dá 

pistas importantes a seu respeito já na introdução, quando explica ao leitor a 

finalidade da obra: 

Tenta mostrar [este livro] que essa civilização ainda não se recuperou de todo do 
choque de seu nascimento, da transição da sociedade tribal, ou “sociedade fechada”, 
com sua submissão às forças mágicas, para a sociedade aberta, que põe em 
liberdade as faculdades críticas do homem. Procura demonstrar que o choque dessa 
transição é um dos fatores que tornaram possível o surgimento daqueles movimentos 
reacionários que tentaram, e ainda tentam, derrubar a civilização e retornar ao 
tribalismo. E sugere que aquilo a que hoje damos o nome de totalitarismo pertence a 
uma tradição que é tão antiga, ou tão nova, como a nossa própria civilização. Busca 
este livro, assim, contribuir para que compreendamos o totalitarismo e a significação 
da permanente luta contra ele. (POPPER, 1987, t1:15-16) 

Ante a carência do conceito concentrado de sociedade aberta, nos valemos 

aqui de duas pistas importantes deixadas por Popper. Uma é a associação da idéia 

de “sociedade fechada” à sociedade tribal, atrelada a forças mágicas, ao lado de 

uma noção de sociedade aberta relacionada com o exercício da racionalidade 

crítica, como que se afastando das superstições típicas do conceito antagônico. Há 

que se notar que Popper associa o fenômeno do totalitarismo a não superação 

completa da sociedade tribal, ou fechada, o que nos permite deduzir que ele associa 

sociedade aberta à democracia. Outra pista importante é o interesse expresso e 

explícito do autor na compreensão do totalitarismo, ainda que seja para justificar a 

luta contra ele, deixando a compreensão do seu antônimo, a democracia, para um 

segundo plano. É certo que esse também é seu objetivo, como denuncia também na 

introdução. Contudo, o estudo que pretende desenvolver da democracia não é dela 

em si, mas da racionalidade que ela comporta, já que segundo autor, sua obra “tenta 

a aplicação dos métodos críticos e racionais da ciência aos problemas da sociedade 

democrática” (POPPER, 1987, t1: 16). Não se pode perder de vista que a obra em 

questão foi publicada no contexto do fim da Segunda Grande Guerra, por um autor 
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de origem austríaca com pais judeus, ainda que posteriormente convertidos ao 

cristianismo, que teve seus escritos mais importantes no campo da filosofia da 

ciência. Não é de admirar que se preocupe, naquele momento, mais com o 

totalitarismo que com a democracia em si.   

Talvez por isso mesmo é que Popper consegue definir com maior detalhe o 

que vem a ser a sociedade fechada, esboçando de maneira mais condensada no 

capítulo 10, ao tratar das sociedades tribais. Apesar de admitir “que não há ‘modo 

tribal de vida’ padronizado” (POPPER, 1987, t1: 187), ele se empenha em 

demonstrar certas características que, segundo ele, podem ser encontradas na 

maioria das sociedades tribais, senão em todas elas. Popper se refere “a uma 

atitude mágica ou irracional para com os costumes da vida social e à correspondente 

rigidez desses costumes” (POPPER, 1987, t1: 187).  

Ao longo da explicação, Popper esclarece que essa rigidez de costumes não 

significa necessariamente que não ocorram mudanças, mas que são infrequentes e 

que, ainda quando ocorrem, tratam-se de substituições de velhos tabus mágicos por 

novos. Essas sociedades reguladas por tabus mágicos enfrentam pouco ou nenhum 

problema moral. Não porque seja sempre fácil agir de acordo com esses tabus, mas 

porque os indivíduos não se encontram em condições de questioná-los, já que não 

fazem distinção clara entre leis institucionais sociais e leis da natureza. 

Popper percebe que os tabus ainda influenciam os modos de vida atuais, 

como tabus alimentares, de polidez, etc., mas com a diferença de que ao lado deles 

existem leis de Estado e que há um largo campo para decisões pessoais e a 

reflexão crítica tanto em relação às leis quanto aos tabus. É esse o principal aspecto 

que Popper aponta para diferenciar as sociedades tribais (fechadas) das 

democráticas (abertas): a capacidade de decisão e responsabilidade pessoal 

racional. “A seguir, chamaremos a sociedade mágica, tribal ou coletivista, sociedade 

fechada; e a sociedade em que os indivíduos são confrontados com decisões 

pessoais chamaremos sociedade democrática” (POPPER, 1987, t1: 188). 

As sociedades fechadas, segundo Popper, podem ser compreendidas a partir 

da “teoria orgânica ou biológica do Estado”. Uma sociedade fechada, apesar de 

anteriormente ter dito que coincide com a sociedade tribal, um pouco adiante informa 

que apenas se assemelha a uma horda ou uma tribo. Trata-se de “uma unidade 

semi-orgânica cujos membros são mantidos juntos por laços semi-orgânicos – 

parentesco, coabitação, participação nos esforços comuns, nas alegrias e aflições 
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comuns” (POPPER, 1987, t1: 188-189). Essa condição orgânica, ou semi-orgânica, 

impõe que o relacionamento social se dê entre os seres concretos de maneira 

concreta. São sociedades caracterizadas pelo contato eminentemente direto e 

pessoal entre os indivíduos, levando a uma “concretude” das relações sociais. 

A possibilidade de aplicar a teoria orgânica a sociedades democráticas é 

questionada por Popper, tendo em vista especialmente a luta dos indivíduos por 

mobilidade social, o que seria incompatível com a dinâmica de um organismo. Diante 

dessa nítida incompatibilidade, ele denuncia que “muitas tentativas de aplicar a 

teoria orgânica a nossa sociedade sejam formas veladas de propaganda para um 

retorno ao tribalismo” (POPPER, 1987, t1: 189). 

É exatamente a perda do caráter orgânico que leva a sociedade a se tornar o 

que Popper chama de “sociedade abstrata”. A explicação dada sobre esse conceito 

é feita pelo extremo, ou seja, Popper define antes uma fictícia “sociedade 

completamente abstrata ou despersonalizada”: 

Poderíamos conceber uma sociedade em que os homens praticamente nunca se 
encontrassem face a face, em que todos os negócios fossem conduzidos por 
indivíduos isolados, a se comunicarem por cartas datilografadas, ou telegramas, e a 
andarem em automóveis fechados. (POPPER, 1987, t1: 189) 

O autor esclarece que, apesar do exagero, tais características podem ser 

verificadas na sociedade da sua época. Quer, com isso, ressaltar o caráter abstrato 

que as relações sociais têm assumido. Exemplo disso seria a falta de relação 

pessoal entre motoristas e pedestres, ou entre os filiados de um sindicato e seu 

secretário geral. Popper adverte que há necessidades humanas de sociabilidade que 

não são compatíveis com o conceito extremo de sociedade que ofereceu, diante do 

quê, conclui que “nunca haverá, nem poderá haver, uma sociedade completamente 

ou mesmo predominantemente abstrata – assim como não pode haver uma 

sociedade completamente ou predominantemente racional” (POPPER, 1987, t1: 

189). Ressaltando mais uma vez que se trata de um exagero, Popper, contudo, 

enfatiza a utilidade dessa alegoria para demonstrar sua tese: 

Seja como for, espero que nosso exemplo tenha tornado claro o que entendo por 
uma sociedade mais abstrata, em contraposição a um grupo social mais concreto; e 
terá tornado claro ainda, que nossa moderna sociedade democrática funciona 
amplamente por meio de relações abstratas, tais como as do intercâmbio ou da 
cooperação. (POPPER, 1987, t1: 189-190) 
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Essas análises de Popper, por mais que ainda não sejam suficientes para 

esclarecer com detalhada precisão o que vem a ser seu conceito de sociedade 

aberta, permitem-nos algumas inferências. Uma vez que a sociedade fechada é 

fortemente guiada por tabus mágicos, por isso mesmo inquestionáveis, e que a 

sociedade democrática é aquela em que os indivíduos são confrontados com 

decisões pessoais, podemos dizer que a sociedade aberta é, por assim dizer, uma 

sociedade guiada fortemente pela razão. A relação que Popper estabelece entre 

tribalismo, coletivismo e relações predominantemente concretas, diretas e pessoais 

com a sociedade fechada, permite-nos supor que a sociedade aberta contenha, em 

certos termos, o antônimo desses elementos. Certas passagens adiante, após o 

estabelecimento dos elementos que circundam a sociedade fechada, permitem 

esclarecer mais detalhes sobre a sociedade aberta. Na passagem seguinte, Popper 

explica a função política da filosofia de Hegel nas fileiras dos “inimigos” da sociedade 

aberta: 

O autoritarismo medieval começou a dissolver-se com o Renascimento. Mas, no 
continente europeu, sua réplica política, o feudalismo medieval, não fora seriamente 
ameaçado antes da Revolução Francesa. (A Reforma apenas o fortalecera.) A luta 
pela sociedade aberta só voltou a começar com as idéias de 1789, e as monarquias 
feudais logo sentiram a seriedade desse perigo. Quando em 1815, o partido 
reacionário começou a retornar ao poder na Prússia, achou-se na extrema 
necessidade de uma ideologia. Hegel foi indicado para suprir essa necessidade e ele 
o fez revivendo as idéias dos primeiros grandes inimigos da sociedade aberta: 
Heráclito, Platão e Aristóteles. Assim como a Revolução Francesa tornara a descobrir 
as idéias perenes da Grande Geração e do Cristianismo, a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade de todos os homens, assim também Hegel redescobriu as idéias 
platônicas que jazem por trás da revolta contra a liberdade e a razão. O hegelianismo 
é o renascimento do tribalismo. A significação histórica de Hegel pode ser vista no 
fato de representar ele o “elo perdido”, por assim dizer, entre Platão e a forma 
moderna de totalitarismo. Na maioria, os modernos totalitários não se apercebem que 
suas idéias podem ser rastreadas até Platão. Mas muitos sabem de sua dívida para 
com Hegel e todos eles foram criados na atmosfera fechada do hegelianismo. 
(POPPER, 1987, t2: 37) 

Aqui, além de uma forte relação entre sociedade aberta e razão, vemos surgir 

termos como liberdade, igualdade e fraternidade como aparentes conteúdos da 

sociedade aberta. Por outro lado, vemos uma clara correlação entre tribalismo, 

autoritarismo e totalitarismo. De fato, Popper já tratou em outra oportunidade 

(POPPER, 1987, t2: 189-191) “sociedade aberta” e “sociedade democrática” 

indistintamente, e não parece sem fundamento que a sociedade aberta coincide, se 

não com democracia, ao menos com “anti-totalitarismo”. A passagem seguinte, 
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novamente em relação ao pensamento legitimador de Hegel ao totalitarismo, 

confirma essa impressão: 

Pergunto se não tenho razão quando digo que Hegel nos apresenta uma apologia de 
Deus e da Prússia ao mesmo tempo, e se não está claro que o Estado que Hegel nos 
ordena adorar como idéia divina sobre a terra não é simplesmente a Prússia de 
Frederico Guilherme, de 1800 a 1830. E pergunto se é possível sobrepujar essa 
desprezível perversão não apenas da razão, da liberdade, da igualdade e das outras 
idéias da sociedade aberta, como também de uma crença sincera em Deus e mesmo 
de um patriotismo sincero. (POPPER, 1987, t2: 56) 

Mais adiante, em outra passagem nas páginas seguintes, Popper comenta a 

história do “surgimento do nacionalismo germânico” opinando que: 

Sem dúvida, as tendências denotadas por esse termo têm forte afinidade com a 
revolta contra a razão e a sociedade aberta. O nacionalismo faz apelo a nossos 
instintos tribais, à paixão, ao preconceito, e ao nosso nostálgico desejo de sermos 
aliviados da tensão da responsabilidade individual que ele tenta substituir por uma 
responsabilidade coletiva ou de grupo. (POPPER, 1987, t2: 56)  

Essa correlação entre tribalismo e nacionalismo, e a tendência deste de diluir 

a responsabilidade pessoal na coletiva é verificada por Popper nas mais antigas 

obras da teoria política que expressam concepções nacionalistas, dentre elas as de 

Heráclito, Platão e Aristóteles, “pois tais obras foram escritas numa tentativa para 

combater a sociedade aberta e as novas idéias de imperialismo40, cosmopolitanismo 

e igualitarismo” (POPPER, 1987, t2: 57).  

Aqui não parece haver mais dúvida sobre que elementos estão contidos na 

sociedade aberta: razão, liberdade, igualdade, fraternidade, responsabilidade 

individual, etc. As conclusões de Popper a respeito da sociedade fechada ainda nos 

permitem fazer um adendo às características da sociedade aberta: não orgânica, 

pautada menos em relações sociais concreta e mais em relações abstratas. Nesse 

bojo todo, ainda é possível acrescentar pluralista ou cosmopolita aos adjetivos. 

Diante disso tudo, retornando à proposição de Coelho (2005: 30) sobre os 

ambientes em que Lassalle e Häberle estruturaram seus pensamentos, ela parece 

ainda mais adequada do que poderia querer seu autor ao fazê-la. De fato, a 

percepção sobre sociedade fechada, em que se estruturou o pensamento de 

                                                           
40 Popper não usa o termo “imperialismo” no sentido de legitimar a invasão de Estados estrangeiros. Ele se 
refere especificamente ao movimento de expansão da democracia ateniense para outras cidades-Estados, não 
necessariamente através da via bélica – mas também não necessariamente a excluindo – podendo se valer da 
negociação racional para cooperação para realização de interesses mútuos e, daí, formar-se um império. Tratava-
se de uma movimento que, para Popper, implicava na dês-atomização das cidades-Estados e, por assim dizer, na 
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Lassalle, como homogênea, assim como a de sociedade aberta, em que se 

estruturou o pensamento de Häberle, como pluralista e democrática, tudo converge 

com o ideário de Popper. Mas, mais que isso, o que parece se confirmar é que, de 

fato, uma sociedade aberta necessita de um modelo de sociedade aberta de 

intérpretes da constituição, não apenas por se pretender democrática, mas por ser 

diversificada e heterogênea, sob pena de não haver coesão e consenso suficiente 

para produzir estabilidade. Trata-se não apenas de uma questão teórica, de fundo 

jurídico ou político, mas também uma questão fortemente prática, de fundo mais 

sociológico (COELHO, 2005: 31). 

Tendo em vista a idéia de democracia como um sistema que permite 

mudanças políticas sem derramamento de sangue (POPPER, 1987, t1: 140), é de 

se imaginar que o tratamento das divergências e conflitos decorrentes da pluralidade 

e heterogeneidade das sociedades abertas se dê através do debate racional público. 

A proposta de Häberle de sociedade aberta de intérpretes não é alheia a isso e 

parece só poder se viabilizar na dinâmica da esfera pública, ou, como se poderia 

traduzir literalmente, da “publicidade” (Öffentlichkeit). 

Uma Constituição, que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas 
também a própria esfera pública (Öffentlichkeit), dispondo sobre a organização da 
própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida privada, não pode tratar as 
forças sociais e privadas como mero objetos. Ela deve integrá-los ativamente 
enquanto sujeitos. Considerando a realidade e a publicidade (Wirklichkeit und 
Öffentlichkeit) estruturadas, nas quais o “povo” atua, inicialmente, de forma difusa, 
mas, ao final, de maneira “concreta”, há de se reconhecer que essas forças, 
faticamente relevantes, são igualmente importantes para a interpretação 
constitucional. A práxis atua aqui na legitimação da teoria e não a teoria na 
legitimação da práxis. (HÄBERLE, 1997: 33) 

Veja que Popper faz referência ao que seria uma sociedade completamente 

abstrata, caracterizada pelo fato de as pessoas praticamente nunca se encontrarem 

face a face, “em que todos os negócios fossem conduzidos por indivíduos isolados, 

a se comunicarem por cartas datilografadas, ou telegramas, e a andarem em 

automóveis fechados” (POPPER, 1987, t1: 189). A relação que Popper estabelece 

entre o aumento do uso de meios de comunicação e a diminuição das relações face 

a face também é percebida por Thompson (2004: 77-107). Ele esclarece que as 

novas tecnologias da comunicação não servem apenas para criar novas redes de 

transmissão da informação, deixando intactas as relações sociais dos indivíduos. 

                                                                                                                                                                                     
sua “abertura” dessa sociedade. Tal expansão não era do agrado de partidos oligárquicos que se concentrava 
especialmente em torno de Esparta. Maiores detalhes, vide Popper, 1987, t1: 191-217. 
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Mais do que isso, o desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas 
de ação e interação e novos tipos de relacionamento social – formas que são 
bastante diferentes das que tinham prevalecido durante a maior parte da história 
humana. [...] com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se 
dissocia do ambiente físico, de tal maneira que os indivíduos podem interagir com os 
outros ainda que não partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal. O uso dos 
meios de comunicação proporciona assim novas formas de interação que se 
estendem no espaço (e talvez, também no tempo), e que oferecem um leque de 
características que as diferenciam das interações face a face. (THOMPSON, 2004: 
77) 

Como se atualizasse a idéia de Popper sobre abstração das relações sociais, 

Thompson analisa as interações face a face e contrasta com outros dois tipos de 

interação: interação mediada e quase-interação mediada. Thompson (2004: 78) 

explica que as interações face a face se dão num “contexto de co-presença” dos 

participantes, possui um “caráter” dialógico, uma vez que geralmente implicam em 

ida e volta do fluxo de informação, e normalmente empregam uma “multiplicidade de 

deixas simbólicas” na transição e interpretação de mensagens, como gestos, 

expressões faciais e mudanças de entonação. Por tudo isso, os participantes de 

uma interação face a face estão mais aptos a esclarecer e reduzir ambiguidades nas 

mensagens, como também identificar inconsistências ou desencaixe nas deixas 

simbólicas de forma que podem até laçar dúvida sobre a sinceridade do interlocutor. 

Tais interações, usando o conceito proposto por Popper, poderíamos classificá-las 

como concretas, ou com um maior grau de concretude. 

As interações mediadas, como o próprio nome já indica, implicam no uso de 

meios técnicos (fios, ondas eletromagnéticas, papel, etc.) para a transmissão de 

informação e conteúdos simbólicos, não necessitando estarem os participantes num 

contexto de co-presença. Diante disso, as relações mediadas implicam num 

estreitamento das deixas simbólicas, a depender do meio (escrita, telefone, etc.) o 

que significa uma diminuição na aptidão para identificar ambiguidades na 

comunicação. Por isso, as interações mediadas implicam em uma comunicação de 

conteúdo mais aberto, levando os indivíduos a se valerem de seus próprios recursos 

para interpretar as mensagens transmitidas (THOMPSON, 2004: 79). Nesse tipo de 

interação, já se pode notar um grau maior de abstração que nas relações face a 

face, em que se impõem limites de espaço e tempo. Contudo, ainda se trata de uma 

relação entre sujeitos determinados em uma interação ainda dialógica, continuando 

a ter, portanto, certo grau de concretude. De qualquer forma, tomando a elaboração 

de Popper, bastaria a predominância desse tipo de interação, com a quase 
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supressão do tipo face a face, para se configurar a hipotética sociedade 

completamente abstrata. 

Já o terceiro tipo de interação, que Thompson chama de “quase-interações 

mediadas”, poderia ser considerado, sob a luz do pensamento de Popper, como de 

altíssimo grau de abstração, talvez muito além do que o próprio Popper poderia 

supor originalmente na sua elaboração sobre a abstração das relações sociais. É 

que as quase-interações mediadas referem-se “às relações sociais estabelecidas 

pelos meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão, etc.)” 

(THOMPSON, 2004: 79). Não é à toa que Thompson usa o termo “quase” para 

designar esse tipo de interação, uma vez que é duvidosa a existência de interação 

entre o autor e o leitor no caso do livro, ou entre o locutor e o ouvinte no caso do 

rádio. Com efeito, o mais adequado é mesmo pensar que eles quase interagem. Os 

aspectos-chave desse tipo de (quase) interação, segundo o próprio Thompson, que 

o diferenciam dos outros dois tipos, são os seguintes: 

Em primeiro lugar, os participantes de uma interação face a face ou de uma interação 
mediada são orientados para outros específicos, para quem eles produzem ações, 
afirmações, etc.; mas no caso da quase-interação mediada, as formas simbólicas são 
produzidas para um número indefinido de receptores potenciais. Em segundo lugar, 
enquanto a interação face a face e a interação mediada são dialógicas, a quase-
interação mediada é monológica, isto é, o fluxo de informação é predominantemente 
de sentido único. (THOMPSON, 2004: 79) 

Neste trabalho, não se vislumbra seriamente que uma sociedade possa 

prescindir em absoluto de todo tipo de relações concretas entre os indivíduos. Os 

conceitos de Thompson sobre os três tipos de interação humana servem para uma 

análise da realidade contemporânea de forma que se possam aproveitar 

adequadamente as reflexões de Popper sobre sociedade aberta. O próprio 

Thompson concebe que a interação humana real pode encaixar-se combinadamente 

em mais de um dos tipos que elaborou. No entanto, diferentemente do que Popper 

faz para demonstrar o que vem a ser uma sociedade abstrata, os conceitos de 

Thompson não são apenas uma ilustração retórica usada para esclarecer a respeito 

de um conceito. 

De fato, o que parecia impensável a Popper em 1945, meio século adiante se 

tornou profundamente viável. Mesmo não tendo como antecipar detalhes a respeito 

do desenvolvimento dos meios de comunicação e sua interferência nas relações 

sociais, a idéia de interações mediadas já estava de alguma forma em sua 
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abordagem. Por mais que ainda pareça improvável essa hipotética sociedade 

completamente abstrata, hoje, mais que nunca, com as novas tecnologias da 

comunicação e da informação, as relações humanas podem viabilizar-se sem a 

necessidade da presença face a face das pessoas e, em certa medida, sem sequer 

o diálogo entre elas. Isso aponta para a possibilidade até mesmo de uma sociedade, 

por assim dizer, hiperabstrata. 

Não é que o surgimento de cada tipo de interação ao longo da história 

humana tenha produzido automaticamente uma mudança drástica na organização 

social. A questão é perceber que as interações humanas sofrem uma forte, senão 

essencial, interferência do desenvolvimento dos meios de comunicação. Partindo do 

contexto anterior à Idade Moderna na Europa, Thompson explica sucintamente o 

desenvolvimento dos meios de comunicação e sua interferência nas interações 

humanas: 

Formas de interação mediada e quase-interação mediada existiam, mas eram 
restritas a setores relativamente pequenos da população. Participar da interação ou 
da quase-interação mediadas exigia habilidades especiais – tais como a capacidade 
de ler ou escrever – reservadas quase sempre para as elites políticas, comerciais e 
eclesiásticas. Contudo com o surgimento da indústria da imprensa nos séculos XV e 
XVI na Europa e o seu subseqüente desenvolvimento em outras partes do mundo, e 
com a emergência de vários tipos de meios eletrônicos nos séculos XIX e XX, a 
interação face a face foi sendo cada vez mais suplantada por formas de interação e 
quase-interação mediadas. O intercâmbio de informações e conteúdos simbólicos no 
mundo social acontece, em proporção quase sempre crescente, em contexto de 
interação e quase-interação mediadas, mais do que em contextos de interação face a 
face entre indivíduos que compartilham de um ambiente comum. (THOMPSON, 2004: 
80) 

Se aceitarmos que a sociedade aberta é uma sociedade abstrata, já que não 

se estrutura eminentemente em relações concretas ou em interações face a face, 

aceitamos também que a sociedade aberta, tendo em vista o atual nível de 

desenvolvimento dos meios de comunicação, é uma sociedade mediada. Diante 

dessa correlação impõe-se uma reflexão. O modelo teórico de sociedade aberta de 

intérpretes se afigura mais adequado a dar conta, não apenas da tensão entre 

política e direito, ou entre constituição e realidade constitucional, mas da própria 

compatibilização dos conflitos e crises típicas de uma sociedade aberta, pluralista e 

diversificada. Contudo, o maior grau de abstração das relações sociais decorrentes 

da diminuição do caráter orgânico da sociedade, requisito apontado por Popper 

como necessário para sair da sociedade fechada para a sociedade aberta, tendo em 

vista o desenvolvimento dos meios de comunicação, leva a sociedade aberta a ser 
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fortemente mediada. Se a realidade social se tornou mais complexa e heterogênea e 

as interações sociais mais abstratas e mediadas, não é de se estranhar que o 

contato entre os diversos pólos em disputa na esfera pública pluralista seja também 

mediado e que não se encontrem pessoalmente para o debate. Mais que isso, tendo 

em vista a ampliação da interação do tipo quase-interação mediada, marcada pelo 

fluxo unidirecional e monológico da informação e pela potencialidade de atingir um 

número muito mais abrangente de receptores, podem ocorrer interferências que 

comprometam o debate público e racional. A esfera pública sofre tal interferência 

dos meios de comunicação no atual estágio de desenvolvimento que se pode falar 

até mesmo na sua mudança estrutural, como propôs Habermas (2003). Ele explica a 

transição da esfera pública burguesa, decorrentes dos processos econômicos e 

sociais oriundos da superação do feudalismo, a uma esfera pública dominada pelos 

meios de comunicação de massa na era atual.  

Para Habermas, a função dos meios de comunicação, assim, transformou-se da 
facilitação do discurso racional e do debate dentro da esfera pública para a 
modelagem, construção e limitação do discurso público aos temas validados e 
aprovados pelas corporações de mídia. Assim, a interconexão entre uma esfera de 
debate público e a participação individual foi fraturada e transmutada em um reino de 
informação política e do espetáculo, no qual cidadão-consumidor ingere e absorve 
passivamente o entretenimento e a informação. "Cidadãos", assim, tornam-se 
espectadores das apresentações e dos discursos da mídia que moldam a opinião 
pública, o consumidor/cidadão a objetos de notícias, informações e assuntos 
públicos. (KELLNER, 2008: 6)41 

Em que pesem as críticas42 às percepções de Habermas, podemos colher 

alguns pontos de contato com o pensamento de Popper e Thompson. Tratando 

exatamente da gênese da esfera pública, Habermas relata inicialmente que numa 

                                                           
41 Tradução nossa. Texto sem tradução: “For Habermas, the function of the media have thus been transformed 
from facilitating rational discourse and debate within the public sphere into shaping, constructing, and limiting 
public discourse to those themes validated and approved by media corporations. Hence, the interconnection 
between a sphere of public debate and individual participation has been fractured and transmuted into that of a 
realm of political information and spectacle, in which citizen/consumers ingest and absorb passively 
entertainment and information. "Citizens" thus become spectators of media presentations and discourse which 
mold public opinion, reducing consumer/citizens to objects of news, information, and public affairs.” 
42 Thompson (2004: 67-73) apresenta algumas questões a respeito dos fundamentos e, consequentemente, das 
conclusões a que chegou Habermas. Em suma, ao olhar de Thompson, Habermas teria deixado de fora de sua 
análise outras formas de atividade política, como as lutas e os movimentos populares e plebeus, idealizando os 
verdadeiros processos históricos. Ele fala ainda que Habermas teria dado uma ênfase desproporcional à 
imprensa periódica como se ela representasse um acesso universal, desprezando, por exemplo, a desigualdade de 
gênero no acesso ao espaço público. Thompson ainda critica a argumentação de Habermas a respeito da 
decadência da esfera pública, que teria perdido seu caráter crítico-racional e se esvaziado num mundo de 
imagens e opiniões com o advento dos novos meios de comunicação num contexto da sociedade e da 
democracia de massas. Thompson não nega plausibilidade à percepção Habermas, contudo, é menos pessimista 
e aponta certas insuficiências na argumentação de Habermas, acreditando que a superveniência de novos meios 
de comunicação destruiu, mas também criou certos tipos novos de interação humana. 
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fase pré-capitalista, a superação gradual da estrutura feudal de sociedade é 

marcada pelo ressurgimento das cidades e da mercância, o que propicia uma 

intensificação do intercâmbio de informações. Contudo, o desenvolvimento do 

capitalismo mercantil demandava a aplicação de mercados e o alcance de novos 

territórios. Tal demanda exigia garantias mais seguras, o que só era possível com a 

conjugação de esforços políticos e força militar. Esse contexto leva a uma 

nacionalização da economia da cidade, uma vez que a base de operações passa 

das antigas corporações locais para o próprio território nacional. A partir desse 

momento, configura-se o modelo do moderno Estado-Nação com toda a sua 

estrutura burocrática, que passa a arrecadar impostos para custear a administração 

permanente e o exército permanente (HABERMAS, 2003: 27-31). 

Até esse momento, a esfera pública se confunde com o publicum, ou seja, a 

esfera do Estado. Contudo, com o avanço do capitalismo e a passagem do padrão 

mercantil para o manufatureiro e fabril, se forja uma sociedade civil burguesa. O 

processo de produção passa a ter relevância pública, extrapolando o ambiente 

doméstico e surgindo à luz da esfera pública (HABERMAS, 2003: 31-32). 

Na passagem da Economia transmitida pela Antigüidade para a Economia Política 
espelham-se as mudanças nas relações sociais. Sim, o próprio conceito do 
econômico que até o século XVII estava ligado ao círculo das tarefas do oikos-
despota, do pater famílias, do senhor da casa, agora só adquire o seu significado 
moderno na práxis da empresa, que calcula conforme os ditames básicos da 
rentabilidade: as tarefas dos senhores da casa se estreitam e acentuam a poupança 
na economia doméstica.  A economia moderna não se orienta mais pelo oikos, pois 
no lugar da casa colocou-se o mercado: transforma-se em “economia comercial”. 
(HABERMAS, 2003: 33-34) 

Habermas ainda relata o desenvolvimento da imprensa com força explosiva 

no contexto das transformações oriundas do mercantilismo. No contexto do 

intercâmbio de mercadorias, o intercâmbio de informações possui importância 

fundamental, inicialmente com as correspondências privadas, depois com a difusão 

dessas informações epistolares através de sua publicação (HABERMAS, 2003: 34-

35). “A troca de informações desenvolve-se não só em relação às necessidades do 

intercâmbio de mercadoria: as próprias notícias se tornam mercadorias” 

(HABERMAS, 2003: 35). Os diversos governos da Europa passam a se valer 

também dos veículos impressos para divulgar seus atos (portarias, decretos, 

nomeações, etc.) e até fazer anúncios. Em algum tempo, a própria notícia passa a 

ser um negócio governamental. “De muitos modos as agências noticiosas são 
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assumidas pelo governo e os jornais informativos são transformados em boletins 

oficiais” (HABERMAS, 2003: 36). Uma nova camada de “burgueses”, que surge junto 

com o moderno aparelho de Estado, assume uma posição central no “público”. Essa 

camada não corresponde apenas aos artesões das velhas corporações profissionais 

e os pequenos comerciantes que tinham sua a base territorial de atuação na cidade, 

ou melhor, no burgo. Tratava-se principalmente dos funcionários da administração 

feudal, incluindo-se também médicos, pastores, oficiais, professores, “homens 

cultos”. Contudo, com a decadência das cidades de onde provinham seus direitos de 

cidadania, os pequenos artesãos e comerciantes perderam importância, ao passo 

que os grandes comerciantes, donos de manufatura, banqueiros e editores, tendo 

eles transcendido a relação direta com a cidade e se ligando diretamente ao Estado, 

passaram a integrar o conceito tradicional de “burgueses”, como novo estamento de 

“homens cultos” (HABERMAS, 2003: 37). 

Esta camada “burguesa” é o autêntico sustentáculo do público, que, desde o início, é 
um público que lê. Ela não pode mais [...] ser incorporada como um todo na cultura 
aristocrática do barroco tardio. A sua posição dominante na nova esfera da sociedade 
burguesa leva, muito mais, a uma tensão entre “cidade” e “corte” [...]. (HABERMAS, 
2003: 37-38) 

 Configura-se um antagonismo entre o publicum, do poder público, o público 

da esfera pública burguesa. Constitui-se um crescente interesse público na esfera 

privada da sociedade burguesa como uma esfera própria. Esse interesse não 

apenas da autoridade pública, mas também dos súditos. Reposiciona-se a função da 

regulamentação estatal segundo a visão do crescente grupo de editores e donos de 

fábricas e manufaturas, que então desejam não apenas ser regulamentados, mas 

também estimulados pelas medidas administrativas. O desenvolvimento das 

empresas capitalistas privadas, no contexto do capitalismo comercial e financeiro, 

torna a relação entre a autoridade e os súditos uma ambivalência de 

regulamentação pública e iniciativa privada. Com o avanço da produção capitalista, 

diminui a auto-suficiência típica do feudalismo e amplia-se a dependência do 

intercâmbio regional e nacional de mercadorias, sobretudo na população urbana, 

que passa a ser atingida, agora como consumidores, de forma cotidiana pelas 

medidas da política mercantilista. Acaba por se constituir uma esfera crítica em 

função das intervenções públicas (estatais) na economia doméstica privatizada 

(HABERMAS, 2003: 38-39). 
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Já que, por um lado, um setor privado delimita nitidamente a sociedade em relação 
ao poder público, mas, por outro, eleva a reprodução da vida acima dos limites do 
poder doméstico privado, fazendo dela algo de interesse público, a referida zona de 
contato administrativo contínuo torna-se uma zona “crítica” também no sentido de que 
exige a crítica de um público pensante. (HABERMAS, 2003: 39) 

 Habermas (2003: 39-40) ainda explica a mudança que essa gênese da esfera 

pública burguesa produziu na imprensa, deixando esta de ser um instrumento do 

poder público, passando a ser um espaço onde se manifestava a própria esfera 

pública burguesa. Esse é um indício de que a própria esfera pública deixou de ser a 

esfera do poder público e se tornou “um fórum para onde se dirigiam as pessoas 

privadas a fim de obrigar o poder público a se legitimar perante a opinião pública” 

(HABERMAS, 2003: 40).  

É possível ver na superação das estruturas feudais, que permite a 

estruturação da esfera pública burguesa, um processo de “abertura” da sociedade 

européia. Ela se livra das relações orgânicas, atomizadas, auto-suficientes e 

fechadas dos feudos e passa para a realidade em que há intercâmbio de 

informações, mercadorias e pessoas, plural e diversificado do período mercantil e 

fabril da Europa. Ainda que se trate de uma simplificação didática, o uso combinado 

dos pensamentos de Popper e Habermas permite concluir que a esfera pública, 

onde se dá o debate público e racional da sociedade aberta e democrática, já 

nasceu mediada, pois ainda que alguma parcela do debate se desse face a face, a 

maior parte se dava através de meios de comunicação. Parece mesmo é que as 

diversidades e pluralidades da sociedade aberta raramente se encontram face a face 

na esfera pública, o que confirma a tese de Popper sobre a necessidade de 

abstração das relações sociais para se afastar do organicismo do tribalismo e 

constituir uma sociedade democrática. 

Contudo, as reflexões de Habermas advertem para os riscos da atual fase de 

desenvolvimento dos meios de comunicação. Fortemente influenciado pelas ideias 

de Horkheimer e Adorno sobre indústria cultural, Habermas faz uma análise sobre a 

mutação do público pensador de cultura para um público consumidor de cultura. Ele 

aponta como o uso do tempo livre na sociedade burguesa era ao mesmo tempo uma 

fruição de lazer, porém também possuía um intenso caráter político. Trata-se de 

encontros em salões, clubes e associações de leitura em que se podia ver uma 

emancipação das necessidades existenciais básicas, até mesmo na sua forma 

meramente literária (HABERMAS, 2003: 189-190). Ele argumenta que as leis de 
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mercado, típicas das relações de intercâmbio de mercadorias e de trabalho social, 

quando penetram nessa esfera reservada às pessoas privadas, mas que se reúnem 

enquanto público, transforma o tempo livre em algo apolítico, o raciocínio crítico 

passa a se converter em consumo e o contexto da comunicação se dilui nos atos 

estereotipados da recepção isolada (HABERMAS, 2003: 190-191). 

Os modelos que, outrora, ostentavam o selo literário em sua matéria circulam hoje 
com o segredo de uma fabricação intencional de uma patenteada indústria cultural, 
cujos produtos divulgados publicamente através dos meios de comunicação de 
massa, provocam, por sua vez, primeiro na consciência dos consumidores, a 
aparência de privacidade burguesa. (HABERMAS, 2003: 191) 

É no cenário de reprodução industrial da cultura, marcado pela repetição de 

fórmulas prontas, pelo esvaziamento da crítica e pela passividade do público, que 

segundo Habermas, se dá a decadência da esfera pública burguesa. A avassaladora 

ampliação da imprensa, que se torna gradualmente de massas, focada na 

maximização de público e de lucro, adquire fortes traços de sensacionalismo e uma 

relação promíscua com a propaganda, perdendo seu caráter crítico e esvaziando a 

politicidade da esfera pública. 

A grande imprensa repousa na refuncionalização comercial daquela participação de 
amplas camadas na esfera pública: arranjar preponderantemente às massas de um 
modo geral um acesso à esfera pública. No entanto, essa esfera pública ampliada 
perde seu caráter político à medida que os meios para a “acessibilidade psicológica” 
poderiam tornar-se uma finalidade em si mesma de uma posição consumista 
comercialmente fixada. (HABERMAS, 2003: 200) 

O consumismo de cultura se alastrou, segundo o autor, tanto nas camadas 

mais baixas quanto nas mais altas, tanto nas populações urbanas quanto nas rurais. 

A mudança no funcionamento e na dinâmica da imprensa, pautada na ampliação de 

rendimentos, estabelece um regime de visibilidade que afasta as camadas cultas do 

debate público racional e conduz o público, de uma posição de pensador de cultura, 

para uma de consumidor de cultura. A nova esfera pública decorrente desse cenário 

passa a ser “o público fragmentado em minorias de especialistas que não pensam 

publicamente e uma grande massa de consumidores por meio da comunicação de 

massas” (HABERMAS, 2003: 207). Uma vez que a imprensa era o principal palco da 

esfera pública, esta sofre influência das transformações daquela. “A esfera pública 

assume funções da propaganda. Quanto mais ela pode ser utilizada como meio de 

influir política e economicamente, tanto mais apolítica ela se torna no todo e tanto 

mais aparenta estar privatizada” (HABERMAS, 2003: 207-208). Os vários 
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mecanismos utilizados pelas agências de “relações públicas”, como o press-release, 

conseguem inserir diretamente nos canais de comunicação informações adequadas 

aos interesses de seus contratantes, ou mesmo articulam pretextos específicos na 

esfera pública, de forma a mobilizar os aparelhos de comunicação de uma forma 

previsível, numa espécie de “making or creating news” (fazendo ou criando notícias). 

Isso põe em crise a velha distinção entre notícia e anúncio e com isso fica 

problemática a capacidade dos consumidores participarem de modo responsável na 

formação da opinião pública (HABERMAS, 2003: 227-228). Esse cenário engendra a 

opinião pública como um consenso fabricado e, por isso mesmo, falso. 

Naturalmente, o consenso fabricado não tem a sério muito em comum com a opinião 
pública, com a concordância final após um laborioso processo de recíproca 
“Aufklärung”43, pois o “interesse geral”, à base do qual é que somente seria possível 
chegar a uma concordância racional de opiniões em concorrência aberta, 
desapareceu exatamente à medida que interesses privados privilegiados a adotaram 
para si a fim de se auto-representarem através da publicidade. (HABERMAS, 2003: 
228-229) 

Essa relação entre propaganda, opinião pública mediaticamente orientada e  

consenso fabricado é o que estrutura o cenário da decadência da esfera pública. As 

repercussões políticas dessa nova configuração da esfera pública não são visíveis 

apenas em processos sociais dispersos, podendo ser notado no processo político-

decisório típico das democracias ocidentais: as eleições periódicas. A disputa 

política eleitoral busca os eleitores como se buscassem consumidores, tendo como 

público alvo principal as camadas menos qualificadas, mas também com efeitos 

sobre os demais grupos de eleitores. (HABERMAS, 2003: 250-251). A relação entre 

os eleitores e as metas programáticas “é muito mais fraca do que a que se instaura 

entre eleitores e a imagem, publicitariamente eficaz, que é apresentada dos 

candidatos” (HABERMAS, 2003: 251). 

Essa percepção expressamente pessimista de Habermas sobre o cenário de 

desenvolvimento avançado dos meios de comunicação de massa não pode ser 

aproveitada para a análise da atualidade sem ressalvas. É preciso evidenciar que 

uma parte considerável do mundo, por volta de duas ou três décadas atrás, não 

possuía ou não acessava meios de comunicação sem algum tipo de filtro de seus 

governos. Tratava-se da antiga União Soviética, a maior parte da África, vários 

países da América Latina, a China e muitas outras partes da Ásia, incluindo até 

                                                           
43 Tradução do alemão: “esclarecimento” 
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mesmo países considerados democráticos, como a Índia (DEAN, 2005: 180). Muitos 

desses lugares passaram por processos recentes de liberalização dos meios de 

comunicação, inicialmente os impressos, depois o rádio e a TV. Essa liberalização 

foi ocasionada por algumas razões, dentre elas o contexto do fim da Guerra Fria, 

com a eleição de novos governos comprometidos com a Democracia e com abertura 

dos meios de comunicação; a disseminação de novas tecnologias de comunicação, 

como a Internet, que ao mesmo tempo eram associados com o próprio 

desenvolvimento econômico e também dificultavam o controle sobre a informação; a 

globalização e as pressões econômicas por mercados livres e a tendência associada 

de acesso mais livre à informação; como também a preocupação, especialmente de 

países em desenvolvimento, de investir em boa governança, transparência e direitos 

humanos. Dean apresenta um contraponto ao pessimismo de Habermas, 

discordando da associação que Habermas estabelece entre o desenvolvimento dos 

meios de comunicação no capitalismo avançado e a decadência da esfera pública. 

A difusão de formas mais democráticas de governo, a liberalização dos meios de 
comunicação e dos sistemas de telecomunicações, a proliferação que se seguiram, a 
popularidade e a interatividade da mídia, tudo isso sugere uma substancial expansão 
da esfera pública para grande parte da humanidade. (DEAN, 2005: 182)44 

Também Thompson (2005: 72-73) apresenta ressalvas ao pensamento de 

Habermas, considerando insuficientes algumas explicações sobre as mudanças da 

esfera pública e questionáveis as implicações dessas mudanças. Para Thompson, o 

avanço e desenvolvimento dos meios de comunicação implicam, sim, em uma forma 

diferente de interação, como já foi explicado, com características novas e próprias, 

abrindo possibilidade e riscos. Contudo, percebe o mérito da análise de Habermas 

sobre as grandes mudanças por que passaram as indústrias da mídia ao longo dos 

séculos XIX e XX. Thompson destaca três tendências centrais no desenvolvimento 

das indústrias da mídia desde o início do século XIX: “(1) a transformação das 

instituições da mídia em interesses comerciais de grande escala; (2) a globalização 

da comunicação; e (3) o desenvolvimento das formas de comunicação 

eletronicamente mediadas” (Thompson, 2005: 73). 

Feitas essas ressalvas ao pensamento de Habermas, mas conjugando-o com 

a idéia de quase-relação mediada de Thompson, tendo em vista as tendências 
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apontadas pelo próprio Thompson, é possível concluir ao menos o risco que a 

carência de um sistema de comunicação orientado pelo interesse público pode 

causar à democracia. Mesmo com o melhor modelo de interpretação constitucional, 

como o de Häberle, com grande aptidão a mediar e equilibrar as tensões próprias 

das sociedades abertas, plurais e democráticas, um acesso desigual às ferramentas 

e ao espaço da comunicação pode transformar a sociedade aberta de intérpretes em 

mera encenação de democracia. No caso do Brasil, com maior ênfase, tendo em 

vista a amplitude territorial e a grande diversidade étnica, econômica e cultural, os 

debates nacionais são inevitavelmente mediados, não havendo sérias diferenças se 

se trata do debate político eleitoral das eleições periódicas, ou do debate jurídico-

político que ocorre cotidianamente na interpretação constitucional. 

Nesse diapasão, ganha sobremaneira importância a dinâmica dos 

mecanismos e instrumentos que viabilizam essa mediação, com atenção especial 

aos veículos de comunicação de massa por sua importância para o processo de 

socialização política (LIMA, 2004: 189). Não se trata de discutir apenas as velhas 

liberdades liberais clássicas, com liberdade de imprensa, de pensamento e de 

expressão. Trata-se de fazer uma reflexão sobre essa esfera pública mediada, ou 

mediatizada, e sobre quem e como pode acessá-la. Por um lado, as liberdades de 

imprensa e de expressão são fundamentais para uma esfera pública pluralista e 

podem aprofundar e potencializar com maior intensidade a democracia através das 

tecnologias da comunicação. Por outro, um sistema injusto de acesso ao espaço 

mediático, ao lado de uma grande concentração na propriedade dos veículos podem 

repercutir no afastamento da grande maioria da população da produção de 

informações e conteúdos simbólicos, redundando no escamoteamento da esfera 

pública e, com ela, da própria democracia. 

O debate público e racional para obtenção de consensos tem como ponto 

sensível os meios de comunicação também pela sua maior capacidade de 

uniformizar o que é visto e ouvido, na medida em que “o que cada pessoa faz não é 

baseado em conhecimento direto e seguro, mas em imagens feitas por ela ou dadas 

a ela”. (LIPPMANN, 1922, apud, LIMA, 2004: 190). Tomando o conceito de 

hegemonia em Gramsci, ele diz respeito exatamente à “liderança cultural-ideológica 

                                                                                                                                                                                     
44 Tradução nossa. Texto sem tradução: “The spread of more democratic forms of government, the liberalization 
of media and telecommunication systems, the ensuing proliferation, popularity and interactivity of the media –all 
of these suggest a substantial expansion of the public sphere for much of humanity.” 
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de uma classe sobre as outras. As formas históricas da hegemonia nem sempre são 

as mesmas e variam conforme a natureza das forças sociais que a exercem” 

(MORAES, 2008). A idéia de hegemonia em Gramsci também chama a atenção à 

importância da representação da realidade e dos mundos imaginários como força 

para alcançar o consenso social consequentemente orientado para a transformação 

(MORAES, 2008). Não se trata de uma abstração ingênua, como poderia dizer à 

primeira vista. Hannah Arendt traça um paralelo entre a esfera pública e a noção 

coletiva da realidade, como que fazendo referência à passagem da proeminência 

das interações face a face para outro momento em que se desenvolvem as quase-

interações mediadas: 

A presença de outros que vêem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a 
realidade do mundo e de nós mesmos; e, embora a intimidade de uma vida privada 
plenamente desenvolvida, tal como jamais se conheceu antes do surgimento da era 
moderna e do concomitante declínio da esfera pública, se intensifica e enriquece 
grandemente toda a escala de emoções subjetivas e sentimentos privados, esta 
intensificação sempre ocorre às custas da garantia da realidade do mundo e dos 
homens. (ARENDT, 2001: 60) 

Ironicamente, o grande mérito do modelo de Häberle é reconciliar 

Constituição e realidade. O que se pode esperar se a própria noção de realidade 

pode ser turvada pelas mediações da comunicação? Mesmo sem concordar 

integralmente com Habermas sobre o esvaziamento e a decadência da esfera 

pública, há que se dar a devida importância ao caráter público que a comunicação 

social deve assumir. Tendo em vista as tendências do desenvolvimento das 

indústrias dos media, já apontadas por Thompson, há uma necessidade de que haja 

uma mínima regulação jurídica da comunicação de forma a equilibrar o acesso dos 

diversos públicos à produção da comunicação, tanto como consumidores quanto 

como produtores. Há carência de um direito da ou à comunicação. 

Apesar de não estar plenamente consagrada a perspectiva de “direitos à 

comunicação” no ordenamento brasileiro45, esse debate não é recente nos discursos 

normativos internacionais. Desde os primeiros documentos fixadores de direitos, 

dentre elas a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução 

Francesa, menciona-se a comunicação enquanto direito, junto às demais liberdades 

                                                           
45 “Reivindicar o reconhecimento do ‘direito à comunicação’ revela um pressuposto: inexistir hoje a sua 
consagração constitucional. Porém, a Constituição da República Federativa do Brasil traz um capítulo, na ordem 
social, especialmente voltado aos problemas da comunicação social. Neste texto buscamos identificar o direito 
fundamental à comunicação em nossa Constituição e, ao mesmo tempo, indicar possibilidades hermenêuticas e 
insuficiências no tratamento constitucional da matéria” (SANTOS, 2008). 
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civis (GOMES, 2007: 45). Nessa conjuntura, o direito à comunicação (se é que 

podemos chamá-lo assim nesse momento histórico) ainda está centrado na figura do 

emissor, enfatizando o aspecto individual, o que era bem adequado ao cenário de 

consolidação do liberalismo e do capitalismo (GOMES: 2007: 54-55). 

Um segundo momento do discurso normativo internacional do direito à 

comunicação é marcado pela proeminência dos atos normativos emanados pela 

Organização das Nações Unidas. A norma inaugural seria a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948. Apesar de se tratar de outro momento no discurso 

normativo internacional, a comunicação ainda é tratada apenas no aspecto 

interpessoal, impregnada pelos ideais liberais e burgueses da Revolução Francesa 

(GOMES, 2007: 55-58). Ao longo do pós Segunda Grande Guerra, entretanto, o 

cenário geopolítico influenciaria o discurso internacional sobre o direito à 

comunicação: 

Neste mesmo período, países da Ásia e África, viviam um processo de 
descolonização e, juntamente com a América Latina, estavam dispostos a formarem 
um outro bloco de interesses políticos e econômicos. Iniciou-se a emergência de um 
outro conjunto de sujeitos políticos que formaram o então chamado Terceiro Mundo, 
alcançando uma posição realmente ativa nas Nações Unidas, durante as décadas de 
1960 e 1970, quando o Movimento dos Países Não-Alinhados, tornou-se um ator 
decisivo para as mudanças no debate internacional da comunicação. (GOMES, 2007: 
83-84) 

Iniciavam-se os debates sobre uma Nova Ordem Mundial da Informação e 

Comunicação, cujo palco é a UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

Educação Ciência e Cultura). Apesar de os primeiros momentos da UNESCO terem 

sido fortemente marcados pela hegemonia da doutrina Norte-Americana de livre 

circulação de informação no mundo, até fins dos anos de 1960, logo surge um 

segundo momento em que se dão os debates sobre a Nova Ordem Mundial da 

Informação e Comunicação (NOMIC), protagonizada, sobretudo, pelos países não 

alinhados46. No auge da guerra fria, a década de 1970 foi um período de intensa 

elaboração a respeito da informação e da comunicação. 

                                                           
46 “Era o ápice da guerra fria ‘quando o sistema internacional e as unidades que o compunham entraram em 
outro período de extensa crise política e econômica’. Os países do bloco capitalista defendiam a priorização da 
efetivação dos Direitos Humanos Civis e Políticos e os que integravam o bloco comunista reivindicavam os 
Direitos Humanos Econômicos Sociais e Culturais. Em meio a este embate bilateral, o Movimento dos Países 
Não-Alinhados, sob a égide da UNESCO, conseguiu fissurar a pauta dominante, ampliando o debate, com um 
tema que já estava lá, de alguma forma, mas tornou-se mais contundente e polêmico, ou melhor, 
interdependente, indivisível e correlacionado aos demais: “A introdução das primeiras propostas sobre a Nova 
Ordem Internacional da Informação (NOII), que no final da década passou a denominar-se, nos documentos 
oficiais da UNESCO, Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação (NOMIC)”. (GOMES:2007: 89) 
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O discurso da UNESCO mostrava-se mais claramente definido. O campo central 
estruturou-se em cima de sete pilares inter-relacionados: a cooperação à 
reivindicação de uma nova ordem econômica internacional; as aplicações concretas e 
definição do conceito de uma Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação 
(NOMIC); uma deontologia dos meios de comunicação social; o aprofundamento e 
redefinição do papel que desempenhavam os meios e os processos de comunicação 
nas sociedades contemporâneas; a proposta, definição e articulação da 
complementaridade entre cultura e comunicação; a formulação de políticas e planos 
de comunicação no âmbito nacional, regional e internacional; e a emergência da 
investigação sobre o direito à comunicação. (GOMES, 2007: 90) 

As discussões levadas à baila naquela década, sobretudo no que diz respeito 

aos meios de comunicação de massa, tem seus princípios fundamentais reunidos na 

Declaração sobre os Princípios Fundamentais relativos à Contribuição dos Meios de 

Comunicação de Massa ao Fortalecimento da Paz e da Compreensão Internacional, 

à promoção dos Direitos Humanos e à Luta contra o Racismo, o Apartheid e a 

Incitação à Guerra, de 1978 (GOMES, 2007: 99). O novo documento introduzido no 

marco legal internacional, todavia, não deu conta de várias questões polêmicas, 

como a democratização dos meios, tratando de forma escassa a respeito da 

participação do público na produção da informação. Serviu, quando muito, para 

afirmar a importância dos meios de comunicação de massa na promoção dos 

direitos humanos (GOMES, 2007: 100). 

A década de 1980 se inicia de maneira muito promissora. Desde 1977, uma 

comissão da UNESCO composta por representantes de 16 países e presidida pelo 

irlandês Seán MacBride vinha realizando um estudo sobre os problemas da 

Comunicação, tendo sido entregue o texto final em abril de 1980 e aprovado por 

consenso na 21ª Conferência Geral da UNESCO em Belgrado. Batizado na versão 

em inglês de “Muitas Vozes, Um Mundo – a caminho de uma nova ordem mundial de 

informação e comunicação, mais justa e mais eficiente”47, também conhecido como 

Relatório MacBride, o documento serviu para consolidar o debate capitaneado pelos 

países não alinhados na década anterior, apontando para ações concretas (GOMES, 

2007: 101). 

A série de resoluções propondo mudanças e estratégias para redistribuir e 

equilibrar os fluxos de informação entre países ricos e subdesenvolvidos, consoante 

com o relatório MacBride, significou importante avanço em relação ao que se 

poderia chamar de novo direito humano ainda sem conceituação definitiva (direito à 

comunicação, direito a comunicar, etc) (GOMES, 2007: 104). Contudo, o rumo do 
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discurso acabou gerando uma crise dentro da UNESCO, ocasionando a saída de 

importantes membros como Estados Unidos e Reino Unido. A partir de 1989 “volta 

um discurso que se preocupava, predominantemente, com a função, o conteúdo, os 

usos e efeitos dos meios de comunicação ao avançar das novas tecnologias, em 

detrimento da práxis da comunicação como um direito humano” (GOMES, 2007: 

106). A ênfase era a preparação do cidadão para ser consumidor, deixando a 

complexidade política e econômica do tema de lado. 

A prioridade, agora, era fomentar o espírito crítico dos usuários e estimular a 
faculdade de reação das pessoas e dos povos diante de conteúdos deturpados, que 
evidenciasse qualquer forma de manipulação. Os meios de comunicação prestavam 
um serviço e, portanto, os usuários deveriam saber exigir seus direitos de 
consumidor. O debate econômico e político sobre as questões que envolviam a 
NOMIC silenciou. (GOMES, 2007: 106) 

 No início do século XXI, não houve retomada dos debates sobre direito à 

comunicação, deixando inalterado o discurso da década de 1990. Daí em diante não 

houve nenhuma outra normativa internacional que dissesse respeito a questões 

relacionadas à comunicação de forma mais específica. Em 1993, na Conferência 

Mundial de Direitos Humanos em Viena, foram produzidos uma Declaração e um 

Programa de Ação que ainda reforçaram a compreensão instrumental da 

comunicação. Foi quando “se cogitou na promoção de uma sociedade civil pluralista 

e proteger grupos vulneráveis, reconhecendo a importância de pensar o indivíduo 

não isolado, sendo apenas um emissor ou receptor, mas inserido em diversos 

contextos reforçou a compreensão instrumental da comunicação” (GOMES, 

2007:63). 

De qualquer forma, apesar do acúmulo no debate sobre o direito à 

comunicação, as normativas internacionais não ultrapassaram a concepção do 

direito de informar e ser informado. Mais especificamente, pode-se dizer que os 

documentos internacionais positivaram três direitos humanos: liberdade de 

expressão, acesso à informação e proteção da privacidade. “Respectivamente a 

eles, correspondem três padrões pertinentes aos desenvolvimentos informacionais: 

a disseminação, a consulta e o registro. A ausência do quarto padrão, a 

conversação, deixa excluído o direito à comunicação” (GOMES, 2007: 63). 

                                                                                                                                                                                     
47 Tradução literal. Versão em português: “Um Mundo e Muitas Vozes – Comunicação e Informação na Nossa 
Época”, (GOMES: 2007: 90) 
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A atualidade e a urgência desse debate parecem evidentes. O curioso é que a 

principal crítica ao conceito de esfera pública burguesa de Habermas é o fato de não 

contemplar a maioria da população no debate público independente, já que 

correspondia apenas aos homens urbanos, com posses, bem educados e letrados, 

excluindo expressamente mulheres e pobres. Hoje, contudo, essa exclusão parece 

se perpetuar no acesso aos meios de comunicação no contexto dos países em 

desenvolvimento, só que dessa vez em outra conjuntura. 

A mesma exclusão não apenas está acontecendo agora, mas se passa 
crescentemente com a maior parte da mídia do mundo. A inicial energia e dinamismo 
que seguiram à liberalização, e muito do idealismo e da esperança que a 
acompanharam entre jornalistas, radialistas e outros, está em declínio em face de um 
poderoso conjunto de tendências. A maioria destas tendências está a minar a esfera 
pública e, particularmente a partir de uma perspectiva específica de desenvolvimento, 
transformando o que era uma série de monopólios estatais em uma série de 
oligopólios privados. (DEANE, 2005: 183)48 

Mesmo concebendo as ressalvas ao pensamento de Habermas, algumas de 

suas percepções parecem ter ainda validade. A idéia de uma esfera pública 

independente de governos, mas que também não coincida com os interesses 

comerciais privados parece ser uma urgência da democracia contemporânea. Na 

conjuntura brasileira, há uma dupla carência no que diz respeito à comunicação: por 

um lado é difícil o acesso a mecanismos que visibilizem opiniões e grupos 

minoritários ou secundarizados que não têm recursos e força para possuir um 

veículo ou alugar o espaço de mídia via publicidade; por outro lado falta regulação e 

controle sobre os atores mais forte que conduzem o oligopólio da comunicação 

social no Brasil, de forma a favorecer o caráter plural e público da comunicação. 

Poderíamos traduzir as duas demandas em duas pautas: 1) democratização dos 

meios; e 2) controle social e regulação. 

Este trabalho pretende estudar com maior profundidade os aspectos 

relacionados à primeira pauta, ou seja, à democratização dos meios. A principal 

demanda é compreender a tensão entre mercado e Estado e encontrar nesse meio 

onde poderia se localizar um sistema de comunicação que pudesse se manter 

equidistante e independente de ambos, de forma a tornar mais viável uma esfera 

                                                           
48 Tradução nossa. Texto sem tradução: “The same exclusion is not only happening now, but is increasingly 
happening with much of the world’s media. The early energy and dynamism following liberalization, and much 
of the idealism and hope that accompanied it among journalists, radio talk show hosts and others is declining in 
the face of a powerful set of trends. Most of these trends are eroding the public sphere and particularly from a 
development perspective, transforming what were a series of government monopolies into a series of private 
oligopolies.” 
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pública efetivamente crítica e plural, sem perder de vista o caráter político e a 

necessidade de promover o debate público. Por isso tudo, um sistema público não-

estatal. 
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2 DE QUE COMUNICAÇÃO ESTAMOS FALANDO? 

O equilíbrio da democracia no contexto contemporâneo de uma sociedade 

complexa, diversificada e pluralista não depende apenas de um modelo 

constitucional bem elaborado. Com efeito, um sistema que estabelece a máxima 

efetividade de direitos fundamentais como contraponto a simples vontade da 

maioria, ao mesmo tempo em que promove a legitimação da aplicação desses 

direitos pelo compartilhamento da interpretação com toda a comunidade política, é 

um sistema mais apto a preservar o equilíbrio entre a realidade e a Constituição, ou 

entre o jurídico e o político. Contudo, um elemento fundamental precisa ser 

aprofundado para que esse sistema constitucional efetivamente atinja seus 

objetivos: a comunicação. 

Mas de que comunicação estamos falando? O modelo de democracia 

constitucional, temperado pela abertura da interpretação, necessita de mais que uma 

comunicação livre espelhada nas clássicas liberdades liberais. Numa realidade em 

que a sociedade diminui seus vínculos orgânicos em face da ampliação das 

distâncias e da população, é minimizada a importância das interações face a face ou 

das mediadas para a constituição do debate público, ao passo em que ganham 

importância as quase-interações mediadas. Nesse contexto, os meios de 

comunicação de massa acabam se tornando o espaço onde se dá uma grande, 

senão a maior parte do debate público. A comunicação social de massas, enquanto 

uma grande parcela da esfera pública, não pode ficar a mercê nem de governos nem 

de poucos interesses privados sob pena de perder seu caráter pluralista, viciando o 

debate público e, com ele, a democracia. A questão que se coloca é qual dinâmica 

de comunicação é mais apta à realização do debate público plural e acessível a 

todos os sujeitos que disputam a esfera pública, e em situação de igualdade ou, ao 

menos, de equilíbrio. Em outras palavras e de forma simplificada: quais são as 

diretrizes de uma comunicação para a democracia? 

Primeiramente, surge a necessidade de entender o projeto democrático 

constitucional brasileiro, para depois apontar o que esse projeto demanda da 

comunicação social para o seu aprofundamento. Essas reflexões parecem 

necessárias tendo considerada a dinâmica dos fluxos de informação em uma 

sociedade de massas, considerando as pressões de mercado em um contexto de 

concentração da propriedade dos meios. Essa realidade parece confrontar com o 
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projeto democrático. Num Estado autoritário, o problema parece se resumir à falta 

de liberdade, mas num ambiente de livre concorrência de mercado, tanto a liberdade 

como a democracia podem ser escamoteadas indiretamente. O problema parece 

mais complexo.  

2.1 Soberania popular e pluralismo: marcas fundamentais do 
projeto democrático brasileiro a partir da CF/88. 

Um problema teórico inicial que se enfrenta é uma certa dificuldade de definir 

de forma unívoca o que vem a ser democracia, tendo em vista a variedade de 

sentidos e usos que se atribui ao termo. Com efeito, os discursos e definições de 

democracia, ao que nos parece, retratam mais um projeto que um estado de coisas. 

Contudo, é possível identificar traços fundamentais do que se vem chamando de 

democracia, independente de seu sentido último e preciso. Tomando um conceito 

abrangente de Bobbio para orientar a investigação – “por Democracia se entende 

toda a forma de Governo oposta a toda a forma de despotismo” (1998: 323) – 

buscou-se compreender o projeto democrático contemporâneo contido na 

recorrência dos discursos ocidentais, mais especificamente os condensados no texto 

constitucional brasileiro. 

Dois vetores orientam as reflexões sobre o conteúdo material do projeto 

democrático brasileiro: soberania popular, que tem demandado cada vez mais por 

aprofundamento, diminuindo os intermediários nos processos de tomada de decisão; 

e pluralismo, que tenta dar conta do relacionamento entre diferentes, apontando 

para o respeito, a tolerância e a convivência pacífica. 

A idéia de soberania popular indaga sobre “a quem compete, através da 

formação de uma vontade geral inalienável, indivisível e infalível, o poder de fazer as 

leis”. (BOBBIO, 1998: 323). Isso chama a atenção para uma idéia de democracia 

como processo de escolha e decisão acessível a todos os cidadãos, sem embargo 

varie espacial e temporalmente a compreensão de quem possa ser cidadão, como 

também sobre os direitos que garantem a liberdade desse cidadão para participar 

(BOBBIO, 1998: 324). Porém, essa idéia formal de democracia, tão típica do século 

XIX, parece não ser mais suficiente para caracterizar o que se tem reivindicado 

como o significado contemporâneo de democracia, que passou a assumir um 

sentido mais substancial. Esse sentido contempla não apenas uma sociedade com 
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indivíduos livres para participar da vontade geral, mas também em igualdade para 

tanto (BOBBIO, 1998: 326). 

A implicação entre democracia e soberania popular, embora aparentemente 

óbvia, não foi sempre compreendida da mesma forma (CALAZANS, 2002:183-184). 

Thompson explica que “para os primeiros pensadores políticos modernos, 

democracia foi concebida principalmente como uma maneira de organizar o poder 

político dentro da estrutura do emergente Estado nacional” (THOMPSON, 1998: 

216). O autor enfatiza que, naquele contexto, a democracia “não foi um sistema 

destinado a garantir o máximo grau de autogestão do cidadão, mas antes um 

mecanismo pensado para assegurar algum grau de responsabilidade dos 

governantes perante aqueles que governam” (THOMPSON, 1998: 216). No mesmo 

sentido pensa Amaral, acrescentando que a idéia moderna de democracia pautada 

na representação está mais próxima da idéia de legitimidade que de poder popular 

(AMARAL, 2001: 30), o que ganha ainda mais sentido considerando que o governo 

representativo é uma invenção ocidental medieval que não enfrentava problemas de 

legitimação (ARATO, 2002: 85).  

No entanto, “o desenvolvimento da democracia representativa criou, até certo 

ponto, novos problemas que ameaçam solapar a própria legitimidade que o ideal de 

democracia pareceu outorgar” (THOMPSON, 1998: 217). Vemos comprometida ou, 

ao menos, questionada a capacidade do modelo representativo de dar legitimidade 

ao sistema político.  

Para a maioria dos cidadãos, a participação neste processo não vai além de uma 
escolha, feita a cada quatro ou cinco anos, entre candidatos que pouco se distinguem 
em termos de programas políticos abrangentes e na capacidade efetiva de alterar o 
rumo dos acontecimentos. (THOMPSON, 1998: 217) 

O exercício da democracia inteiramente mediado por representantes pode 

produzir uma “inversão” no ideal democrático, transformando-a em uma autocracia 

disfarçada (ARATO, 2002: 86), acarretando “significantes e crescentes níveis de 

cinismo e desencantamento da parte dos indivíduos com relação às instituições 

políticas estabelecidas” (THOMPSON, 1998: 217). 

No constitucionalismo brasileiro também se percebe a insuficiência do sistema 

representativo para dar conta dos antagonismos de uma sociedade de massas. 

A vontade una e soberana do povo, que deveria resultar de um sistema 
representativo de índole e inspiração popular, se decompôs em nossos dias na 
vontade antagônica e disputante de partidos e grupos de pressão. Na sociedade de 
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massas abala-se de maneira violenta a acomodação dos interesses econômicos, 
políticos e sociais, cada vez menos os interesses globais do povo e cada vez mais 
interesses parcelados de grupos e classes conflitantes. Por isso mesmo, tradutores 
de um antagonismo que vai se tornando irremediável, sujeitos a um equilíbrio 
precário e que jamais poderá ser adequadamente atendido pelas velhas estruturas 
do sistema representativo. (BONAVIDES, 1998:233) 

Um grande indício da insuficiência do modelo representativo para responder 

com urgência às questões que mais afetam a vida dos cidadãos é o surgimento, não 

apenas no Brasil, de movimentos sociais, como movimento das mulheres, grupos 

ambientalistas, organização de campesinos. “Ao se organizarem em grupos e 

movimentos extraparlamentares, estes indivíduos colocaram novas questões na 

agenda política e abriram áreas da vida social até agora negligenciadas pelos 

partidos estabelecidos, ao escrutínio crítico” (THOMPSON, 1998, 218-219). 

A necessidade de reafirmar a soberania popular como aspecto fundamental 

da Democracia, ante essa insuficiência aparentemente aguda do modelo 

representativo, tensiona, por outros modelos e dinâmicas, que retome a importância 

da vontade dos indivíduos no jogo democrático. No caso brasileiro, a própria 

Constituição indica mecanismos para além do modelo representativo. A soberania 

popular é expressamente um dos fundamentos da República (CF/88, art. 1º, § 

único), além de estar presente de forma implícita e explícita em várias outras partes 

do ordenamento constitucional e infraconstitucional. Dispomos de mecanismos 

diretos e semidiretos de decisão como a elaboração participativa de planos diretores 

de desenvolvimento urbano, leis orçamentárias, planos plurianuais; como também 

participação em atividades de co-gestão ou gestão compartilhada como os 

conselhos de direitos e de políticas públicas, sem falar dos mecanismos clássicos de 

referendo e plebiscito. Assim, isso que Avritzer (2006: 35) chama de “cidadania 

ativa”, além de ser uma necessidade para reconciliar a democracia com a vontade 

popular, é também um imperativo constitucional, um mandamento inafastável para a 

vivência da Democracia no Brasil. 

Ocorre que, sejam defensores da democracia participativa (BONAVIDES, 

2001), da democracia deliberativa (THOMPSON, 1998: 220-222) ou ainda outros 

modelos e métodos, como Accountability (ARATO, 2002), o que parece unificar os 

insatisfeitos com a mera representação é que todos eles consideram a educação 

para a cidadania uma questão fundamental para a reafirmação da soberania popular 

como fundamento do sistema democrático (BOBBIO, 1986: 31). 
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Quando se fala de educação para a cidadania se refere aos processos que 

interferem na compreensão do jogo democrático e do papel dos indivíduos nele, e 

não se restringem à educação formal, podendo ser levados em conta todos os 

processos dialógicos de conhecimento (FREIRE, 1976: 86). Com efeito, as vivências 

cotidianas49 podem ser mais poderosas para formar referências políticas e éticas 

que qualquer proposta sistematizada de ensino. Daí decorre a importância especial 

que deve ser dada a Comunicação Social, ainda mais quando se tem em vista que 

todo processo educativo, seja formal ou informal, programado ou espontâneo, é 

também um processo comunicativo (FREIRE, 1971: 67-69). 

O exercício da política num ambiente democrático, também não pode 

prescindir do acesso à informação. No Brasil, a informação também é um direito 

constitucional expresso. Sem desprezar o sentido mais burocrático do direito à 

informação, contido no princípio da publicidade dos atos administrativos, oponível 

contra os segredos públicos, facultando o acesso aos arquivos e registros públicos 

para defesa de direitos individuais e coletivos (VIEGAS, 2004: 671-683), a 

informação deve ser entendida em sentido mais amplo, se convertendo em um 

direito fundamental que serve até mesmo para a manutenção do sistema 

representativo-eleitoral (BOBBIO, 1998: 8). A informação funciona como um dos 

principais suportes da atuação política em geral, em especial num ambiente 

democrático.  

A informação de que se fala, a exemplo do que foi dito sobre a educação, não 

diz respeito apenas a informações de cunho acadêmico ou erudito de qualquer 

forma. A informação como suporte da Democracia, como é natural de qualquer 

processo político, é toda aquela que possa interferir nas convicções e visões de 

mundo de forma a levar a um determinado posicionamento na tomada de decisão. 

Tendo em vista a velocidade dos acontecimentos, típica do nosso tempo presente, 

não é de se estranhar que as informações aptas a interferir nos convencimentos dos 

indivíduos sejam acessadas mais em telejornais e telenovelas que em livros50. 

                                                           
49 “Os seres humanos certamente vivem imersos na doxa, para usar a expressão que Pierre Bourdieu (1994) 
cunhou para designar o trabalho eficaz da hegemonia naturalizadora das disparidades de poder. A rotina e o 
cotidiano têm, igualmente, papel fundamental na aceitação da reprodução das regras da vida social (Giddens, 
1984). Assim, quando tudo se repete da forma ‘como o mundo sempre foi’, nada acontece, obviamente, de 
excepcional para os atores sociais imersos na reprodução do mesmo.” (RIBEIRO, 2004: 218) 
50 “El libro no muere en la sociedad actual: cambia de función, ya que con la presencia abrumadora de los 
productos en soporte audiovisual deja su lugar otrora protagónico en la esfera del tiempo libre, para ir 
recluyéndose entre aquellos que hacen de la lectura su medio de vida. La lectura tecnificada pierde el halo 
placentero, humanista, politizante y complementario de la construcción de la ciudadanía, instancias con las que 
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Novamente surge a comunicação social, notadamente a radiodifusão, como ponto 

sensível para nossa análise. 

Ao lado dessa idéia de soberania popular, outro elemento que também parece 

ser fundamental para o projeto democrático ocidental é o pluralismo. Apesar do 

sentido mais restrito em linguagem política (BOBBIO, 1998: 928), e da amplitude de 

sentido que assume contemporaneamente (ABBAGNANO, 1998: 765), num contexto 

democrático, podemos dizer que o termo serve para agrupar uma série de 

significados correlatos ou análogos às garantias e liberdades democráticas. O 

pluralismo político, por exemplo, tradicionalmente associado ao pluripartidarismo, 

também pode ser relacionado à liberdade de convicção política, à liberdade de 

associação, de manifestação, ao sufrágio universal, etc. Assim também o pluralismo 

religioso se relaciona com a liberdade de crença e de culto religiosos. Da mesma 

forma, o pluralismo étnico-cultural está ligado às garantias correspondentes. E assim 

por diante. 

De uma maneira geral, pode-se dizer pluralista a sociedade (ou o Estado) que 

admite a co-existência de posicionamentos e de comportamentos políticos, 

religiosos, culturais e sociais diversos. Nessa acepção, o conteúdo do pluralismo se 

aproxima da idéia de convivência não violenta51, tolerância52 e respeito à 

diversidade53.  

Olhando para a Constituição Brasileira de 1988, celebrada como o marco que 

restabeleceu a Democracia no país, já no art. 1º no título I, que trata dos princípios 

fundamentais da República, ao lado de soberania, cidadania e dignidade da pessoa 

humana, vê-se expressamente o pluralismo político. No preâmbulo, esclarece-se 

que a intenção constitucional é de se estabelecer uma sociedade pluralista, aqui 

com o sentido de respeito, convivência não violenta e tolerância. É daí que se tira 

                                                                                                                                                                                     
tradicionalmente fue identificada.” (URRESTI, 2000:192) Tradução nossa: “O livro não morre na sociedade 
atual: muda de função, já que com a presença preocupante dos produtos em suporte audiovisual deixa seu lugar 
outrora de protagonista na esfera do tempo livre, para ir enclausurando-se entre aqueles que fazem da leitura seu 
meio de vida. A leitura tecnificada perde o halo prazeroso, humanista, politizador e complementário da 
construção da cidadania, instâncias com as quais tradicionalmente foi identificada.”  
51 “A democracia não é, em si mesma, um valor absoluto, como a justiça, a liberdade, a felicidade, 
mas é um método, um conjunto de regras de convivência, as chamadas ‘regras do jogo’. O único método até 
agora inventado e aplaudido para obter o acordo numa sociedade de seres desiguais e dominados por paixões, 
instintos associativos, interesses egoístas, e para alcançar o máximo de justiça, de liberdade e de felicidade entre 
os homens.” (BOBBIO, 1999: 131) 
52 “Democracia é antes de tudo tolerância, ou seja, rejeição de toda concepção dogmática e estática da verdade, 
de todo fanatismo, é harmonia e concórdia conquistadas conscientemente sobre a discordância de interesses e 
opiniões infinitas.” (BOBBIO, 1999: 232) 
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que o Brasil se pretende pluralista, não apenas nas formalidades político-partidárias 

ou eleitorais, mas no cotidiano da vivência democrática, pautada no respeito à 

diversidade. 

Ao estabelecer o pluralismo em sentido mais amplo, a democracia brasileira 

se afirma como diversificada e heterogênea. Com efeito, a diversidade étnica, 

cultural e religiosa brasileira pode sim estar relacionada com as liberdades clássicas, 

entretanto, não pode ser resumida a uma mera liberdade para ser ou existir de uma 

forma específica. A variedade e a diversidade cultural é uma questão central para a 

possibilidade da democracia contemporânea. Mesmo os Estados considerados com 

menor diversidade cultural, seja pelo seu tamanho, seja por seu isolamento 

geográfico, começam a se assumirem como multiculturais, notadamente por conta 

dos fluxos de imigração mais recente que o brasileiro. 

O estereótipo da Suécia como um lugar homogêneo é uma coisa do passado. A 
Suécia tem uma elevada proporção de residentes estrangeiros e organizações de 
imigrantes de todo o mundo. Com pelo menos 50 diferentes cozinhas internacionais 
para escolher, em Estocolmo, por exemplo, e uma variedade de lojas de mercearia 
internacionais de todo o mundo, a Suécia é surpreendentemente cosmopolita.54 

Esse fenômeno denominado contemporaneamente de globalização, mesmo 

não sendo assim tão recente, segundo Boaventura de Sousa Santos (2002: 16-18), 

encontra-se atualmente numa fase peculiar.   

O que há, pois, de novo na situação em que nos encontramos? Em primeiro lugar, a 
intensificação exponencial das relações transfronteiriças e as novas tecnologias de 
comunicação e de informação produziram alterações profundas nas escalas 
espaciais e temporais da ação social. As longas durações históricas das tendências 
seculares estão hoje mais do que nunca sujeitas ao tempo instantâneo dos mercados 
financeiros, ao regresso do passado supostamente superado sob a forma de 
violência intergrupal, ao curto-circuito dos ciclos de ação política por via da explosão 
das unidades de decisão. 
A turbulência nas escalas temporais é a contrapartida da turbulência nas escalas 
espaciais. O local é cada vez mais outro lado do global e, vice-versa, o global cada 
vez mais o outro lado do local. O espaço nacional está se transformando na instância 
de mediação entre o local e o global. Mas, acima de tudo, da explosão das escalas 
resulta tanto a interdependência quanto a disjunção. Nunca foi tão profundo o  
sentimento de desconexão e de exclusão em relação às transformações que marcam 
o espaço e o tempo do mundo. Em outras palavras, nunca tantos grupos estiveram 

                                                                                                                                                                                     
53 “O pluralismo consiste no respeito à variedade, isto é, uma multiplicidade de opiniões de idéias, formas de 
pensar, comportamentos, interesses de grupo etc.” (MARTINEZ, 2007: 15) 
54 Trecho do texto “A multicurtural society”, disponível no sítio eletrônico oficial do governo sueco: 
http://www.sweden.se/eng/Home/Work/Life-in-Sweden/A-multicultural-society/. Consultado em 30.04.2010. 
Tradução nossa. Texto sem tradução: “The stereotype of Sweden as a homogeneous place is a thing of the past. 
Sweden has a high proportion of foreign-born residents and immigrant organizations from around the world. 
With at least 50 different international cuisines to choose from in Stockholm, for example, and a range of 
international grocery shops from around the world, Sweden is surprisingly cosmopolitan.” 
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tão ligados ao resto do mundo por via do isolamento, nunca tantos foram integrados 
por via do modo como são excluídos. (SANTOS, 2002: 16) 

A tensão e a complementaridade entre local e global, apontadas por 

Boaventura Santos, parece esclarecer algo sobre o sentido mais atual de pluralismo. 

De certa forma, se estabelece uma relação dialética entre a afirmação do local, 

entendido como a peculiaridade identitária de uma comunidade ou de um grupo, e o 

diálogo no contexto do global, aí contemplado não apenas os demais Estados 

estrangeiros e suas influências, mas também os diversos matizes identitários que 

formam a comunidade política dentro de um mesmo Estado. 

Nesse sentido, o pluralismo deixa de ser a mera afirmação de uma liberdade, 

uma simples garantia jurídica da diversidade cultural. Diante disso, o pluralismo 

contido na Constituição brasileira deve dar conta mais que da liberdade abstrata de 

os vários grupos sociais se autodeterminarem. Deve dar conta de meios efetivos 

para que se preservem as diversas formas de ser e existir no espaço social, ao 

mesmo tempo em que promove a interação e o diálogo. Parece possível concluir 

que a noção mais adequada de pluralismo deve ter em vista que a diversidade 

cultural não é apenas algo que deve ser tolerado, conforme se poderia deduzir 

dentro de uma compreensão liberal clássica, mas deve ser tratada como a riqueza 

de um país e, porque não, de toda a humanidade. Essa noção parece ter orientado 

as representações dos Estados que estavam presentes à 31ª reunião da 

Conferência Geral da UNESCO, quando foi aprovada por unanimidade a Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural. Já no primeiro artigo surge a diversidade 

cultural como patrimônio da humanidade, considerada tão necessária como a 

diversidade biológica: 

Artigo 1 – A diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade 
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se 
manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os 
grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 
inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 
necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o 
patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em 
benefício das gerações presentes e futuras. (UNESCO, 2002: 3) 

Logo em seguida, o artigo segundo aponta a necessidade de interação entre 

os diversos grupos e pessoas que afirmam suas identidades culturais. Ali também se 

relaciona a pluralidade, a variedade e a dinamicidade dessas identidades com a 

vitalidade da sociedade civil e uma conjuntura de paz. Pela correlação que o texto 
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estabelece entre o pluralismo cultural e o político no exercício da vida pública, é 

especialmente interessante sua leitura: 

Artigo 2 – Da diversidade cultural ao pluralismo cultural 
Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável garantir 
uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só 
tempo plurais, variadas e dinâmicas, assim como sua vontade de conviver. As 
políticas que favoreçam a inclusão e a participação de todos os cidadãos garantem a 
coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o 
pluralismo cultural constitui a resposta política à realidade da diversidade cultural. 
Inseparável de um contexto democrático, o pluralismo cultural é propício aos 
intercâmbios culturais e ao desenvolvimento das capacidades criadoras que 
alimentam a vida pública. 

Há que se ressaltar que Declaração Universal sobre Diversidade Cultural 

aponta claramente para o diálogo entre as culturas. Também no preâmbulo se 

afirma a aspiração “a uma maior solidariedade fundada no reconhecimento da 

diversidade cultural, na consciência da unidade do gênero humano e no 

desenvolvimento dos intercâmbios culturais” (UNESCO, 2002: 1). A mais, o 

documento afirma “que a cultura se encontra no centro dos debates 

contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o desenvolvimento de uma 

economia fundada no saber”; e também “que o respeito à diversidade das culturas, à 

tolerância, ao diálogo e à cooperação, em um clima de confiança e de entendimento 

mútuos, estão entre as melhores garantias da paz e da segurança internacionais” 

(UNESCO, 2002: 1), mais uma vez reforçando a correlação entre diversidade, 

tolerância, diálogo e paz. Isso tudo parece ser o sentido contemporâneo de 

pluralismo. 

O documento trata de vários outros aspectos da diversidade cultural, inclusive 

relacionando-a com o desenvolvimento e com direitos humanos. Contudo, não é a 

meta deste momento do trabalho analisar exaustivamente o documento, mas 

demonstrar como é viável, do ponto de vista jurídico e político, abastecer o conceito 

de pluralismo com uma noção mais ampla que a fundamentada em uma idéia liberal 

clássica. 

Em se falando de discurso jurídico-normativo, esse argumento é 

especialmente pertinente, tendo em vista que além da Declaração Universal sobre 

Diversidade Cultural, o Brasil também ratificou em 2006 a Convenção sobre a 

Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, celebrada na 33ª 

reunião da Conferência Geral da UNESCO, ocorrida em Paris, de 03 a 21 de outubro 

de 2005 (UNESCO, 2007). Esse documento tem um aspecto mais prático que o 
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primeiro, funcionando como um plano de trabalho mais detalhado com vistas à 

proteção e à promoção da diversidade cultural, além de fixar regras, direitos e 

obrigações aos Estados parte da Convenção. 

No preâmbulo da Convenção, onde se aponta os entendimentos prévios que 

fundamentam o documento, é possível ler algumas passagens que denunciam a 

uma correlação entre diversidade cultural e pluralismo num sentido mais amplo. É lá 

que se afirma “que a diversidade cultural é uma característica essencial da 

humanidade” e “que a diversidade cultural constitui patrimônio comum da 

humanidade, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos” (UNESCO, 2007:1). 

A correlação fica mais clara quando o documento afirma “que a diversidade cultural, 

ao florescer em um ambiente de democracia, tolerância, justiça social e mútuo 

respeito entre povos e culturas, é indispensável para a paz e a segurança no plano 

local, nacional e internacional” (UNESCO, 2007:1). Aqui fica explícita a correlação 

entre diversidade, tolerância e paz em que o documento se baseia. Em outra 

passagem, o texto confirma esse aspecto do pluralismo em sentido mais amplo, ao 

enfatizar “a importância da cultura para a coesão social em geral, e, em particular, o 

seu potencial para a melhoria da condição da mulher e de seu papel na sociedade” 

(UNESCO, 2007:2). Mais adiante o documento deixa claro que não se trata de uma 

tolerância entre diferentes isolados, mas que é fundamental que haja interação e 

diálogo entre as culturas: 

Sublinhando o papel essencial da interação e da criatividade culturais, que nutrem e 
renovam as expressões culturais, e fortalecem o papel desempenhado por aqueles 
que participam no desenvolvimento da cultura para o progresso da sociedade como 
um todo (UNESCO, 2007:2). 

De forma ainda muito mais clara, a Convenção, em seu artigo 4, onde 

conceitua os termos que pretende utilizar ao longo do texto, confirma essa 

compreensão ao definir interculturalidade:  

8. Interculturalidade 
"Interculturalidade" refere-se à existência e interação eqüitativa de diversas culturas, 
assim como à possibilidade de geração de expressões culturais compartilhadas por 
meio do diálogo e respeito mútuo. (UNESCO, 2007: 5) 

  Uma vez que o Estado brasileiro assinou e ratificou tanto a Declaração como 

a Convenção, não há porque deixar de levar em consideração as orientações 

desses documentos para nutrir a concepção de pluralismo contida no projeto 
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democrático brasileiro. Pluralismo, portanto, diz respeito a um aspecto da liberdade 

individual, consistente na possibilidade de autodeterminação de pessoas e grupos 

identitários, e, ao mesmo tempo, numa garantia difusa, na medida em que aponta 

para a proteção e a promoção da diversidade de formas de ser e existir, diversidade 

entendida como um patrimônio que revigora e fortalece a vivência da democracia. 

2.2 Demandas democráticas da comunicação social. 

A partir desses dois elementos fundamentais para o projeto democrático 

contemporâneo (soberania popular e pluralismo), especialmente quando se tem em 

vista todas as peculiaridades apontadas e a adesão constitucional brasileira a esses 

princípios, é possível investigar que necessidades e anseios repousam sobre a 

comunicação social, aqui compreendido não como cada veículo ou ator 

isoladamente, mas como um ambiente comunicacional dinâmico, um sistema em 

que os vários elementos que o compõe interagem gerando uma teia de onde se 

acessam conteúdos e informações que interferem na interação social cotidiana. 

Segundo Martinez (2007: 19), “a doutrina exige de quem informa objetividade, 

veracidade e oportunidade da informação”. Ela praticamente não distingue os 

conceitos de veracidade e de objetividade, dizendo que a informação objetiva é “o 

relato conforme a realidade dos fatos: fiel, preciso e exato, verdadeiro” (MARTINEZ, 

2007: 19, grifos no original). Ela estabelece que para que haja objetividade (aí 

contida a veracidade), é necessário que a informação seja verificada e que o 

informador seja honesto e imparcial, de forma a impedir que as suas preferências ou 

as do veículo em que trabalha alterem a informação. 

Contudo, partindo do conceito de “verdade informativa”, a autora esclarece 

que as idéias de objetividade e veracidade não são inflexíveis, pois dizem respeito a 

uma verdade possível e humanamente segura (MARTINEZ, 2007: 24). “É injusto 

perseguir ou exigir a objetividade informativa como um valor absoluto; deve pedir-se 

como um valor humano e, em conseqüência, associado às possibilidades e 

contingências” (MARTINEZ, 2007: 19). 

Citando Kafel, Martinez concorda que não é possível afastar a interpretação 

subjetiva da informação por parte do informador, ainda mais quando “a informação 

não se resume somente a notícia, mas inclui comentários, idéias, opiniões, imagens” 
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(MARTINEZ, 2007: 20). Sponholz (2003: 111), citando Fidalgo, diz que “a 

objetividade jornalística corresponde à fase de produção da notícia em que o 

jornalista se informa para depois informar os outros, ou seja, quando a realidade 

ainda não foi codificada em signos”. A compreensão de Sponholz sobre objetividade 

se aproxima da idéia de Martinez:  

Objetividade em jornalismo deve ser entendida como a relação/conexão entre 
realidade social e realidade midiática, como a busca e a aproximação da realidade 
através do jornalismo. Objetividade jornalística, por sua vez, deve ser entendida como 
o conjunto de normas e regras para a observação da realidade, que tem como 
objetivo a produção de uma semelhança estrutural entre realidade social e realidade 
midiática. (SPONHOLZ, 2003: 111) 

A necessidade de objetividade/veracidade num contexto democrático parece 

ser mais que um imperativo ético. Ainda que com as ressalvas já referidas, a 

questão da objetividade/veracidade da informação está relacionada com a verdade 

enquanto problema da filosofia política. Analisando o triângulo poder, direito e 

verdade, Foucault (2008: 179) indaga “como pode o discurso da verdade (...) fixar os 

limites de direito do poder?”. Ele apresenta uma reflexão esclarecedora: 

Em uma sociedade como a nossa, que tipo de poder é capaz de produzir discursos 
de verdade dotados de efeitos tão poderosos? Quero dizer que em uma sociedade 
como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem relações de poder 
múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social e que estas 
relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma 
produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso. Não há 
possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia dos discursos de 
verdade que funcione dentro e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos pelo 
poder à produção da verdade e só podemos exercê-lo através da produção da 
verdade. Isto vale para qualquer sociedade, mas creio que na nossa as relações 
entre poder, direito e verdade se organizam de uma maneira especial. (FOUCAULT, 
2008: 179-180) 

Assim, apesar de todas as ressalvas que se possa fazer sobre a possibilidade 

de se produzir informação de forma imparcial e objetiva, sem qualquer inclinação ou 

traço pessoal do informador, tendo em vista essa sobreimportância dos discursos de 

verdade nas sociedades ocidentais, não se pode abrir mão desses imperativos 

(objetividade/veracidade) quando se pensa em uma comunicação social adequada a 

um ambiente democrático. Em qualquer lugar em que se afirme a soberania popular 

como valor fundamental, não se pode afastar a necessidade de uma informação 

veraz nos processos de tomada de decisão. Se há essa necessidade nas chamadas 

democracias formais, em que o sistema representativo praticamente esgota a 

vivência política, importando apenas num processo de legitimação das decisões do 
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pequeno grupo que governa, com maior intensidade a informação veraz é 

necessária no atual estágio das democracias ocidentais, em que se exige maior 

possibilidade de deliberação direta ou semidireta pelo detentor do poder soberano: o 

povo. Não custa lembrar que o modelo constitucional brasileiro estabeleceu uma 

série de mecanismos para que a experiência democrática ultrapasse o período 

eleitoral, aprofundando a participação popular. 

Chama-se atenção para outro aspecto a ser observado pelo sistema de 

comunicação social no repasse de informação que não está totalmente contido na 

objetividade. Não se deve contar apenas com certa imparcialidade do informador na 

forma como a informação é repassada, mas também na escolha de qual informação 

será repassada. É que, apesar de toda a importância que a Internet vem ganhando 

na atualidade, a televisão ainda é o eletrodoméstico mais possuído55 e veículo mais 

acessado, ao lado do rádio. Pelo menos até meados da década passada, "mais de 

80% da população brasileira assistem diariamente a TV. A maior parte dessas 

pessoas faz dela sua principal ou única fonte de informação" (HOINEFF, 1996: 34). 

Segundo Arizpe e Alonso (2001: 25) “os rádios e as televisões reinam na sala da 

maioria dos lares de todo mundo”56. Para Urresti (2000:192) “são as tecnologias 

audiovisuais as que praticamente monopolizam o tempo livre da maioria da 

população”57. Tendo em vista a dinâmica típica desses veículos de ondas 

eletromagnéticas, onde o tempo é limitado, é inevitável que se escolha certas 

informações no lugar de outras. 

Nesse contexto, espera-se alguma responsabilidade do informador nessa 

escolha. Isso parece preencher o sentido do termo “oportunidade”, apresentado por 

Martinez ao lado de objetividade e veracidade, que se exige de quem informa. 

Embora Martinez não discuta o que vem a ser o sentido do termo, Sponholz (2003: 

113) parece tocar no tema quando afirma que “a lista de temas que a mídia não trata 

é grande. E a pergunta que surge quando se observa isto é: um jornalismo que 

                                                           
55 “Os microcomputadores já estão presentes em quase 25% dos lares brasileiros, constatou pesquisa do 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), da Eletrobrás. Os televisores são os 
eletroeletrônicos com maior acesso aos consumidores: 97,1% dos lares têm TV, a maior parte mais de um 
aparelho. A geladeira aparece em segundo lugar, em 96% das residências, e, segundo uma das conclusões da 
pesquisa, parece ter atingido a saturação”. (informação disponível no sítio 
http://www.portugaldigital.com.br/noticia.kmf?cod=6014860&canal=158) 
56 Tradução nossa. Texto sem tradução: “las radios y las televisiones reinan en el salón de la mayoría de los 
hogares de todo el mundo”(ARIZPE e ALONSO, 2001: 25) 
57 Tradução nossa. Texto sem tradução: “son tecnologías audiovisuales las que prácticamente monopolizan el 
tiempo libre de la mayoría de la población” (URRESTI, 2000:192) 



 95

ignora parte da realidade pode ser objetivo?”. A própria autora responde: “a escolha 

de pauta é um problema de relevância (o que é importante) e não de objetividade (o 

que é verídico). O mesmo acontece com o lide58: a escolha de um aspecto principal 

dentro de um tema ou acontecimento não segue critérios de objetividade, mas sim 

de relevância” (SPONHOLZ, 2003:113). 

Essa escolha centrada apenas na aceitação da audiência, pautada em fatos 

que interessaram a todos, é uma parte da ação simbólica da televisão, no plano das 

informações. Trata-se de fatos que “não devem chocar ninguém, que não envolvem 

disputa, que não dividem, que formam consenso, que interessam a todo mundo, 

mas de um modo tal que não tocam em nada de importante.” (BOURDIER, 1997: 

23)  “O esquecimento do mundo é ideologia pois constrói um outro mundo. As 

notícias que distraem é ideologia, já que chamam a atenção para o não importante, 

desviando-a do resto.” (HAMILI, 1998: 65-66) 

A oportunidade da informação também se apresenta como um anseio que 

recai sobre a comunicação social num contexto democrático. A exemplo do que foi 

dito sobre veracidade e objetividade, há que se considerar as limitações e as 

contingências próprias da condição humana. Assim, não se deve ter a questão da 

oportunidade da informação como um requisito absoluto, como também não se pode 

abrir mão completamente que o sistema de comunicação social dê conta desse 

elemento, sob pena de termos um sistema de desinformação. 

Além da produção e circulação adequada de informação, outra questão 

importante num projeto democrático, já desde a tradição clássica e liberal, mas com 

maior ênfase nessa nova conjuntura de anseio participativo e deliberativo, é a 

capacidade de promover o debate e o diálogo entre os vários interesses que 

compõem a comunidade política. 

A livre circulação da informação e a capacidade de divulgar os ideais dos 
participantes do debate apresentam-se como elementos centrais para a 
caracterização de uma democracia constitucional, especialmente em sociedades 
complexas e com grande variedade de meios de comunicação, como hoje 
conhecemos. (SANTOS, 2008: 1) 

                                                           
58 “O expediente norteador é o lide ou a abertura do texto. Trata-se do primeiro parágrafo da notícia – às vezes 
inclui também o segundo. Aportuguesada, a palavra vem do inglês lead, que significa ‘guiar’, ‘conduzir’, 
‘induzir’. O lide apresenta ‘sucintamente o assunto ou destaca o fato essencial, o clímax da história’. O lide 
integral é o modelo mais esquemático, e é fruto da convenção jornalística contemporânea. Ele responde às 
perguntas básicas a cerca do fato noticiado: quem – o quê – quando – onde – como – por quê. Durante um bom 
período o lide transformou-se em uma espécie de camisa-de-força para a redação jornalística. Nem sempre sob a 
forma canônica, (o lide integral) nos dias de hoje é utilizado como referência e está presente na maioria dos 
textos noticiosos.” (ZANCHETTA, 2004: 72) 
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Aproveitando as reflexões do Relatório Macbride de 1980, que indica que 

essas questões não são tão recentes assim, encontramos novamente a 

compreensão de que uma comunicação que promova o diálogo é imprescindível 

para a consolidação de um ambiente democrático. Com efeito, as reflexões sobre 

“outro modelo de comunicação global giravam em torno também de um novo modelo 

de desenvolvimento sócio-econômico e político” (GOMES, 2006: 4).  

Essa diretriz de aprofundamento do diálogo parece servir para consolidar não 

apenas a democracia enquanto soberania popular, mas também, enquanto 

pluralismo. Com ênfase, o diálogo entre diferentes é a uma expressão contundente 

daquilo que se apontou como o sentido contemporâneo de pluralismo, ou seja, 

respeito, tolerância, convivência não violenta e diálogo num contexto de diversidade 

cultural. Com efeito, o atual estágio de desenvolvimento dos meios de comunicação, 

por um lado, tornou viável como nunca antes o diálogo entre as culturas. Contudo, a 

forma como se vem estabelecendo o uso e a propriedade desses meios de 

comunicação, pode representar ainda um grande desafio à preservação dessa 

diversidade cultural.  

Tal percepção está presente na Convenção da UNESCO sobre a proteção e a 

promoção da diversidade de expressões culturais, como se pode ver por este item 

do preâmbulo: 

Constatando que os processos de globalização, facilitado pela rápida evolução das 
tecnologias de comunicação e informação, apesar de proporcionarem condições 
inéditas para que se intensifique a interação entre culturas, constituem também um 
desafio para a diversidade cultural, especialmente no que diz respeito aos riscos de 
desequilíbrios entre países ricos e pobres. (UNESCO, 2007: 2) 

Até este ponto do trabalho se veio tratando a comunicação social apenas no 

seu aspecto informativo ou jornalístico. Contudo, uma parte considerável, senão a 

maior parte da comunicação social consiste preferencialmente de entretenimento em 

vez de informação. A programação das rádios é eminentemente musical, a televisão 

tem boa parte de sua grade ocupada com obras de ficção, como filmes, seriados e 

novelas, além de programas diversos com apresentações musicais, artísticas e 

performances de todo o tipo. Sem emitir nenhum juízo de valor a respeito desse 

cenário, o que se quer enfatizar aqui é que não só de informação vive a 

comunicação. Não se desconsidera que os produtos comunicacionais que visam a 

informar em primeiro plano contribuem com a construção simbólica da realidade. 

Contudo, parece que outros produtos comunicacionais que não têm a informação 
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como meta principal também podem interferir na formação simbólica da realidade, 

exatamente por tratarem de signos, de símbolos e de outros elementos da cultura. 

Estas novas construções simbólicas da realidade incidem na formação, integração, 
anulação ou substituição de identidades. Cada vez mais, são múltiplos e diversos os 
padrões culturais de consumo que reforçam estilos e práticas culturais que vêm a 
definir, redimensionar e conformar identidades à luz dos novos acontecimentos 
sociais tecnológicos e culturais que tem lugar na contemporaneidade; estes 
impactam “nos novos modos de perceber o espaço e o tempo, a velocidade e a 
lentidão, o distante e o próximo” (Martín-Barbero, 2000: 13) e as novas maneiras de 
acessar o conhecimento em outros espaços não tradicionais, como as instituições 
educativas e a escola.” (LORENZO, 2008: 40)59 
 

Alguns aspectos do entendimento e do diálogo não passam pela simples 

obtenção de informações para um posterior debate de conteúdo meramente 

racional. Tendo em vista que o pluralismo, no sentido que se discutiu neste trabalho, 

contempla não apenas a diversidade de formas de ser e existir, como mera 

decorrência da liberdade individual, mas diversidade de culturas e a necessidade de 

interação entre elas, ampliar a noção de diálogo para além dos aspectos 

informativos e racionais parece ser um imperativo. O conceito de cultura adotado 

pelos Estados membros da UNESCO quando da proclamação da Declaração 

Universal de Diversidade Cultural: 

a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos espirituais e 
materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social 
e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver 
juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. (UNESCO, 2002: 2) 

Portanto, o pluralismo parece ser também, senão melhor visualizado no 

ambiente das expressões artísticas e culturais em geral, sem cunho diretamente 

informativo. Sem desconsiderar a possibilidade e a viabilidade de atividades 

informativas ou jornalísticas promoverem o diálogo e o debate, por exemplo, através 

das tradicionais mesas redondas, parece que o igualmente lúdico (artes e letras) tem 

aptidão para promover esse encontro. 

                                                           
59 Tradução nossa. Texto sem tradução: “Estas nuevas construcciones simbólicas de la realidad inciden en la 
formación, integración, anulación o sustitución de identidades. Cada vez más, son múltiples y diversos los 
patrones culturales de consumo que refuerzan estilos y prácticas culturales que vienen a definir, redimensionar y 
conformar identidades a la luz de los nuevos acontecimientos sociales tecnológicos y culturales que tienen lugar 
en la contemporaneidad; estos impactan ‘en los nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y 
la lentitud, lo lejano y lo cercano’ (Martín-Barbero, 2000: 13) y en las nuevas maneras de acceder al 
conocimiento en otros espacios no tradicionales, como las instituciones educativas y la escuela.” (LORENZO, 
2008: 40) 
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Assim, de uma maneira geral, pode-se deduzir um dever a ser respeitado por 

quem pretende informar, observar e promover o debate e o diálogo entre os diversos 

pontos de vista. No mesmo diapasão, pode-se visualizar um dever análogo na 

elaboração de produtos comunicacionais não diretamente informativos, de promover 

a visibilidade da diversidade cultural de forma que facilite a interação e o diálogo 

entre os diferentes.   

De forma bem mais detalhada, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO estabelece um marco normativo 

que afirma esse dever. Já no primeiro artigo, que trata dos objetivos, é possível se 

encontrar itens que confirmam isso: 

Artigo 1 - OBJETIVOS 
Os objetivos da presente Convenção são: 
(a) proteger e promover a diversidade das expressões culturais; 
(b) criar condições para que as culturas floresçam e interajam livremente em 
benefício mútuo; 
(c) encorajar o diálogo entre culturas a fim de assegurar intercâmbios culturais mais 
amplos e equilibrados no mundo em favor do respeito intercultural e de uma cultura 
da paz; 
(d) fomentar a interculturalidade de forma a desenvolver a interação cultural, no 
espírito de construir pontes entre os povos; 
(e) promover o respeito pela diversidade das expressões culturais e a 
conscientização de seu valor nos planos local, nacional e internacional; 
[...] 
(g) reconhecer natureza específica das atividades, bens e serviços culturais enquanto 
portadores de identidades, valores e significados; 
[...] (UNESCO, 2007: 3) 

Os itens “e” e “g” já seriam suficientemente claros para mostrar a 

razoabilidade dessa expectativa que recai sobre a comunicação não expressamente 

informativa. Não é a meta desta etapa do trabalho esmiuçar o conteúdo dessa 

normativa internacional, mas apenas demonstrar que também repousam 

expectativas democráticas sobre a parte da comunicação social que não coincide 

com o jornalismo. Mesmo porque a citada convenção não trata especificamente de 

comunicação social, apenas trata dela como um aspecto que pode contribuir com a 

proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Porém uma última 

citação se afigura interessante para esclarecer alguns aspectos dessa expectativa:  

Artigo 2 – PRINCÍPIOS DIRETORES 
1. Princípio do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais  
A diversidade cultural somente poderá ser protegida e promovida se estiverem 
garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais como a liberdade 
de expressão, informação e comunicação, bem como a possibilidade dos indivíduos 
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de escolherem expressões culturais. Ninguém poderá invocar as disposições da 
presente Convenção para atentar contra os direitos do homem e as liberdades 
fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
garantidos pelo direito internacional, ou para limitar o âmbito de sua aplicação. 
[...] 
7. Princípio do acesso eqüitativo 
O acesso eqüitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais 
provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de 
difusão constituem importantes elementos para a valorização da diversidade cultural 
e o incentivo ao entendimento mútuo. (UNESCO, 2007: 3-4) 

A convenção, ao mesmo tempo em que reconhece que a diversidade só pode 

florescer com a garantia de direitos humanos e liberdades fundamentais, também 

estabelece que acesso equitativo à variedade cultural está relacionado à 

possibilidade de as diversas culturas acessarem meios de expressão e de difusão. 

Podemos dizer que a convenção, ainda que de forma oblíqua, estabeleceu como 

princípio que seja respeitado um acesso equitativo ao espaço mediático dos diversos 

sujeitos culturais. A proteção e a promoção a que os Estados parte da convenção se 

obrigam não se refere, necessariamente, a atividades praticadas diretamente por 

eles. Em verdade, a convenção estabelece um papel fundamental para a sociedade 

civil, papel esse que deve ser incentivado pelos Estados parte: 

Artigo 11 – PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
As Partes reconhecem o papel fundamental da sociedade civil na proteção e 
promoção da diversidade das expressões culturais. As Partes deverão encorajar a 
participação ativa da sociedade civil em seus esforços para alcançar os objetivos da 
presente Convenção. (UNESCO, 2007: 7) 

A Constituição brasileira, no que diz respeito aos veículos que usam o 

espectro eletromagnético, parece ter dado ênfase a essas questões. O art. 221 da 

carta constitucional determina que produção e programação das emissoras de rádio 

e televisão atenderão a princípios que favorecem o fortalecimento da vivência 

democrática, seja no aspecto opinativo/decisório relacionado com a soberania 

popular, seja no que corresponde à tolerância, respeito, diálogo, interação e 

convivência não violenta das diferenças que corresponde ao sentido de pluralismo 

além do sentido político, tratado neste trabalho. 

O primeiro inciso o art. 221 estabelece a preferência por finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas. Tais finalidades preferenciais 

respondem pelas necessidades dos dois aspectos comentados. Educação e 

informação, sem desconsiderar suas outras funções, servem como suportes 

importantes da participação democrática, seja no exercício do voto no sistema 
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eleitoral tradicional, seja nos formatos diretos e semidiretos de deliberação. Por outro 

lado, também podem servir para facilitar a convivência plural na medida em que 

podem desmistificar e esclarecer a respeito das diferenças culturais e 

comportamentais. Nesse sentido, também contribuem as finalidades artísticas e 

culturais, pois exibem hábitos e percepções simbólicas de mundo. “A arte é uma 

forma de manifestação cultural. Cultura é, de rigor, sinônimo de valores 

civilizacionais e, latu sensu, pode sinonimiar a própria civilização” (BASTOS; 

MARTINS, 1998: 843). Na medida em que a comunicação social dá atenção e 

visibilidade às diversas culturas que compõe uma determinada comunidade política, 

vislumbra-se uma probabilidade de diálogo e respeito entre essas culturas. 

O inciso II estabelece como princípio a promoção da cultura nacional e 

regional e o estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. 

Ressalvando que a Constituição não parece ter contemplado todo tipo de produção 

independente, mas apenas aquela que vise à divulgação da cultura nacional e 

regional, ainda assim essa determinação parece ser adequada à consolidação de 

uma convivência democrática pluralista. É importante enfatizar que o estímulo à 

produção independente está perfeitamente de acordo com o que dispõe o artigo 11 

da Convenção sobre diversidade cultural da UNESCO, já citado, já que serve de 

estímulo à atuação da sociedade civil na promoção da diversidade cultural. 

Nesse sentido, a regionalização da programação, que também seria uma 

diretriz contida neste dispositivo constitucional, possibilitaria a que as diversas 

expressões culturais fossem mostradas, prioritariamente, a partir do olhar daqueles 

que vivenciam cada expressão cultural, diminuindo as ocorrências de versões 

estereotipadas e estigmatizantes. A regionalização, para Ferreira (1989: 1115), 

significa que “quem reside nos Estados onde não eram produzidos programas, terá a 

oportunidade de assistir programas realizados na região onde reside, pois as 

produções deverão ser descentralizadas”. Com essa descentralização, na medida 

em que as produções circulam e são veiculadas fora das regiões em que foram 

produzidas, é mais provável que ocorra encontro e diálogo entre as diferenças, 

favorecendo até mesmo um aumento geral de auto-estima. É que “essas culturas 

regionais ou étnicas valem hoje mais como curiosidade do que como demonstração 

inequívoca da pujança autêntica ou civilizacional, como ocorre com as culturas 

indígenas das tribos remanescentes do Brasil” (BASTOS, MARTINS, 1998: 845) 
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O inciso III enfatiza e detalha a descentralização introduzida no inciso anterior, 

determinando a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei. Em que pese a redundância parcial do texto, esse 

inciso tem o mérito de explicitar a obrigação de descentralizar também a atividade 

informativa. Nota seja feita para o fato de a lei que fixaria os percentuais ainda não 

ter sido promulgada. O último inciso determina o respeito aos valores éticos e sociais 

da pessoa e da família. Apesar de ter sua importância na disciplina constitucional da 

comunicação social, não parece ter muita relevância para esta análise. 

Igualmente são importantes os demais dispositivos do capítulo sobre 

comunicação social para a regulação constitucional do setor, porém nem todos 

parecem relevantes para os objetivos deste trabalho. Atenção deve ser dada, 

contudo, a proibição de os meios de comunicação social serem, direta ou 

indiretamente, objeto de monopólio ou oligopólio (art. 220, § 5º); e o estabelecimento 

do princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal (art. 223, 

caput); elementos que corroboram com a pluralidade de atores na comunicação 

social, explicitando a opção constitucional pela diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ENTRE O ESTADO E O MERCADO. 

Compreendendo o projeto democrático brasileiro através dos dois vetores 

escolhidos – soberania popular e pluralismo – se tentou deduzir quais seriam as 

expectativas que pesam sobre a comunicação social. Essas expectativas não são 

meros anseios gerais, possuindo, na verdade, uma carga normativa considerável 

tendo em vista que estão fundamentadas em dispositivos constitucionais e legais 
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(especificamente a declaração e a convenção da UNESCO, que ingressaram no 

ordenamento interno como leis ordinárias). Contudo, não basta um fundo de 

juridicidade nas diretrizes apontadas para a comunicação social no capítulo anterior, 

para que elas sejam efetivamente observadas. Apesar da convicção de que, de fato, 

há diretrizes de fundo constitucional que devem ser observadas pelo sistema de 

comunicação social, conforme já comentado, é muito difícil sindicar a observância de 

todas essas diretrizes sem incorrer em um controle exagerado – e por isso 

inconstitucional – do que é produzido e veiculado. Em outras palavras, mesmo 

existindo balizas constitucionais que indicam como deve ser a comunicação social 

no Brasil, a fiscalização do cumprimento estrito dessas orientações, a cargo de 

quem quer que seja, pode ferir liberdades e garantias fundamentais, como a livre 

expressão do pensamento e a liberdade de impressa.  

Por exemplo, o jornalismo que trata especificamente da vida de celebridades 

não parece ser o meio mais adequado para aprofundar a democracia brasileira, seja 

na sua face relacionada à soberania popular, seja no que diz respeito ao pluralismo, 

no sentido mais amplo que se utilizou neste trabalho, ou mesmo no sentido clássico 

restrito ao pluralismo político-partidário. Entretanto, proibir a produção e a veiculação 

de conteúdos relacionados a essa temática com fundamento naquele argumento 

afronta claramente as liberdades constitucionais. 

Se é assim, para que serve toda a teoria sobre as diretrizes constitucionais 

democráticas para a comunicação social? O problema precisa ser analisado de uma 

forma mais atenta e detalhada. Não se exclui peremptoriamente a possibilidade de 

algum ato normativo ou mesmo decisão judicial vir, validamente, a estabelecer 

condições para a veiculação de determinados conteúdos. O que parece incompatível 

com o regime constitucional das liberdades é a proibição sumária e abstrata de 

certos conteúdos sob pretexto de defesa da finalidade constitucional da 

comunicação social. Diante disso, já se vê alguma utilidade em investigar e teorizar 

qual o projeto constitucional para a comunicação social: fundamentar medidas 

administrativas, legislativas e até judiciais que sirvam para regular o exercício das 

liberdades, tensionando o sistema de comunicação social a se aproximar do projeto 

constitucional. 

É muito importante deixar claro que o caráter normativo que se pretende 

atribuir ao debate feito sobre comunicação e democracia, ante seu fundo jurídico-

constitucional, não importa necessariamente na possibilidade de sua aplicação direta 
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e imediata. Poder-se-ia dizer, ainda que de forma humilde, que é uma teoria jurídico-

principiológica da comunicação e, assim sendo, traz consigo toda a complexidade e 

a politicidade típicas do manejo dos princípios jurídicos, ainda mais no âmbito 

constitucional, conforme exposto no tópico 1.2. Essa ressalva é necessária para que 

se entenda de forma equilibrada o alcance e as possibilidades da argumentação 

aqui oferecida. 

Neste ponto do trabalho, contudo, esse acúmulo tem uma função importante. 

Mesmo se tratando de uma argumentação principiológica, com suas peculiaridades, 

é possível utilizá-la como referência para analisar quão apta a comunicação social 

no Brasil está para realizar esse projeto democrático. Entretanto, mesmo com 

referências consistentes sobre como deve ser a comunicação social para concretizar 

o projeto democrático, ainda assim não é uma tarefa fácil realizar esta análise. Seria 

necessário um estudo muito mais profundo, talvez muito além do que se poderia 

alcançar com um trabalho com a natureza de uma dissertação de mestrado. Em vez 

disso, se apresenta uma reflexão teórica a respeito de dois modelos extremos de 

comunicação social: um estatal e outro comercial. É fato que a comunicação social 

não pode ser completamente abrigada dentro dessa simples dicotomia, ainda mais 

contemporaneamente, tendo em vista as inúmeras formas de produzir e difundir 

informações que existem atualmente. Por outro lado, contudo, mantendo o foco nos 

veículos de radiodifusão, a análise teórica que pretende fazer não se apresenta 

demasiadamente distante da realidade. É que a abordagem que se adotará centra 

nas tendências gerais e nas dinâmicas de funcionamento desses dois pólos, 

buscando compreender, ao menos do ponto de vista teórico, a maior ou menor 

aptidão desses sistemas para realizar o projeto democrático. Não se objetiva ao final 

decretar peremptoriamente a aptidão ou inaptidão de um ou de outro sistema, mas 

de compreender seu funcionamento e estrutura e, a partir dessa análise, apontar 

eventuais deficiências ou méritos. 

3.1 Tendências de uma comunicação estatal. 

A preocupação aqui é compreender as tendências, e porque não dizer os 

riscos, imanentes a um hipotético sistema dirigido por agentes do Estado, com 

pouca ou nenhuma interferência de outros setores sociais, para ao final confrontar 
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com o projeto democrático estabelecido no capítulo anterior. A análise é eminente, 

se não exclusivamente teórica. Ela se baseia mais nas percepções sobre o Estado, 

sua dinâmica e características, que na análise propriamente da comunicação. Trata-

se de situar teoricamente o Estado como agente social e político para, daí, deduzir 

inclinações e tendências nessa hipotética situação em que a comunicação seja 

dirigida eminentemente pelo Estado. 

De início, é preciso esclarecer que o sentido de “estatal” não coincide 

integralmente com o de “público”. Não se ignora que a idéia de público (publicum) 

esteja relacionada de forma bem freqüente com a idéia de Estado60. Isso pode ser 

notado, inclusive, pelo sentido atribuído enciclopedicamente a expressão direito 

público, como a “parte do Direito que compreende os princípios que regulamentam a 

política do Estado, que regulam as relações entre os seus órgãos e entre estes e o 

indivíduo” (SANTOS, 2001:82). 

Contudo, como o título da pesquisa já denuncia, esta investigação busca um 

sentido de “público” que ultrapasse o de “estatal”, pelo menos no que diz respeito a 

sistemas de comunicação. O Coletivo Intervozes (INTERVOZES, 2009: 25-45) 

enumera seis modelos ou formatos do que ele chama de mídia pública. Todas elas 

são compatíveis com a presença do elemento estatal de maneira direta ou indireta, 

seja no custeio, seja na gestão, seja na natureza jurídica do veículo. Entretanto uma 

leitura mais detalhada revela que são sistemas bem distintos, por vezes partindo de 

percepções antagônicas sobre a função do Estado e sua utilidade no 

desenvolvimento da comunicação social. É preciso elucidar o limite entre esses 

conceitos. 

Sobre a diferença entre o público e o estatal, vale comentar uma rápida 

passagem apresentada por Fábio Konder Comparato (2007), em um texto opinativo 

sobre as reações ao projeto de reforma política apresentado pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil. O nome do texto publicado na Folha de São 

                                                           
60 Habermas (2003) procura esclarecer o sentido de “público”. Inicialmente, o autor reconhece a multiplicidade 
de significados que pode ser atribuída a “público”. Entretanto, ele ressalta a que “as ciências, sobre tudo Direito, 
Ciência Política e Sociologia, estão, evidentemente, impossibilitadas de substituir categorias tradicionais como 
‘público’, ‘privado’, ‘esfera pública’, ‘opinião pública’ por definições mais precisas” (p. 13). Adiante, Habermas 
elabora sobre o significado coloquial de público: “Chamamos de ‘públicos’ certos eventos quando eles, em 
contraposição às sociedades fechadas, são acessíveis a qualquer um – assim como falamos em locais públicos ou 
de casas públicas. Mas já falar ‘prédios públicos’ não significa apenas que todos tenham acesso a eles nem 
sequer precisam estar liberados à freqüentação pública; eles simplesmente abrigam instituições do Estado e, com 
tais, são públicos. O Estado é o poder público. Ele deve o atributo de ser público a sua tarefa de promover o bem 
público, o bem comum a todos os cidadãos.” (p. 14). 
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Paulo é simbolicamente intitulado de “Quem tem medo do povo?”. No artigo, o autor 

apoia o projeto, advogando pela ampliação dos espaços de deliberação popular, 

conforme propôs a OAB. Analogamente à posição de Häberle, Comparato 

argumenta que a decisão política não pode ser restrita aos agentes clássicos da 

política. Ele critica a posição de outros comentaristas que sustentam que: 

Os partidos políticos e os malchamados poderes públicos (lembremos que publicus, 
em latim, indica o que pertence ao povo) é que devem se ocupar com exclusividade 
do assunto, fazendo-o com o zelo e a competência que todos reconhecemos e 
admiramos... (COMPARATO, 2007) 

A ironia contida na frase é bem útil para esclarecer a diferença entre o público 

e o estatal, pelo menos da forma como serão utilizados esses termos nesta análise. 

Os poderes públicos de que fala Comparato são exatamente os setores do Estado, e 

o uso da expressão “malchamados” revela que nem sempre os poderes estatais são 

efetivamente públicos, no sentido de algo que pertença ao povo. Aqui o autor usa a 

palavra latina é publicus, em vez de publicum, como usado por Habermas. Porém a 

diferença é apenas que o primeiro se refere à declinação do genitivo, que indica 

relação de posse, enquanto que o segundo se refere a declinação do nominativo, 

imprimindo uma noção de adjetivação. 

No mesmo sentido, Bresser Pereira (1995), comentando a relação entre 

sociedade civil e Estado demonstra que a associação habitualmente feita entre 

estatal e público nem sempre é válida: 

Adicionalmente podemos pensar o Estado como a res publica, como coisa pública. 
Ou seja, como a propriedade coletiva de todos os cidadãos. O Estado é teoricamente 
o espaço da propriedade pública. Na prática, só o será se a democracia assegurar 
este fato. Nas sociedades pré-democráticas o Estado era por definição “privado”: 
estava a serviço da classe ou do grupo poderoso que controlava o Estado e, através 
dele, se apropriava do excedente social. O avanço da democracia é a história da 
desprivatização do Estado. (PEREIRA, 1995: 87) 

Essa percepção de Bresser Pereira sobre a “desprivatização” do Estado e o 

avanço da democracia se converte numa importante baliza para este trabalho. 

Entendendo a democracia menos como uma situação estática e mais como um 

processo dinâmico, é de se pensar que existam, dentre os Estado tidos como 

democráticos, graus maiores ou menores de profundidade democrática. Se as 

coisas são como diz Bresser Pereira, é forçoso concluir que há uma variação de 

grau também no que diz respeito à “publicização” do Estado. A reflexão sobre 

comunicação estatal parte dessa não coincidência entre estatal e público. 
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Prosseguindo na análise, a primeira constatação desta investigação é 

exatamente que um sistema estatal imune a interferências de fora do Estado, de 

fato, não existe. É que o Estado, como se pode deduzir das contribuições de Bresser 

Pereira, não é uma estrutura estanque e impermeável. Ele, no mínimo, tende a se 

orientar pelos interesses dos grupos e setores que ocupam suas instâncias, seu 

governo. Bresser Pereira indica que o Estado, embora seja parte da sociedade, 

surge da necessidade não de toda, mas de uma pequena parte dela. Trata-se 

exatamente da classe que se organiza para se apropriar do excedente econômico 

produzido socialmente. 

O Estado é uma parte da sociedade. É uma estrutura política e organizacional que se 
sobrepõe a sociedade ao mesmo tempo que dela faz parte. Quando determinado 
sistema social passa a produzir excedente, a sociedade divide-se em classes. A 
classe dominante necessita de condições políticas para apropriar-se do excedente 
econômico. A institucionalização de um estado-nação soberano e, como parte deste, 
de um Estado, são o resultado dessa necessidade. (PEREIRA. 1995: 86) 

Essa compreensão decorre inequivocamente da teoria marxista do Estado, 

que, divergindo da compreensão hegeliana, propõem uma nova teoria do Estado em 

bases nitidamente econômicas. 

A concepção hegeliana era orgânica; a de Marx, mecanicista. Em Hegel o Estado é 
fim em si mesmo, totalidade racional ou ética; em Marx, instrumento de poder, arma 
temível e poderosa em mãos de determinada classe, utilizada, segundo ele, não a 
favor da sociedade, mas da classe forte e privilegiada, contra as classes fracas e 
oprimidas. (BONAVIDES, 2008: 156) 

Com ênfase, a concepção marxista entende que o elemento jurídico e o 

político, aí contido o fenômeno do Estado, são desdobramentos do elemento 

econômico. Aqueles sofrem interferência fundamental deste, de forma que este 

orienta as funções daqueles. 

A esfera política no capitalismo tem um caráter especial porque o poder coercitivo 
que respalda a exploração não é manipulado diretamente pelo apropriador não se 
baseia na subordinação política ou jurídica do produtor a seu amo. […] A propriedade 
privada, a relação contratual que une o produtor com o apropriador, o proceso de 
intercâmbio de mercadorías requerem as formas legais, o aparato coercitivo, as 
funções de vigilância do Estado. (WOOD, 2000: 37)61 

                                                           
61 Tradução nossa. Texto sem tradução: “La esfera política en el capitalismo tiene un carácter especial porque el 
poder coercitivo que respalda la explotación no está manejado directamente por el apropiador y no se basa en la 
subordinación política o jurídica del productor a su amo. [...] La propiedad privada, la relación contractual que 
une al productor con el apropiador, el proceso de intercambio de mercancía requieren las formas legales, el 
aparato coercitivo, las funciones de vigilancia del Estado.” (WOOD, 2000: 37) 
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O Estado é essencial para a manutenção e o desenvolvimento do capitalismo. 

A exploração capitalista se realiza em dois momentos: apropriação e coerção. A 

atuação do Estado se dá aí, viabilizando a apropriação privada através coerção 

pública caracterizada pelo monopólio estatal do uso legítimo da força (WOOD, 2000: 

38).  “Nesse sentido, o Estado tem sido fundamental para a expropriação capitalista, 

seja intermediando a disputa interna entre as classes, seja em sua própria busca de 

legitimação e hegemonia com relação aos demais Estados” (LIMA, 2009: 7). O 

Estado também é tensionado a cumprir outras funções para manter o sistema 

funcionando. 

Uma das funções mais importantes dos Estados nacionais é justamente a criação e a 
manutenção dos canais por onde circulam as diferentes formas de capital e a 
informação. Por outro lado, o próprio Estado e outros grupos necessitam desses 
canais para o cumprimento de suas ações junto às massas. (BOLAÑOS, 2000: 56) 

No que diz respeito à comunicação social, o Estado, de um modo geral, 

também se inclina para assumir um papel de mediador entre os diversos agentes 

que competem no sistema capitalista, com vistas a impedir que o sistema se 

autodestrua, além de atuar para sua própria preservação de modo a continuar 

funcionando como instrumento viabilizador da apropriação privada. 

Assim, pode-se dizer que, de modo geral, o Estado, como capitalista coletivo ideal, 
preserva os interesses gerais da propaganda contra os interesses individuais não só 
da publicidade, mas também dos grupos políticos e dos propagandistas que se 
digladiam por interesses estratégicos imediatos, até mesmo dentro do próprio 
aparelho do Estado. (BOLAÑOS, 2000: 54) 

Há que se fazer a ressalva de que no capitalismo contemporâneo, tendo em 

vista a generalização de um padrão de reprodutibilidade industrial62 da cultura 

(BOLAÑOS, 2000: 108-109), a comunicação social acaba sendo em sim um negócio 

potencialmente bastante lucrativo. Isso torna improvável que, na sociedade 

capitalista atual, a comunicação social seja eminentemente estatal63. De qualquer 

forma, prosseguindo na análise da hipótese proposta, parece possível intuir que a 

comunicação social que se dê exclusivamente através de um sistema estatal que 

tenderá a ser um aparelho ideológico do Estado. Considerando se tratar de uma 

reflexão teórica sobre riscos e tendências de um modelo, é possível concluir que 

                                                           
62 O debate sobre indústrias culturais e sociedade de consumo será mais bem discutido no subtópico seguinte. 
63 “O Estado possui seu próprio aparelho ideológico quando as agências ideológicas são de propriedade do 
Estado, mas no capitalismo contemporâneo, a maioria das instituições ideológicas – a imprensa, as escolas, as 
igrejas – são de propriedade privada.” (PEREIRA, 1995: 94) 



 108

uma comunicação social eminentemente estatal não é apta a ampliar efetivamente a 

esfera pública pluralista e democrática.  

Contudo, parece que não é apenas a análise marxista do Estado que chega a 

esta conclusão. Curiosamente, concepções de matriz liberal, passando por 

caminhos diferentes, apontam para a mesma conclusão sobre as tendências de um 

sistema estatal de comunicação. Inicialmente, ambas as abordagens parecem 

partilhar desta noção de que o Estado não representava necessariamente os 

interesses gerais da sociedade, sendo ele potencialmente violador e tirânico. É 

exatamente essa compreensão a respeito do Estado que leva ao surgimento, na 

esteia do pensamento liberal, do próprio constitucionalismo. 

Quando dissermos que o liberalismo é defensor da economia de mercado e do 
Estado mínimo, o que queremos dizer é que o liberalismo protege a propriedade 
privada, incluindo a propriedade privada dos meios de produção; ergo, protege a 
existência de um mercado de trabalho; procura um Estado de poderes limitados 
(Estado de direito ou constitucional); e inclina-se por um Estado de funções limitadas 
(Estado mínimo na acepção moderna). (AMADEO; MORRESI, 2006: 103) 

O modelo de Estado impessoal e, por assim dizer, neutro, estruturado pelo 

pensamento liberal, apresenta-se exatamente para tentar dar conta da realidade 

indesejavelmente contrária que foi se apresentando ao longo da história do Estado 

Moderno64, em que atuava em defesa e promoção de interesses que nem de longe 

poder-se-iam dizer gerais da sociedade. Um indício disso é o conteúdo da “Carta 

acerca da tolerância” de John Locke, escrita no século XVII, em que o autor defende 

que o credo religioso deve ser compreendido como um aspecto da liberdade 

individual, algo que deveria ser arcado pelos indivíduos sem interferência do Estado, 

seja positiva ou negativamente. 

Vivendo no período sob o qual a separação de poderes entre o Estado e a Igreja 
ainda está em curso, e com base na experiência inglesa das expropriações da 
propriedade realizada pelo Estado frente àqueles que não eram adeptos do 
anglicanismo, desde os idos de Cromwell, a doutrina de Locke, em consonância com 
a sua atuação política, propunha que o governo civil resultasse da ação dos 
magistrados. Estes últimos, libertos da religião, representariam os súditos no Estado, 
não podendo a bel-prazer destruir posses legítimas sob o pretexto algum. Aos 
magistrados, como sujeitos do governo civil, caberia apenas a aplicação de leis civis, 
que elaboradas em assembléia deveriam garantir a todos uma igualdade jurídica. 
(MEKSENAS, 2002: 79-80) 

                                                           
64 “Ao Termo da Idade Média e começo da primeira revolução iluminista que foi a Renascença, brilhante 
precursora da segunda revolução da razão, ocorrida no século XVIII,o Estado Moderno já manifestava traços 
inconfundíveis de sua aparição cristalizada naquele conceito sumo e unificador – o de soberania, que ainda hoje 
é seu traço mais característico, sem embargo das relutâncias globalizadoras e neoliberias convergentes no 
sentido de expurgá-lo das teorias contemporâneas do poder.” (BONAVIDES, 2008:33) 
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Como se pode ver, a concepção de Locke de um Estado neutro, que se 

mantenha distante das questões da religião, por exemplo, não é propriamente 

decorrente de uma ojeriza à crença religiosa em geral ou a este ou aquele credo em 

específico. É antes uma proposição que pretende se contrapor à conjuntura em que 

vigorava o arbítrio persecutório do Estado, mascarado por de trás de uma questão 

religiosa. A perseguição contra os que não confessavam o credo escolhido pelo 

soberano e o pensamento de Locke em face desse cenário revela que, de fato, a 

concepção liberal de Estado é um modelo destinado a enfrentar um Estado 

potencialmente opressor e desatento ao interesse geral. Assim, não parece difícil 

concluir que enquanto um sistema de comunicação for dirigido eminentemente por 

agentes estatais, inevitavelmente ele transparecerá os interesses dos grupos que 

ocupam direta ou indiretamente o poder estatal. 

A resposta liberal contra o arbítrio do Estado, como já foi dito, é a redução do 

Estado ao mínimo, cuidando apenas dos serviços fundamentais que permitam o livre 

intercâmbio de mercadorias e o exercício das liberdades individuais e da 

propriedade. No campo da comunicação social, como não poderia ser diferente, o 

discurso liberal já parte da concepção de que o indivíduo, através da liberdade de 

imprensa, é quem deve exercer a comunicação social. Ao Estado resta apenas se 

abster de interferir, reafirmando sua condição de mínimo e neutro. 

Na visão liberal, o Estado deve entregar ao cidadão seu destino, por isso tem que ser 
mínimo e neutro. No entanto, ao propor o Estado mínimo, pressupõe que o cidadão 
tem melhor juízo e capacidade que o Estado para promover o melhor modelo de 
sociedade e desempenhar funções para as quais o Estado não é indicado. 
(TOMAZELI, 1999: 22) 

Para os liberais, o Estado é potencialmente violador e precisa estar limitado 

por leis e pela constituição, sendo reduzido ao mínimo. Para os marxistas, o Estado 

é um instrumento de opressão de classe que precisa ser extinto, junto com as 

classes, para que haja efetiva emancipação humana. Parece evidente que o 

pensamento de matriz liberal, tal qual o de matriz marxista, cada um por seus 

motivos, veem o Estado como uma estrutura inapta para ser o agente exclusivo da 

comunicação social, como seria na hipótese sob análise. 

Isso parece suficiente para concluir a inadequação do Estado para funcionar 

como agente prioritário da comunicação social. Contudo, se deixássemos de lado 

momentaneamente as contribuições da teoria marxista e do discurso liberal, e 

focássemos primariamente na questão da democracia em seu sentido material, da 
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forma como foi tratado no capítulo anterior, respondendo à provocação proposta na 

introdução deste capítulo, chegaríamos à mesma conclusão? 

Tem-se em vista, nesta análise, que o fato de um sistema de comunicação 

ser estatal não significa necessariamente um afastamento do interesse público. 

Contudo, ainda que se partisse de uma visão mais simplista e até inocente de que o 

Estado seria uma estrutura ideal desde contempladas as eleições periódicas, o voto 

secreto e universal, acesso amplo à cidadania; ainda assim, o Estado não parece 

ser apto isoladamente a dar conta das necessidades mais profundas de uma 

sociedade democrática e pluralista. 

Não se quer dizer com isso que o Estado tenha que ser impedido de participar 

e até disputar as compreensões através de veículos de comunicação social. O 

Estado, em seu formato constitucional pós-liberal65, corresponde a uma estrutura 

muito mais apta a promover a tríade da revolução francesa: liberdade, igualdade e 

fraternidade, se formos pensar como os liberais. No caso brasileiro, as várias 

disposições constitucionais e legais indicam para o aprofundamento da democracia, 

nos fazendo passar por aquilo que Bonavides chama de revolução participativa. 

Essa revolução consagra sobretudo formas diretas de participação popular, que 
transcendem os mecanismos representativos tradicionais de sufrágio, em ordem de 
consentir uma ação ou influxo imediato da cidadania ativa mobilizada sobre a 
formação e o exercício da vontade governativa, democratizando assim e legitimando 
com mais intensidade, os atos de governo, por vias dos partidos, dos movimentos 
sociais, das organizações do poder sindical, bem como da iniciativa dos cidadãos. 
(BONAVIDES, 2008: 337) 

Por outro lado, sem desconsiderar a importância do Estado na consolidação e 

manutenção do capitalismo, o formato atual do Estado brasileiro, conforme previsto 

na Constituição de 1988, deixa-o muito mais permeável à presença, nas instâncias 

de governo, de representantes que não são apenas da classe dominante. Ao que 

nos parece, isso não é suficiente para reorientar radicalmente a função do Estado 

em relação ao sistema econômico vigente. Contudo, este cenário já dá conta de 

desarmar, pelo menos em parte, concepções marxistas ortodoxas em relação à 

                                                           
65 “O Estado que há pouco delineamos – o da separação de Poderes, das formas de governo e dos direitos de 
liberdade (direitos individuais, civis e políticos) – corresponde ao chamado Estado Liberal, conforme vimos. Já 
o novo Estado constitucional daquele, é conspicuamente marcado de preocupações distintas, volvidas, agora, 
menos para a liberdade, do que para a justiça, porque a liberdade já se tinha por adquirida e positivada nos 
ordenamentos constitucionais ao passo que a justiça, como anseio e valor social superior, estava ainda longe de 
alcançar o mesmo grau de inserção, positividade e concreção.” (BONAVIDES, 2008: 46) 
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impossibilidade de o Estado, sem que haja ruptura institucional democrática, 

funcionar de alguma forma positiva para as lutas dos trabalhadores. 

A afirmação de que o Estado representa a classe dominante é uma simplificação. Na 
verdade é pouco provável que apenas uma classe esteja representada na elite 
política que representa o Estado. Por outro lado, é discutível pensar em uma única 
classe dirigente nas sociedades capitalistas contemporâneas, onde, ao lado das 
classes capitalistas, surgiu uma classe tecnoburocrata ou uma classe de gerentes 
técnicos assalariados que é poderosa devido ao conhecimento técnico e 
organizacional que detém. Com maior freqüência, o que temos hoje são pactos 
políticos, coalizões de classe. Nessas coalizões podem participar não apenas as 
classes dominantes, mas frações das classes dominadas. Formam-se assim o que 
Gramsci chamou de “blocos históricos” para diferenciar os complexos sistemas 
políticos que, em cada momento da história, detêm o poder do Estado. As relações 
entre as classes sociais e o Estado são sempre complexas. (PEREIRA, 1995: 95) 

Esta longa transcrição da reflexão feita por Bresser Pereira em 1995 parece 

ser um pouco mais atual depois das vitórias eleitorais de candidatos de partidos de 

esquerda de matriz socialista na América Latina, ao longo da última década, 

notadamente no Brasil. Em que pese uma eventual desconfiança sobre um texto 

produzido por um ex-ministro do governo marcado pela transição entre o regime 

autoritário e o democrático, o do presidente José Sarney, não há como negar que a 

ressalva que faz se dá fundamentada em bases aceitas pelo pensamento de 

esquerda. A citação serve ao menos para explicitar o cenário, cada vez mais claro 

desde a década de 1990, em que fica francamente improvável a ocorrência de um 

processo de ruptura violenta que instaure uma ditadura do proletariado66, conforme 

poderia advogar inadvertidamente um militante mais caloroso que reivindique o 

marxismo como bandeira. Ao que parece, para o bem ou para o mal, o que está em 

voga, e não é de hoje, é o discurso amplamente disseminando em vários matizes da 

esquerda de que a democracia deve ser alastrada e ampliada. Não é o caso de 

esmiuçar até a exaustão esta questão. Contudo, ao que nos parece, a viabilidade da 

tese da ditadura do proletariado, pelo menos do ponto de vista da experiência 

histórica, ficou seriamente comprometida quando se pôde conhecer que a crise do 

chamado socialismo real, na extinta União Soviética, se deu em certa medida pela 

                                                           
66 Cabe aqui uma breve ressalva de que a expressão “ditadura do proletariado” não teve seu significado 
detalhado por Marx. O sentido da expressão varia de acordo com o contexto em que o autor efetivamente a 
utilizava. Tragtenberg (2007: 115) adverte que, vinte anos depois da Comuna de Paris, “Engels irá declarar num 
congresso da Social-Democracia Alemã que a forma específica de ditadura do proletariado é a república 
democrática una e indivisível. Em Marx, a noção de ditadura do proletariado toma as formas políticas mais 
diversificadas – da conquista da democracia no Manifesto Comunista à ditadura centralizada de Blanqui e à 
forma de organização da Comuna de Paris como modelo histórico. Lênin, durante a revolução de 1905, com sua 
tradição jacobina, defende a idéia de ditadura democrática dos camponeses e operários.” 
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negação do lema “todo poder aos sovietes”67. Em outras palavras, o aumento do 

poder da burocracia estatal foi uma das causas que levou ao fracasso da 

experiência soviética.68 

Bresser Pereira nos adverte que a tecnoburocracia ainda é uma classe 

poderosa nos padrões do Estado capitalista atual. Isso já alerta do risco de que um 

sistema de comunicação eminentemente estatal vá refletir não propriamente o 

interesse público, que o Estado democrático deveria carregar, mas os interesses da 

burocracia que gerencia o Estado. 

Há que se considerar a tese de que o sufrágio universal e as eleições 

periódicas mitigariam esse risco. Contudo, não é possível ignorar que a 

representação enfrenta sérios problemas de legitimação. Sem embargo um Estado 

democrático, num primeiro momento, esteja orientado pela vontade popular, e seus 

gestores principais sejam escolhidos por processos eletivos periódicos, há sempre o 

risco que tal vontade seja escamoteada, conforme já foi comentado em um  

momento anterior.69 A reflexão de Bonavides talvez sirva para resumir essa 

aproximação teórica, mas nem sempre prática, entre democracia e voto: 

O princípio democrático outra cousa não é, do ponto de vista político, senão a 
ingerência dos governados na obra de governo ou a organização de um sufrágio que 
faça essa ingerência mediante canais representativos. Nenhuma técnica espelha 
melhor a veracidade de um sistema democrático do que o sufrágio [...] O Brasil, 
porém, apresenta muitos obstáculos que concorrem e tem sempre concorrido para 
fazer do dogma democrático uma ficção; às vezes, uma impostura. Aqui, a disposição 
constitucional de que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, é 
inverídica na primeira parte, mas efetiva na segunda, pois nunca nos faltaram 
governantes atuando como simples representantes verbais desse ente soberano, 
inclusive a manter e justificar a ditadura das oligarquias. (BONAVIDES, 2008: 314) 

                                                           
67 Hobsbawm (1995: 67) comenta a queda do Czar e do governo provisório que lhe sucedeu tendo em vista a 
ascensão do movimento revolucionário russo no contexto da 1ª Grande Guerra: “Assim, em vez de uma Rússia 
liberal e constitucional votada para o Ocidente, disposta a combater os alemães, o que resultou foi um vácuo 
revolucionário: um ‘governo provisório’ impotente de um lado. E do outro uma multidão de ‘conselhos’ de base 
(sovietes) brotando espontaneamente por toda parte, como cogumelos após a chuva. Estes tinham o poder de 
fato, ou pelo menos o poder de veto, mas não tinham idéia do que fazer com ele, ou do que se poderia fazer. Os 
vários partidos e organizações revolucionários – social-democratas bolcheviques e mencheviques, social 
revolucionários e inúmeras facções menores da esquerda, emergindo da ilegalidade – tentaram estabelecer-se 
nessas assembléias para controlá-las e convertê-las às suas políticas, embora no início só Lênin as visse como 
alternativa para o Governo (‘Todo o poder aos sovietes’).” (HOBSBAWM, 1995: 67).  
68 Tragtenberg (2007: 113) reforça o sentido de “sovietes” como um tipo de poder como o da Comuna de Paris: 
“autogestão em ação”. Contudo, o autor adverte que o centralismo bolchevique prejudicou gravemente a 
ampliação da democracia na experiência soviética. A concepção leninista permitia criatividade econômica 
apenas ao Partido Bolchevique, por outro lado, “a Oposição Operária manifestava descrença ante o fato de que 
ele mesmo [Lênin] desprezava a vanguarda  através dos vários quadros da burocracia do Estado, cuja atmosfera 
geral fundava-se na rotina. [...] A transferência de militantes de um setor da burocracia estatal para outro onde 
são tragados pela atmosfera burocrática, não consegui jamais levar a uma mínima democratização nem uma 
marcha rumo ao sovietismo.” (TRAGTENBERG, 2007: 98) 
69 O debate sobre o sistema representativo foi tratado com maior detalhe no item 2.1.  
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Essa compreensão de que o sistema representativo enfrenta, 

contemporaneamente, sérios problemas de legitimação exatamente pelo não raro 

distanciamento entre os representantes eleitos e a vontade de seus eleitores, 

poderia por si, desaconselhar que a comunicação social tenha o Estado como 

agente mais importante, mesmo nas sociedades ditas democrática. Além disso, 

entretanto, há outra questão que parece estrutural, e não conjuntural, no processo 

de legitimação dos setores que gerenciam o Estado, mesmo considerando o 

mecanismo democrático do voto: 

A legitimidade do poder do Estado, ou, mais precisamente, a legitimidade da elite 
política governamental que dirige o Estado em nome da sociedade, depende da sua 
capacidade de estabelecer sua hegemonia ideológica sobre o resto da sociedade. 
(PEREIRA, 1995: 94-95) 

Se é assim como diz o autor, fica claro o risco de um sistema eminentemente 

estatal de comunicação, mesmo que tenhamos um padrão democrático de Estado, 

com eleições periódicas e sufrágio universal. A tendência de um sistema estatal, 

como o da nossa hipótese, é de funcionar como aparelho ideológico não mais de 

Estado, mas de governo, a serviço das elites políticas, levando a uma permanência, 

se não das pessoas em seus cargos, pelo menos do status quo. Em outras palavras, 

há um grande risco de um sistema estatal de comunicação se tornar um sistema 

governamental de comunicação. 

O Brasil já experimentou isso a partir da década de 1970, quando os poderes 

executivos de diversos Estados da federação, e mesmo a União Federal, 

constituíram rádios e TVs estatais com finalidade educativa (INTERVOZES, 2009: 

270-272). A absoluta falta de autonomia dos veículos em face da ingerência direta 

do establishment, e a pouquíssima permeabilidade aos anseios e necessidades de 

outros sujeitos que tinham interesse em disputar a esfera pública, tornaram esses 

veículos aquilo que poderíamos chamar de exemplo histórico do nosso sistema 

hipotético. 

Em suma e de uma maneira geral, um sistema eminentemente estatal de 

comunicação social possui tendências que confrontam com os pilares daquilo que se 

apresentou como o sentido material da democracia (vide capítulo 2). Ele não inspira 

confiança de que as informações necessárias ao controle do próprio poder serão 

efetiva e integralmente repassadas. Não há expectativa de que um sistema desse 

tipo funcione para ampliar os espaços de debate e de empoderamento político da 
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população, ainda mais quando se tem em vista que o objetivo da política é o 

exercício do poder. Da mesma forma, uma vez que o sistema seja conduzido por 

uma parcela pequena da população, não há como esperar que contemple a 

pluralidade social e promova o diálogo entre os diferentes de forma mais ampla e 

profunda. Em outras palavras, dizemos que o Estado, ao menos do ponto de vista 

teórico, não se apresenta como o agente mais apto para desenvolver um sistema 

que responda pelas demandas da comunicação social apresentadas no item 2.2. 

3.2 Tensões de mercado no contexto de sociedade de 
consumo e indústrias culturais: o caso da comunicação 
comercial. 

Novamente aqui, a questão é buscar esclarecer as tendências da 

comunicação num certo contexto. Antes, discutimos um hipotético sistema estatal e 

sua aptidão para responder pelo projeto democrático discutido no capítulo 2. Agora, 

a meta é compreender as interferências de uma competição de mercado sobre a 

comunicação social. Mais uma vez, vale advertir que se trata de uma reflexão teórica 

que pretende chegar a conclusões através da observação de recorrências, 

coincidências ou aproximações nas percepções dos autores sobre o tema proposto. 

Contudo, diferentemente da análise do tópico anterior, a reflexão se dará sobre um 

fenômeno que efetivamente existe: o sistema comercial de comunicação. 

Da mesma forma que se fez no tópico anterior, é preciso advertir que o 

significado de “comercial” não coincide com o de “privado”. Se, por um lado, o que é 

comercial quase sempre é privado, o inverso não é verdadeiro. Percebemos que o 

“comercial” pode ser entendido como uma fração do conjunto maior que é o 

“privado”, que contempla também a esfera do indivíduo, isolado ou agrupado em 

associações, igrejas, etc. Sem dúvida, trata-se de uma explicação simplificada. 

Contudo, ela já basta, a princípio, para os fins desta pesquisa. 

O que precisa ficar claro é que temos no campo da comunicação um setor 

privado específico que corresponde àqueles sujeitos que se constituem como 

negócios privados com a finalidade de lucro. Por se diferenciar no setor privado, por 

assim dizer, em geral, optamos por chamá-lo de comercial. Não se deve entender 

que essa nomenclatura “comercial”, ou mesmo a finalidade de lucro tenham 

qualquer carga depreciativa. 
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Salvo quando subsidiados por indivíduos ricos ou partidos políticos, pelo Estado, por 
doadores ou por contribuições da comunidade, as organizações de mídia precisam 
ter lucro para sobreviver. A grande maioria das organizações de mídia que têm 
surgido no cenário de novas mídias é dependente da publicidade. (DEAN, 2005: 
182)70 

 É necessário fazer esse recorte porque são os veículos comerciais que têm 

que se lançar na competição para se manter, sofrendo as tensões e influências das 

dinâmicas de um ambiente de mercado, diferentemente dos veículos que se mantém 

independente de produzirem receitas para seus dirigentes ou proprietários. Por outro 

lado, é fundamental esclarecer que, como a citação acima já indica, a maior parte 

das organizações de mídia são privadas do tipo comercial, o que significa que as 

conclusões desta análise, se corretas, se aplicam a uma parte considerável da 

comunicação social.  

Assim sendo, se escolheu como roteiro para esta reflexão abordar e 

esclarecer três aspectos: 1) a dinâmica da produção e reprodução produtos culturais 

em base industriais, ou seja, compreender o fenômeno das indústrias culturais; 2) as 

características da sociedade ocidental contemporânea quando o consumo de 

produtos, notadamente os culturais, se tornou uma marca distintiva, esclarecendo o 

fenômeno conhecido como sociedade de consumo, dando maior ênfase às 

repercussões no campo dos bens simbólicos; 3) as influências e tendências que a 

competição de mercado exerce sobre os meios de comunicação, a partir 

eminentemente de estudos promovidos no campo da Economia Política da 

Comunicação. Não se fez uma separação rígida entre os três pontos ao longo do 

texto, contudo é possível perceber uma certa obediência à ordem descrita acima. 

Vamos lá. 

Inicialmente, convém compreender o sentido de indústrias culturais. 

Hesmondhalgh (2002: 15) diz que “o termo teve sua origem em um capítulo de dois 

filósofos judeus alemães associados à Escola de Frankfurt de Teoria Crítica, 

Theodore Adorno e Max Horkheimer”.71 Hesmondhalgh fala que o livro Dialética do 

Esclarecimento (Dialektik der Aufklärung), em que constava o capítulo que tinha 

“indústrias culturais” como parte do nome, foi escrito na década de 1940, durante o 

                                                           
70 Tradução nossa. Texto sem tradução: “Unless subsidized by wealthy individuals or political parties, by the 
state, by donors or by community contributions, media organizations need to make a profit to survive. The vast 
majority of media organizations which have emerged in the new media landscape are dependent on advertising.” 
71 Tradução nossa. Texto sem tradução: “The term has its origins in a chapter (1977/1944) by two German-
Jewish philosophers associated with the Frankfurt School of Critical Theory, Theodor Adorno and Max 
Horkheimer”. 
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exílio de seus autores nos Estado Unidos, a partir da convicção de que a vida na 

democracia capitalista do Estado Unidos era, a seu modo, tão vazia e superficial, 

senão tão brutal e horrível, quanto a vida na Alemanha nazista de onde saíram. Para 

Hesmondhalgh, o conceito “indústria cultural” foi feito para chocar. Adorno e 

Horkheimer, como muitos outros autores dos séculos XIX e XX, igualavam cultura no 

seu estado ideal com arte, com uma forma especial e excepcional de criatividade 

humana. 

Para eles e para toda a tradição da filosofia hegeliana, da qual faziam parte, a 

arte poderia atuar como uma forma de crítica ao resto da vida, dando uma visão 

utópica de quão melhor a vida poderia ser. Contudo, na visão de Adorno e 

Horkheimer, a cultura teria perdido quase completamente sua capacidade de atuar 

de forma crítica e utópica porque se tornou acomodada, uma coisa para ser 

comprada e vendida. Do seu ponto de vista, cultura e indústria deveriam ser 

opostos, mas nas democracias capitalistas modernas, as duas desmoronavam 

juntas. 

Hesmondhalgh (2002) relata ainda os caminhos que levaram à superação do 

conceito de “indústria cultural” (no singular) para a adoção de “indústrias culturais”, 

agora no plural. Ele explica como intelectuais e estudantes de orientação política de 

esquerda lançaram mão das déias de Adorno e Horkheimer para compreender as 

mudanças ocorridas na década de 1960, quando cultura, sociedade e negócios 

estavam se tornando mais entrelaçados que nunca antes. Especificamente, os 

sociólogos franceses criticaram o termo no singular (indústria cultural) porque 

sugeria a existência de um campo uno, onde todas as diferentes formas modernas 

de produção cultural obedeceriam à mesma lógica. Hesmondhalgh assevera que os 

críticos de Adorno e Horkheimer, dentre eles o amigo e contemporâneo Walter 

Benjamin, rejeitaram a nostálgica adesão dos autores às formas pré-industriais de 

produção cultural e o seu pessimismo cultural. Os sociólogos das indústrias culturais 

(no plural) perceberam o processo de industrialização da produção cultural como 

algo mais ambivalente, que leva por um lado a uma crescente mercantilização da 

cultura, mas por outro conduzia a novas direções e inovações. Divergindo da idéia 

de que o processo de mercantilização era suave e sem resistência, eles estavam 

atentos à natureza limitada e incompleta das tentativas de estender o capitalismo ao 

reino da cultura e viam o ambiente das indústrias culturais como uma zona de luta 

contínua, em contraste como a idéia de Adorno e Horkheimer de que a batalha já 
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estaria perdida e de que a cultura já teria sido submetida pelo Capital e por um 

sistema abstrato de razão instrumental. 

Sousa, comentando sobre a tradição de pensamento da Escola de Frankfurt 

explica a preocupação original e o contexto de surgimento do termo “indústria 

cultural”, ainda no singular: 

Olhando para essencialmente o cinema e a música, Horkheimer e Adorno 
mostravam-se particularmente preocupados com as conseqüências do capitalismo 
avançado nesta esfera. Estavam convencidos de que as rotinas próprias das 
restantes indústrias se aplicariam a esta e que as conseqüências só podiam ser 
nefastas. A máquina rotineira de produção cultural estaria condenada a produzir mais 
do mesmo, a excluir o risco e a experimentação, e a aceitar passiva e 
conservadoramente o gosto dominante. (SOUSA, 2006: 7) 

A autora descreve as preocupações de Horkheimer e de Adorno, na condição 

de expoentes da Escola de Frankfurt, com a intenção de apontar suas insuficiências 

e um descompasso com a pauta de estudos dentro dos Estados Unidos e no resto 

do mundo: 

As preocupações manifestadas por estes [Horkheimer e Adorno] e outros autores da 
Escola de Frankfurt estavam, em qualquer caso, bem distantes das preocupações 
nucleares dos estudos emergentes da comunicação e dos media, nos Estados 
Unidos como na Europa. Por altura da Segunda Guerra Mundial, os estudos da 
comunicação davam particular atenção aos efeitos dos media, sendo que as 
questões econômicas e políticas subjacentes à produção, distribuição e consumo dos 
media não eram objetos de particular atenção. (SOUSA, 2006: 7) 

Na leitura do texto referenciado pela autora se percebe que a preocupação de 

Horkheimer e Adorno dizia respeito, sim, à situação do capitalismo avançado nos 

Estados Unidos, contudo olhavam mais além do que cinema e música: 

Sob o poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica, e seu esqueleto, a 
ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a se delinear. [...] O cinema e o 
rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade de que não passam de 
um negócio, eles a utilizam como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que 
propositalmente produzem. Eles se definem a si mesmos como indústria, e as cifras 
publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprem toda dúvida quanto à 
necessidade social de seus produtos. (HORKHEIMER, ADORNO, 1985: 114) 
 
Os próprios meios técnicos tendem cada vez mais a se uniformizar. A televisão visa 
uma síntese do rádio e do cinema, que é retardada enquanto os interessados não se 
põem de acordo, mas cujas possibilidades ilimitadas prometem aumentar o 
empobrecimento dos materiais estéticos a tal ponto que a identidade mal disfarçada 
dos produtos da indústria cultural pode vir a triunfar abertamente já amanhã numa 
realização escarninha do sonho wagneriano da obra de arte total. A harmonização da 
palavra, da imagem e da música logra um êxito ainda mais perfeito do que no Tristão, 
porque os elementos sensíveis – que registram sem protestos, todos eles, a 
superfície da realidade social – são em princípio produzidos pelo processo técnico e 
exprimem sua unidade como seu verdadeiro conteúdo. Esse processo de elaboração 
integra todos os elementos da produção, desde a concepção do romance (que já 
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tinha um olho voltado para o cinema) até o último efeito sonoro. (HORKHEIMER, 
ADORNO, 1985: 116-117) 

Além de atentar para mais que cinema e música, observando expressamente 

o rádio e a televisão, parece também que já havia alguma preocupação dos autores 

como o que Sousa apontava, ou seja, questões econômicas e políticas subjacentes 

à produção, distribuição e consumo dos media. Mesmo considerando a insuficiência 

da abordagem dos autores, e a eventual importância das obras que vieram depois 

da sua, não parece totalmente justa a observação da autora. De fato, lembrando das 

reflexões de Hesmondhalgh (2002), parece que a maior divergência entre os 

sociólogos das Indústrias Culturais e Horkheimer e Adorno dizia respeito mais aos 

efeitos do processo de industrialização que à dinâmica desse processo. Buscando 

em Adorno (1995), em um texto elaborado mais de vinte anos depois72 do texto que 

inaugurou o conceito de indústria cultural, já percebemos uma revisão no sentido de 

passividade e ausência de resistência, que o capítulo de Dialética do Esclarecimento 

remetia. 

Em conseqüência, se minha conclusão não é muito apressada, as pessoas aceitam e 
consomem o que a indústria cultural lhes oferece para o tempo livre, mas com um 
tipo de reserva, de forma semelhante à maneira como mesmo os mais ingênuos não 
consideram reais os episódios oferecidos pelo teatro e pelo cinema. Talvez mais 
ainda: não se acredita inteiramente neles. É evidente que ainda não se alcançou 
inteiramente a integração da consciência com o tempo livre. Os interesses reais do 
indivíduo ainda são suficientemente fortes para, dentro de certos limites, resistir à 
apreensão total. Isto coincidiria com o prognóstico social, segundo o qual, uma 
sociedade cujas contradições fundamentais permanecem inalteradas, também não 
poderia ser totalmente integrada pela consciência. A coisa não funciona assim tão 
sem dificuldades, e menos no tempo livre, que, sem dúvida, envolve as pessoas, 
mas, segundo seu próprio conceito, não pode envolvê-las completamente sem que 
isso fosse demasiado para elas. (ADORNO, 1995: 81-82) 

De qualquer forma, um aspecto que precisa ser ressaltado na modificação do 

significado original de indústria cultural é que, ao passar para o plural (indústrias 

culturais), se afastou de um sentido necessariamente pejorativo – antagonizando a 

diversidade cultural e a produção industrializada – ou crítico (SOUSA, 2006: 19), se 

aproximando de um sentido explicativo dos modos de produção cultural, não 

servindo mais no campo da comunicação sequer para separar o público estatal do 

privado empresarial (GOLDING; MURDOCK, 2000: 71). 

                                                           
72 “Permitam-me ainda uma palavra sobre a relação entre o tempo livre e a indústria cultural. Sobre esta, 
enquanto meio de domínio e de integração, foi escrito tanto desde que Horkheimer e eu introduzimos o seu 
conceito há mais de vinte anos, que me limitarei a destacar um problema específico de que não conseguimos 
dar-nos conta na ocasião.” (Adorno, 1995: 79) 
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Não se pode perder de vista, contudo, que as indústrias culturais são um 

aprofundamento da divisão do trabalho, aumentando a produção com vistas à 

ampliação do consumo e, conseqüentemente, do lucro. Por isso mesmo é que têm 

sua origem e sua presença intensificada no ambiente de competição de mercado, o 

que fica ainda mais agudo num cenário de capitalismo avançado. O consumo surge 

como um ponto importante para esta análise. Mas qual é, propriamente, a 

mercadoria que a indústria cultural oferece? Bolaños (2000: 222) oferece uma 

resposta intrigante: “Na Indústria Cultural o trabalho tem duplo valor. Os trabalhos 

concretos dos artistas, jornalistas e técnicos criam duas mercadorias de uma só vez: 

o objetivo ou serviço cultural (o programa, a informação, o livro, etc.) e a audiência.” 

Se é assim como fala Bolaños, então os setores da comunicação que se 

organizam em quanto industriais culturais têm também dois tipos de consumidor, um 

que consome o produto cultural objetivo (serviço cultural), e outro que consome a 

capacidade de divulgação daquilo que lhe interessa via publicidade: a audiência. 

“Ora, os compradores de audiência são justamente os vendedores de bens e 

serviços, as autoridades, os políticos, em uma palavra, todos que necessitam se 

comunicar com o público” (BOLAÑOS, 2000: 226). Uma vez que os serviços 

culturais são oferecidos gratuitamente aos consumidores (audiência) nos sistemas 

abertos de radiodifusão, é da publicidade que vem os recursos que geram lucros 

para manter um determinado veículo. Logo, o público consumidor dos serviços 

culturais, uma vez que formam a audiência, se tornam indiretamente a principal 

mercadoria da radiodifusão aberta. 

É assim que a Indústria Cultural funciona como sistema de intermediação 

entre o capital e as massas. Para se alastrar mundo afora, ela precisa substituir os 

mecanismos de reprodução simbólica, colocando-se no seu lugar, disputando a 

hegemonia com outras instituições que representam o poder simbólico na mediação 

entre o capital e as massas. Inclui-se aí o próprio Estado. Dessa forma, a Indústria 

Cultural concentra em si as duas faces: o econômico e o político. Atua ao mesmo 

tempo nas duas funções: a publicidade (informação a serviço da competição 

capitalista) e a propaganda (informação a serviço da legitimação político-ideológica) 

(BOLAÑOS, 2000: 227-228). 

A Indústria Cultural representa, assim, a vitória mais estrondosa do capitalismo e a 
sua realização mais magnífica: a constituição não simplesmente de um sistema 
econômico, mas de toda uma cultura (no sentido antropológico do termo) universal, 
caracterizada pela solidariedade entre os modos de vida e os comportamentos 
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individuais de populações inteiras e as imposições do movimento histórico concreto 
da acumulação do capital (e não apenas da reprodução social em geral). Claro que a 
Indústria Cultural é apenas uma parte disso. Mas uma parte de importância crucial, 
pois se trata do próprio capital tornado cultura, o intermediário entre a esfera divina 
da produção e do poder e o mundo da vida dos homens e das mulheres. (BOLAÑOS, 
2000: 227-228) 

A produção industrial da cultura, considerando tudo isso que Bolaños 

explicou, parece interferir contundentemente no processo de reprodução simbólica 

da sociedade. Isso parece se aprofundar quando se tem em vista que no capitalismo 

contemporâneo vivemos um contexto de hipertrofia do mercado e quase 

onipresença dos media. O conceito de sociedade de consumo, cunhado para tentar 

explicar este momento da sociedade capitalista, parece ser especialmente 

pertinente, pois também se fundamenta na análise das modernas condições de 

produção: 

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção 
se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era vivido 
diretamente tornou-se uma representação. (DEBORD, 1997: 13) 

O autor não se refere apenas às condições de produção de bens materiais 

tangíveis, mas, talvez especialmente, também do modo de produção dos bens 

simbólicos e imateriais, notoriamente os produtos da comunicação social, de alguma 

forma dialogando com o conceito de Indústrias Culturais. 

Considerando em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o 
projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, uma 
decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real. Sob 
todas as formas particulares – informação ou propaganda, publicidade ou mesmo 
consumo direto de divertimentos –, o espetáculo constitui o modelo atual da vida 
dominante da sociedade. (DEBORD, 1997: 14) 

Na verdade, se o espetáculo é o produto e a existência do sistema, numa 

sociedade de consumo (DEBORD, 1997: 15), mais ainda o é quando se fala de 

comunicação social (ARBEX JR., 2002: 69). Essa indistinguível fusão entre o real e 

a sua representação, onde “a verdade é um momento do que é falso” (DEBORD, 

1997: 16), é profundamente marcada, quando não determinada, pela atual estágio 

da produção. É nesse cenário em que o conceito de espetáculo ganha sentido: 

Mas o espetáculo nada mais é que o sentido da prática total de uma formação 
econômico-social, o seu emprego do tempo. É o momento histórico que nos contém. 
[...] A sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou 
superficialmente espetacular, ele é fundamentalmente espetaculoísta. No espetáculo, 
imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo 
não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo. [...] O espetáculo domina os 
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homens vivos quando a economia já os dominou totalmente. Ele nada mais é que a 
economia desenvolvendo-se por si mesma. É o reflexo fiel da produção das coisas, e 
a objetivação infiel dos produtores. (DEBORD, 1997: 16-18) 

Esse espetáculo tão implacável e indiscutível para Debord (1997: 16), conduz 

a certa aceitação e passividade social. “A atitude que por princípio ele exige é a 

aceitação passiva que, de fato, ele já obteve por seu modo de aparecer sem réplica, 

por seu monopólio da aparência” (DEBORD, 1997: 17). 

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens 
tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. O 
espetáculo. Como tendência a fazer ver (por diferentes mediações especializadas) o 
mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-seda visão como sentido 
privilegiado da pessoa humana – o que em outras épocas fora o tato; o sentido mais 
abstrato, e mais sujeito à mistificação, corresponde à abstração generalizada da 
sociedade atual. (DEBORD, 1997: 18) 

Essa obra de Debord, publicada originalmente em 1967, uma das produções 

mais famosas da sua sociologia do poder e dos bens simbólicos, pode até partilhar 

de um certo pessimismo frankfurtiano. Contudo, seu pensamento parece não ter 

perdido completamente sua pertinência para a análise, a compreensão do contexto 

atual. Um indício disso é a convergência de suas percepções com as de pensadores 

mais contemporâneos, como Slavoj Žižek, em seus ensaios sobre os ataques 

terroristas de 11 de setembro de 2001. Os pontos de contatos entre o conceito de 

espetáculo de Debord e a idéia de “paixão pelo Real” da forma que é tratada por 

Žižek, são muito claros. 

Se a paixão pelo Real termina no puro semblante do espetacular efeito do real, então, 
em exata inversão, a paixão pós moderna pelo semblante, termina numa volta 
violenta à paixão pelo Real. (ŽIŽEK, 2003:23-24) 

Não podemos nos enganar com o sentido do termo “real”. Aqui, Žižek utiliza o 

“real” quase como uma ironia, mostrando que o real, exacerbado através de 

semblantes, excluída a experiência direta, acaba funcionando para estabelecer mais 

uma Realidade Virtual73 de efeitos especiais que uma “realidade real”.  

Isso quer dizer que a dialética do semblante e do real não pode ser reduzida ao fato 
elementar de que a virtualização de nossas vidas diárias, a experiência de vivermos 
cada vez mais num universo artificialmente construído, gera a necessidade urgente 

                                                           
73 “A verdadeira paixão do século XX por penetrar a coisa Real (em última instância, o Vazio destrutivo) através 
de uma teia de semblantes que constitui a nossa realidade culminou assim na emoção do Real como o ‘efeito’ 
último, buscado nos efeitos especiais digitais, nos reality shows da TV a na pornografia amadora, até chegar aos 
snuff movies. Esses filmes, que oferecem a verdade nua e crua, são talvez a verdade última da Realidade 
Virtual.” (ŽIŽEK , 2003:26) 
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de “retorna ao real” para reencontrar terreno firme em alguma “realidade real”. O Real 
que retorna tem o status de outro semblante: exatamente por ser real, ou seja, em 
razão de seu caráter traumático e excessivo, não somos capazes de integrá-lo na 
nossa realidade (no que sentimos como tal), e portanto somos forçados a senti-lo 
como um pesadelo fantástico. (ŽIŽEK, 2003: 33) 

Outra convergência interessante é o pensamento de Baudrillard (1997) sobre 

o virtual. Usando como referência as idéias de Ramonet, Baudrillard parte de um 

cenário diferente dos que partiram Debord e Žižek, mas chega a conclusões 

semelhantes sobre a relação entre a profusão (multi)midiádica74 e o esvaziamento 

do real. 

[...] A extensão incondicional do virtual (que não inclui somente as novas imagens ou 
a simulação à distância, mas todo o cyberespaço da geofinança (Ignácio Ramonet) e 
o da multimídia e das auto-estradas da informação) determina a desertificação sem 
precedentes do espaço real e de tudo o que nos cerca. Isso valerá para as auto-
estradas da informação e também para as de circulação. Anulação da paisagem, 
desertificação do território, abolição das distinções reais. O que até agora se limita ao 
físico e ao geográfico, no caso de nossas auto-estradas, tomará toda a sua dimensão 
no campo eletrônico com a abolição das distâncias mentais e a compressão absoluta 
do tempo. (BAUDRILLARD, 1997: 24) 

Aqui, a exemplo da ironia de Žižek, Baudrillard também faz referência ao 

“tempo real”, tão típico das relações cibernéticas. Também aqui os pontos de 

contatos são muito claros, não apenas no que diz respeito às “novas média”, já que 

a informação em tempo real também é uma meta do telejornalismo75. 

No tempo histórico, o acontecimento ocorreu e as provas estão aí. Mas não estamos 
mais no tempo histórico; doravante estamos no tempo real, e, no tempo real, não há 
mais prova de nada. [...] O tempo real é um gênero de buraco negro onde nada 
penetra sem ser esvaziado de sua substância. De fato, os campos de exterminação 
tornam-se aí virtuais e só figuram na tela do virtual: todos os testemunhos, e o 
Holocausto e a Shoah, caem, apesar deles, apesar de nós, no mesmo abismo virtual 
– o de acontecimentos ou de fatos que existem o tempo que existem, ponto, nada 
mais. (BAUDRILLARD, 1997: 72-73)  

                                                           
74 “Podemos nos perguntar de resto se já não ultrapassamos esse limiar (do fenômeno da massa crítica) e se a 
catástrofe da informação já não ocorreu, na medida em que a profusão multimidiática de dados se auto-anula e 
que o balanço em termos de substância objetiva da informação já é negativo. Há um precedente com o social: o 
patamar da massa social crítica já está amplamente ultrapassado com a expansão populacional, das redes de 
controle, de socialização, de comunicação, de interatividade, com a extrapolação do social-total – provocando 
desde agora a implosão da esfera real do social e de seu conceito. Quando tudo é social, súbito nada mais o é.” 
(BAUDRILLARD, 1997: 24-25) 
75 “O salto tecnológico, do qual a CNN é símbolo e instrumento, permitiu apresentar a Guerra do Golfo como 
uma espécie de telenovela sinistra que prometia renovadas emoções no próximo capítulo. A cobertura “ao vivo” 
do conflito consagrou, definitivamente, a ‘espetaculerização’ da notícia. E, exatamente por ser um espetáculo, a 
transmissão das imagens submeteu-se às mesmas regras que se aplicam a um show.” (ARBEX JR., 2002: 31) 
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Essa compreensão de Baudrillard de que o “tempo real” induz ao 

esvaziamento da substância do real76 toca claramente com a idéia de Žižek de 

pesadelo fantástico decorrente da sobre-exposição exacerbada do “Real”, na paixão 

pelo Real. A idéia de espetáculo fica fortemente presente nas duas abordagens. 

Também Sloterdjk (2002) parece ter notado a tendência de afastamento do 

real, causada pela mediação do real, como produto dessa relação entre a 

comunicação de massas e as massas expectantes ou expectadoras. 

As massas atuais pararam essencialmente de ser massas de reuniões e 
ajuntamentos; elas entraram num regime no qual o caráter de massas não se 
expressa mais na reunião física, mas na participação em programas de meios de 
comunicação de massa. [...] Agora se é massa sem que se veja os outros. A 
conseqüência disso é que as sociedades de hoje – ou se pode dizer: pós-modernas – 
não mais se orientam primariamente pelas suas próprias experiências corporais, mas 
se observam apenas por meio de símbolos das comunicações de massa, de 
discursos, modas, programas e celebridades. (SLOTERDJK, 2002:19-20) 

Sloterdjk parece retomar o pensamento de Debord por outro viés. Numa 

sociedade por demais mediatizada, as referências e as identificações saem de 

indivíduos “reais” e passam para seres espetacularizados na super exposição da 

comunicação de massas. “O mecanismo de identificação une-se, assim, à regressão 

do espectador treinado, no aspecto cultural de massa, para produzir discípulos 

suficientemente narcotizados” (SLOTERDJK, 2002: 28). 

A passividade exigida pelo espetáculo, compreendido ao mesmo tempo como 

o excesso anestesiante de imagens e sistema de atomização e desencontro das 

massas77, não pode ser dissociada de um contexto de mercado de consumo de 

bens imateriais, como informa Martins (2007): 

O acúmulo de signos, tanto pelo descongelamento do passado, como o êxtase do 
presente projetado ao futuro, promove a “reversão da história” (Baudrillard, 1995). É 
neste contexto que a idéia de “Servidão Voluntária” (Debord, Baudrillard) com clara 
inspiração no conceito de “Instinto de Rebanho” ou, ainda, “Moral do Escravo” 
(Nietzsche, GM) ganha a atualidade através dos mercados de consumo de modos de 

                                                           
76 “Deve-se antes de tudo salvar o princípio de realidade. O negacionismo é o inimigo público número um. Ora, 
na verdade, vivemos já amplamente numa sociedade negacionista. Mais nenhum acontecimento é “real”. 
Atentados, processos, guerra, corrupção, sondagens: nada mais escapa aos truques e tudo está fora da 
possibilidade de decisão. O poder, as autoridades, as instituições, são as primeiras vítimas dessa desgraça dos 
princípios de verdade e realidade.” (BAUDRILLARD, 2003: 46-47). 
77 “Massas que não se reúnem mais efetivamente tendem, com o tempo, a perder a consciência de sua potência 
política. Elas não sentem mais como antes sua força de combate, o êxtase de sua confluência de seu pleno poder 
de exigir e tomar de assalto, como nos tempos áureos dos ajuntamentos e concentrações. A massa pós-moderna é 
massa sem potencial, uma soma de microanarquias e solidões que mal lembra o tempo em que – incitada e 
conscientizada pelos seus porta-vozes e secretários-gerais – deveria e queria fazer história como coletivo prenhe 
de expressão.” (SLOTERDJK, 2002: 22) 
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vida que fluem em produtos e serviços comunicativos/interativos, de caráter sedutor. 
(MARTINS, 2007: 2) 

Esta compreensão sobre a dinâmica do poder simbólico, nesse contexto de 

sociedade pautada enfaticamente no consumo de bens simbólicos, conforme 

denunciam as reflexões de Debord, Žižek, Baudrillard e Sloterdjk, retoma claramente 

as conclusões de Bolaños sobre as implicações do processo de produção industrial 

da cultura no âmbito da concorrência de mercado no capitalismo avançado. De fato, 

por conta das pressões de mercado, a dinâmica do espetáculo, muito própria das 

produções de entretenimento, parece ter contaminado também o jornalismo. Trata-

se exatamente da atividade de que se esperava a seleção de notícias por um critério 

de relevância e uma exposição dos fatos de acordo com a realidade, por mais 

problemáticos que sejam os conceitos de relevância e realidade. 

Os meios que, a diferença dos roteiristas ficcionais, só dispõe para construir o seu 
relato dos acontecimentos que sucederam nesta jornada, selecionam só aqueles que 
geram conflito e em especial aqueles de caráter individual. Ao depender da lógica de 
mercado, e este das leis do espetáculo, necessitam de contínua existência de 
conflitos. Esta dependência dos meios do conflito para manter a atenção do 
espectador e poder competir em uma economia de mercado com rivais tão 
poderosos como o cinema de ficção ou as indústrias do espetáculo conduz a que 
busquem e inclusive instiguem todo tipo de conflito. (KÖSTER; KÖSTER, 2002:100) 

Essa percepção sobre tendência de espetacularização da notícia em um 

ambiente de mercado é partilhada por Bertrand (2002: 21), Frank (2004: 369-370), 

Arbex Jr. (2002: 31) e Hamili (1998: 74), que ainda acrescentam a influência da 

propaganda e dos patrocinadores no processo de esvaziamento da notícia e 

manutenção de audiência. Essa conjuntura da comunicação social parece que 

decorre não tanto da natureza dos produtos dos media, mas principalmente da 

dinâmica do mercado, nos marcos de uma produção industrializada, em que 

diversos concorrentes tendem a diminuir os custos e os riscos, visando à ampliação 

de lucros (BRITTOS, 2006: 24-25). Isso faz mais sentido quando se tem em vista 

que, no campo dos media, o capitalismo atingiu o que Brittos chama de fase da 

multiplicidade da oferta, em que, “em todos os setores midiáticos, identifica-se uma 

multiplicação do número de agentes representando uma ampliação substancial da 

quantidade de produtos disponibilizados aos consumidores” (BRITTOS, 2006: 15).  

Na competição de um mercado globalizado, nessa fase de multiplicidade de 

oferta, os atores da comunicação tendem elaborar estratégias expansionistas, como 

favorecendo a concentração, seja no sentido vertical, quando as empresas dominam 
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as várias etapas da produção desde a criação intelectual até a distribuição, seja no 

sentido horizontal, quando as empresas passam a dominar mais de um veículo 

(como vários canais no caso da TV ou várias revistas no caso da imprensa) 

aumentando a oferta para mercados segmentados e complementares (BRITTOS, 

2006: 27-28). Esses atores hipertrofiados, agora na condição de grandes grupos ou 

conglomerados da comunicação, ainda podem vir “a trabalhar em conjunto, de forma 

a venderem mais eficazmente os produtos e a promover, assim, sinergias que 

maximizam os lucros” (WAKSO, 2006: 40). 

Todas essas questões trazem o problema da concentração ao centro do 

debate. Wakso (2006: 40), comentando o trabalho de Murdock e Golding, diz que 

“enquanto que um mercado concorrencial é objetivo explícito do capitalismo, há uma 

tendência inevitável para a concentração dos mercados devido a vários fatores”. 

Diante dessa tendência, a autora ainda assevera que “os economistas políticos 

estão especialmente interessados nas conseqüências de tal concentração dos 

media” (WAKSO, 2006: 41). Na presente pesquisa foi possível consultar obras de 

vários autores e autoras78 que tratavam direta ou indiretamente do mercado da 

comunicação e falavam com maior ou menor profundidade sobre a concentração 

dos media e dos seus impactos. Variando os países e locais onde se deram as 

análises, mas de maneira mais ou menos uniforme, esses autores e autoras 

concluem que representam um grande risco para a variedade e a pluralidade na 

informação. As próprias pressões concorrenciais, mesmo quando não se verifica 

concentração, tendem a uma diminuição da variedade e da qualidade das notícias e 

demais produtos informativos, seja por necessidade diminuição de custos, o que 

leva à diminuição de correspondentes externos e à compra de materiais prontos de 

agências, seja por necessidade de manter a atenção da audiência, levando a 

selecionar acontecimentos mais conflitivos e emotivos. 

No entanto, no que diz respeito aos demais setores das indústrias culturais, 

há que se anotarem algumas ressalvas. Mastrini e Aguerre (2007: 54-56) discutem 

pluralismo e diversidade nos meios e, apesar de concordarem que “a concentração 

da propriedade dos meios de comunicação limita essa variedade” (p. 54), eles 

mesmos advertem que, “no entanto, não se deve considerar essa relação de forma 
                                                           
78 Arbex Jr. (2002), Bertrand (2002), Bolaños (2000), Brittos (2006), Dragomir (2007), Fishman (2007), Frank 
(2004), Golding, Murdock (2000), Hamili (1998), Harvey (2003), Hesmondhalgh (2002), Köster, Köster (2002), 
Leree (2007), Martinez (2007), Mastrini, Aguerre (2007) Mosco (2006), Murciano (2006), Ramonet (1998), 
Sousa (2006), Wakso (2006). 
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absoluta. Em alguns casos, o crescimento do tamanho das empresas culturais pode 

acarretar benefícios” (p. 55). Essa opinião é partilhada por Martinez (2007). 

Analisando o informe e estudos acadêmicos sobre a concentração dos meios de 

comunicação, a autora conclui que “uma pluralidade de atores, portanto, não garante 

necessariamente o pluralismo; e ao contrário, a concentração favorece, às vezes, o 

pluralismo” (MARTINEZ, 2007: 21-22). A autora esclarece, contudo, que o 

crescimento diagonal ou lateral dos conglomerados e a busca de sinergias reduzem 

os custos e riscos de inovação, viabilizando a difusão de um mesmo produto através 

de uma variedade de formatos e métodos de distribuição (MARTINEZ, 2007: 51). 

Isso indica para uma diminuição da variedade de conteúdos. Martinez ainda faz 

ressalvas à capacidade da competição em um mercado oligopolista de promover 

pluralidade, dando como exemplo o mercado de televisão onde “a competição entre 

operadores homogeneizou a oferta” (MARTINEZ, 2007: 21). Köster e Köster (2002: 

97-100) concordam sobre a insuficiência da competição de mercado para prover 

efetivamente diversidade. Tratando de produtos informativos, eles apontam como 

explicação, dentre outros fatores, o fato de “tanto a televisão e o rádio como a 

imprensa se financiam através da publicidade e não através da venda do produto” 

(p. 98). Mastrini e Aguerre (2007) também comentam o problema da competição de 

mercado dizendo, em referência ao paradoxo de Demers, que “a intensificação 

global da competição resulta em menos competição a longo prazo” (p. 55). 

Compreender as relações entre comunicação social e mercado, num contexto 

de indústrias culturais e sociedade de consumo, de fato não é uma tarefa fácil, pois 

envolve uma apreensão multifacetada do problema, com vários fatores a serem 

considerados. Contudo, focando na radiodifusão aberta, é possível identificar 

algumas tendências decorrentes das tensões exercidas pela dinâmica de mercado 

sobre a comunicação social, nesse contexto de indústrias culturais e sociedade de 

consumo.  

Considerando o projeto democrático e as respectivas necessidades 

comunicacionais, da forma como foram tratadas no capítulo 2, é possível chegar a 

algumas conclusões. A tendência para a concentração de várias espécies 

(horizontal, vertical, etc.) afeta setores não apenas ligadas à produção, mas também 

à circulação e à distribuição de conteúdos. Isso leva, em geral, a uma diminuição da 

variedade e a diversidade no acesso, tanto dos produtos informativos como dos 

produtos culturais em geral. A busca por ampliação do lucro leva à busca pela 
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diminuição dos riscos e dos custos. No caso do entretenimento, vê-se a tendência 

de repetir as formas que já tenha tido sucesso, e no campo da notícia identifica-se a 

tendência de diminuição da quantidade de correspondentes externos, o que significa 

a aquisição de material informativo de agências, novamente diminuindo a variedade 

e a diversidade informativa. Isso destoa frontalmente com necessidade de 

pluralidade, não apenas de pontos de vista sobre a informação jornalística, mas 

também de representações simbólicas do mundo. Não percamos de vista o sentido 

de pluralismo mais ampliado que se discutiu anteriormente. Esse cenário de baixa 

diversidade e concentração compromete também as possibilidades de ampliação da 

soberania popular ao passo que não viabiliza a voz minoritária, tampouco o debate. 

Também se pode indicar que a dinâmica das Indústrias Culturais num 

contexto de sociedade de consumo tende a fortalecer o sentido de consumidor 

espectador, estabelecendo o espetáculo como método e existência do sistema. Na 

medida em que a principal mercadoria das Indústrias Culturais é a audiência e não 

os produtos que faz circular, verifica-se uma forte tendência para que selecione tanto 

as obras de entretenimento quanto as notícias mais aptas a prender a atenção do 

público, à revelia do interesse social. A noticiabilidade deixa de estar pautada na 

relevância, por mais que seja problemático esse conceito, e passa a se calcar na 

capacidade de cativar a audiência. Novamente vemos um cenário desfavorável para 

a ampliação da democracia, seja como soberania popular, seja enquanto pluralismo.  

 Não se quer dizer que os veículos comerciais funcionam apenas de forma 

reativa ao que dita o ritmo do mercado, de forma aética e inconsequente, ou que os 

proprietários dos veículos não tenham qualquer ingerência política sobre o que vai 

ser veiculado e como. Entretanto, sem a pretensão de esgotar o tema, o que se quer 

dizer é que a intensa competição de mercado, longe de afastar as tendências 

comentadas, na verdade as aprofunda. E por mais que certos aspectos dos 

conteúdos e da programação possam estar sob o domínio da vontade do proprietário 

de um veículo comercial, as reflexões expostas acima indicam que, no geral, a 

comunicação social acaba seguindo um padrão. Trata-se de manter a audiência em 

meio à competição de mercado, afinal estamos falando de um negócio privado que 

visa o lucro. 

Tem-se em vista que a qualidade do regime democrático não depende 

exclusivamente de um sistema de comunicação livre, equilibrado e voltado para o 

interesse público. Entretanto, de forma simplificada, pensamos que comunicação 
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social viabilizada preponderantemente através de um formato comercial, sob as 

influências do mercado, não aponta para o aprofundamento da democracia, ao 

contrário, pode até prejudicar sua manutenção, na medida em que esvazia a esfera 

pública política. 
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4 “PÚBLICO” E “PÚBLICO NÃO-ESTATAL” COMO SISTEMAS DE 
RADIODIFUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

Ao que tudo indica, temos ainda um longo caminho a percorrer para 

efetivamente distribuir o poder associado à comunicação. Uma realidade de 

concentração, típico de um mercado sem regulação, e ausência de controle social 

como temos no Brasil, vulnerabiliza a democracia. Por outro lado, as empresas que 

dominam a radiodifusão não parecem estar interessadas em qualquer tipo de 

regulação que leve a mudar o estado de coisas, apostam no laissez-faire não se 

sabe se por convicção ou por uma cínica conveniência. Contudo, o modelo 

econômico liberal, pautado apenas na auto-regulação do mercado, não se mostrou 

eficiente para criar, na comunicação social, a diversidade esperada para um 

ambiente democrático. Já pudemos discutir neste trabalho sobre a insuficiência da 

competição de mercado para prover efetivamente diversidade. A forma de 

financiamento dos veículos comerciais, através da publicidade, os leva a preferir não 

contrariar seus patrocinadores. A busca por audiência os leva a selecionar notícias 

mais pela capacidade chamar atenção, como ocorre com escândalos ou vidas de 

celebridades, que pela relevância que possam ter para a convivência democrática. 

Num modelo de mercado orientado pelo laissez-faire, a pluralidade de atores em 

competição não parece ser a questão central, mas sim o lucro, mesmo que em 

detrimento da diversidade e até da democracia. 

Estado, por sua vez, não tem demonstrado capacidade de dar conta desta 

demanda, apesar da aparente mudança de orientação ideológica nas principais 

instâncias da burocracia estatal. Mesmo porque o problema aí parece estrutural, não 

conjuntural. Ao Estado caberia o enfrentamento do problema mais pela regulação-

regulamentação que propriamente pela atuação direta na produção do media. 

Entretanto, o Estado brasileiro, salvo raras exceções não tem avançado nem num 

campo nem no outro. Se o ritmo do mercado é insuficiente para o surgimento de 

uma comunicação democrática, também o é o Estado. Deixar a comunicação sob o 

domínio do Estado não parece ser uma boa saída. Em que pese ser o espectro 

eletromagnético um bem público e os serviços de radiodifusão uma concessão 

gerenciada pelo Estado, isso não parece ser motivo bastante para deixar a 

comunicação prioritariamente a cargo do Estado. Deixar os meios de comunicação 

“somente nas mãos do Estado importa em substituir a liberdade de expressão por 
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um serviço estatal de comunicações que tenderá a selecionar conteúdos com uma 

única voz, uma única mão e, é claro com a forte influência dos delineamentos dos 

agentes que operam no interior desse Estado” (MARTINEZ, 2008: 17). 

Especificamente no que diz respeito à produção e circulação de bens 

simbólicos, há uma via que pode auxiliar a equilibrar os pratos da balança. Entre o 

onipresente sistema privado comercial, orientado antes pelo lucro que pelo interesse 

público, e o incipiente e suspeito sistema estatal, a Constituição da República previu 

o sistema público. O art. 223, ao estabelecer a competência do Poder Executivo 

para outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de 

radiodifusão, estabeleceu também observância do princípio da complementaridade 

dos sistemas privado, público e estatal. Aqui surge uma diferenciação claramente 

proposital79 entre público e estatal, o que nem sempre é percebido pela doutrina 

constitucional brasileira.80 Infelizmente, não chegamos a estabelecer tal sistema, em 

parte por falta de definição do que vem a ser um sistema público, distinto do estatal. 

Este capítulo pretende esclarecer o sentido de “público” para a radiodifusão no texto 

constitucional e a partir disso o que poderia ser um sistema público não-estatal de 

comunicação.  

4.1 O público não-estatal e a esfera pública. 

O debate sobre Estado e Mercado por vezes se confunde com o debate sobre 

o público e o privado, ou sobre a esfera pública e a esfera privada. Ao moderno 

Estado nacional, ou melhor, ao seu soberano é atribuída por Hobbes a função 

pública de produzir e manter ordem, segurança e paz. Entretanto, contraditoriamente 

esta missão só se viabiliza através do poder, por assim dizer, “privado” do soberano. 

                                                           
79 Laurindo Lalo Leal Filho, no prefácio do livro resultado da pesquisa sobre sistemas públicos de comunicação 
no mundo, realizada pelo Coletivo Intervozes (INTERVOZES, 2009), comenta o seguinte: “Ao colocar a 
palavra ‘público’ no texto legal, o então Senador Artur da Távola talvez não imaginasse a polêmica que 
provocaria pelas décadas seguintes. O que foi ótimo, na medida em que ampliou a discussão e aguçou a 
criatividade de que quer trabalhar corretamente com essa forma de fazer comunicação.” (INTERVOZES, 
2009:15). 
80 Ives Granda Martins, comentando o art. 223 da Constituição de 1988, a respeito da presença dos termos 
“público” e “estatal” no texto, opina o seguinte: “É de se lembrar que os vocábulos ‘público’ e ‘estatal’ são 
idênticos, visto que toda atuação pública é uma atuação estatal. Nem se diga que o constituinte pretende cuidar 
das empresas estatais, visto que estas também compõem a Administração Pública indireta. No caso, a sinonímia 
entre os dois vocábulos é absoluta.” (BASTOS, MARTINS, 1998:866-867). É curioso o fato de a única hipótese 
que surge ao comentarista na compreensão de publico e estatal é pelo viés do direito administrativo, esquecendo 
completamente a ciência política, tipo de saber muito aproximado ao constitucionalismo. A percepção do autor é 
superficial e restrita. 
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Na noção hobbesiana de estado de natureza, a guerra perpétua de todos contra 

todos é originada aparentemente do conflito de interesses privados. “Hobbes 

estabelece na natureza humana três causa para a discórdia: a competição, a 

desconfiança e a gloria. O homem busca manter a vida e ampliar o poder e a 

gratificação pessoal, e isso termina em morte.” (BUZANELLO, 2006: 45). 

Curiosamente é com o uso da razão e mediante um contrato – instrumento 

tipicamente privado – que os homens abrem mão de suas autonomias conflituosas e 

se submetem ao soberano. 

Para Hobbes o poder pode ser adquirido de duas formas: primeiro, pela força natural 
no homem, denominada neste caso “Estado por aquisição”, já que a submissão à 
autoridade é obrigatória, pois, do contrário, os resistentes serão presos ou mortos. Na 
outra fonte de poder há um “Estado por instituição”, isto é, há consenso político entre 
os homens para a criação da sociedade política em que se submetem a um “homem 
ou assembléia de homens voluntariamente com a esperança de serem protegidos por 
ele contra todos os outros”. [...] O poder absoluto do soberano não deriva de um 
direito divino, mas do contrato. (BUZANELLO, 2006: 46) 

Nesse formato hobbesiano, o soberano absoluto exerce seu poder absoluto 

não apenas sobre os súditos, mas também sobre as coisas. Em outras palavras, 

uma vez que seu poder é ilimitado, insubmisso à lei ou a Deus, é a vontade do 

soberano a medida das pessoas como das coisas do Estado (BUZANELLO, 2006: 

47).  Assim sendo a coisa pública, enquanto coisa do Estado, na verdade é coisa 

privada, na medida em que é coisa do soberano. Nas sociedades pré-democráticas, 

como é o caso do modelo hobbesiano “o Estado era por definição ‘privado’: estava 

da classe ou grupo poderoso que controlava o Estado e, através dele, se apropriava 

do excedente social” (PEREIRA, 1995: 87).  Diante disso, não é nenhum exagero, 

ainda mais no contexto do Absolutismo Mercantilista, dizer que os negócios do 

Estado eram os negócios do Rei, e vice-versa. Esse processo de centralização do 

poder, fundamental para a formação dos Estados nacionais e a unificação de seus 

territórios, passa pela transferência da representatividade individual dos membros da 

corte para o monarca (HABERMAS, 2003: 23). Curiosamente, é nesse contexto, em 

que o soberano gere a coisa pública com sua vontade privada, que se passa a usar, 

no inglês, no francês e no alemão, o termo “privado” para designar as pessoas 

privadas, ou seja, aquelas que não fazem parte do poder público. “Privat significa 

estar excluído, privado do aparelho do Estado, pois ‘público’ refere-se entrementes 

ao Estado formado com o Absolutismo e que se objetiva perante a pessoa do 

soberano.” (HABERMAS, 2003: 24). 
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Com a afirmação do público no Estado Absolutista e a conseqüente 

diferenciação do privado, impõe-se uma polarização público/privado que reproduz 

essa diferenciação em vários aspectos da vida social, chegando a repercutir 

visivelmente no próprio poder principesco “pela separação entre o orçamento público 

e os bens privados do senhor fundiário” (HABERMAS, 2003: 25). Esse fenômeno 

também repercute em política mercantilista, levando à substituição dos contratos 

privados entre o príncipe e financista por uma política de arrecadação tributária para 

a manutenção do Estado. (HABERMAS, 2003: 31) 

 Até este momento, a distinção entre público e privado correspondia quase 

completamente a Estado e mercado, respectivamente. Com as revoluções 

burguesas, os setores privados, que também correspondiam aos setores que 

competiam no mercado, impõem ao Estado Absolutista, que até em então era o 

lugar do público, uma limitação em seus poderes. 

O espaço da vida privada, valorizado pela burguesia ascendente, torna-se o espaço 
privilegiado dos direitos individuais, organizados em função de princípios morais para 
impor limites à imposição das leis do Estado e da religião. A ascendente burguesia 
européia, constituída por uma casta mais abastada e esclarecida, necessita de maior 
espaço para o desenvolvimento de suas atividades econômicas (e, simultaneamente, 
da segurança jurídica dos negócios) e reage politicamente contra o status quo em 
nome da liberdade (conceito chave do liberalismo) por meio do movimento de 
contestação social que, mais tarde, resulta na Revolução Francesa. (BUZANELLO, 
2006: 61) 

 Deste momento em diante, simplificadamente, podemos dizer que não 

coincidem mais integralmente o público e o Estado, de um lado, e o privado e o 

mercado, de outro. O mercado, que já significava o local do livre intercâmbio de 

mercadorias, não podia mais coincidir com privado visto que, ante a pretensão de 

universalidade dos valores propostos pelas revoluções burguesas, os indivíduos 

passam a ser beneficiários da proteção contra os excessos do Estado 

independentemente de tomar parte de atividades econômicas. O privado passou a 

significa também o espaço dos indivíduos pessoalmente considerados, da intimidade 

e da privacidade. Da mesma forma, público não poderia coincidir integralmente com 

estatal, ainda mais porque a limitação de poderes implica na submissão do Estado, 

como também do soberano, à racionalidade e à lei. 

A modernidade conhece uma nova forma de organizar a sociedade política (Estado 
moderno), um ente racional artificial, impessoal, com unidades de comando e de 
força, ordenado por regras e instituições permanentes, um corpo de funcionários 
próprios e especializados. (BUZANELLO, 2006: 71) 



 133

Por assim dizer, uma vez que limita a vontade do soberano da mesma forma 

que se limitava o súdito, o padrão do Estado liberal moderno (impessoal e neutro) 

significou uma publicização do estatal. Diante disso, se impõe a demanda de 

conceituar o que seria o público que não coincide com o elemento estatal. 

Bresser Pereira (1995) propõe um sentido para público não-estatal que pode 

servir para esclarecer sobre o sentido político do termo. O autor diferencia 

claramente Estado de outros conceitos correlatos como governo, estado-nação ou 

regime político, vendo o Estado como uma construção social dentro de uma 

determinada conjuntura da sociedade: produção de excedente econômico e 

consequente divisão da sociedade em classes. Para o Bresser (1995:86), o Estado é 

uma organização político-institucional criada para responder pelas necessidades 

dessa conjuntura: dar condições políticas para que a classe dominante se aproprie 

do excedente produzido. O Estado é, assim, parte da sociedade, mas não a 

sociedade toda. Nas sociedades que se organizaram para constituir um Estado, 

permanece existindo a sociedade civil. 

A sociedade civil é constituída pelas classes sociais e grupos, que têm um acesso 
diferenciado ao poder político efetivo, enquanto o Estado é a estrutura organizacional 
e política, fruto de um contrato social ou de um pacto político que garante legitimidade 
ao governo. Em outras palavras, a sociedade civil é o povo, ou seja, o conjunto dos 
cidadãos, organizado e ponderado de acordo com o poder de cada indivíduo e de 
cada grupo social, enquanto que o Estado é o aparato organizacional e legal que 
garante a propriedade de os contratos. (PEREIRA, 1995: 87) 

Bresser Pereira ainda percebe o Estado como coisa pública, constituída pelo 

patrimônio do Estado e pelos recursos financeiros originados de impostos. Porém, o 

próprio autor faz uma ressalva: 

Na verdade o conceito de coisa pública é mais amplo do que o de Estado porque 
inclui o público não-estatal. A coisa pública é a propriedade de todos e para todos. 
Quando a propriedade pública está subordinada ao aparelho do Estado ela é estatal. 
Temos outras formas de propriedades públicas. Há toda uma série de formas de 
propriedade que podem ser definidas como públicas não-estatais. Públicas porque 
orientadas para o interesse público, porque são propriedade de todos os cidadãos, 
mas não-estatais porque não fazem parte do aparelho do Estado. (PREREIRA, 1995: 
87) 

Esse sentido de público não-estatal como algo fora da propriedade do Estado, 

mas imbuído do interesse público não serviu apenas para qualificar a um tipo de 

propriedade para Bresser Pereira. Em outro texto (PEREIRA; GRAU, 1999), o autor 

sustenta a existência de todo um setor público não-estatal (terceiro setor ou setor 

não-governamental); que teria função estratégica na conjuntura do século XXI para 
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dar conta de certas tarefas públicas que não são efetivamente cumpridas pelo 

Estado (setor estatal), tendo em vista a crise do Estado que marcou o último quarto 

do século XX, mas que não foram devidamente atendidas pelo Mercado (setor 

privado), dentro da lógica neoliberal, a partir dos anos de 1980 (PEREIRA; GRAU, 

1999: 15). Bento (2003) resume o cerne do pensamento de Bresser Pereira e Grau: 

Segundo Bresser Pereira é possível identificar na estrutura do Estado Bem-estar 
social-democrata quatro áreas de atuação: (1) o núcleo estratégico do Estado, 
compreendendo o governo, seus ministérios, sua equipe econômica; (2) as atividades 
exclusivas do Estado, incluindo aquelas que envolvem seu poder de império, os 
poderes legislativo e judiciário, as atividades de fiscalização a defesa interna e 
externa; (3) a prestação de serviços sociais e científicos, tais como saúde, educação, 
previdência, assistência social, pesquisa, etc.; (4) a produção de bens e serviços para 
o mercado, através de empresas estatais. 
 
Bresser Pereira defende que as duas primeiras áreas constituem a razão de existir do 
Estado, e aquilo para o que ele se encontra mais preparado, de sorte que constituem 
funções indelegáveis e deve ser mantidas sob o regime de monopólio Estatal. A 
quarta área de atuação, a produção de bens e serviços par o mercado, deve ser 
deixado a cargo do mercado em virtude de sua superioridade notória na alocação e 
gestão de recursos quando o que está em jogo não é a distribuição nem a 
transferência de renda e sim a troca de equivalentes. No tocante a terceira área de 
atuação, que compreende a prestação de serviços públicos e de direitos sociais, 
Bresser pereira propõe a publicização, ou seja, a transferência dessas funções para o 
setor público não-estatal, através do seu tecido associativo, financiado pelo Estado, 
em troca do cumprimento de determinadas metas e indicadores de desempenho 
fixados em contratos de gestão. (BENTO, 2003: 238) 

Mesmo não partilhando integralmente da visão81 de Pereira e Grau, 

aproveitamos a reflexão de fundo contida em seu pensamento: 

O setor produtivo público não-estatal é também conhecido por “terceiro setor”, “setor 
não-governamental”, ou “setor sem fins lucrativos”. Por outro lado, o espaço público 

                                                           
81 Aqui é importante emitir rapidamente a opinião de que esta compreensão implica em uma confusão entre, de 
um lado, o associativismo dentro da sociedade civil, a partir de proximidade de interesses, com a finalidade de 
disputar politicamente esfera pública, e, de outro, a composição de entidades, também a partir de setores da 
sociedade civil, com finalidade assistencial ou beneficente. Especificamente no que diz respeito à saúde, 
educação, previdência e assistência social, somos da opinião de que estes são e devem continuar sendo serviços 
públicos prestados universalmente pelo Estado. Até admitimos que o associativismo da sociedade civil possa 
atuar com publico não-estatal, mas isso se dá quando se encontram da esfera pública orientados por uma 
racionalidade pública, como indica Habermas (2003: 69). Desincumbir o Estado dessas tarefas, repassando 
integralmente para entidades da sociedade civil, não parece nem democratizante, nem eficiente, tampouco 
compatível com o princípio constitucional de universalização que deve orientar a prestação desses direitos. 
Trata-se de uma saída medíocre e medrosa, que não trata do centro do problema, apenas o repassa para outro 
setor. Essa poderia até parecer a única, no contexto do fim do século passado com a hegemonia do discurso 
neoliberal, mas hoje já é possível ver saída a partir das políticas do próprio Estado, devidamente acompanhadas 
mediante participação popular. Neste sentido, Bento (2003:237), citando Boaventura Santos, argumenta 
exatamente que surgimento do “terceiro setor” com essa função de execução de serviços públicos, não se deu 
por uma superação do Estado-Providência pela afirmação de outros valores, mas pela crise do Estado-
Providência diante do discurso desestatizante neoconservador e para afirmar os mesmos valores. “Não foi para 
avançar e sim para não retroceder que o terceiro setor emerge como solução na prestação de serviços públicos” 
(BENTO, 2003:237). 
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não-estatal é também o espaço da democracia participativa ou direta, ou seja, é 
relativo à participação cidadã nos assuntos públicos. (PEREIRA; GRAU, 1999: 16) 

A segunda frase da citação, sim, é que parece ser o sentido mais adequado 

de público não-estatal, se aproximando do sentido de esfera pública democrática e 

pluralista, tema que retomaremos mais adiante. 

De qualquer forma, também Batista (2006) percebe o surgimento (ou 

ressurgimento) de uma esfera ou espaço público não estatal num contexto de crise 

do Estado moderno, fortemente influenciado pelas teses críticas anárquicas. 

Embora, à primeira vista, pareça haver uma confluência dessas teses com os 

fundamentos do neoliberalismo, o autor assevera que o espaço público não estatal 

“surge como resultado das lutas dos movimentos sociais e das instituições da 

sociedade civil” (BATISTA, 2006: 339). É que, apesar de contemporaneamente o 

Estado ter se tornado “o vilão comum dos interesses do capital internacional, bem 

como do dos interesses dos movimentos sociais democráticos e objeto de críticas de 

ambos” (BATISTA, 2006: 338), o desmantelamento do Estado atende aos interesses 

do capital internacional de ausência de regulação econômica, possibilitando lucros 

sem fronteira, enquanto que, para os movimentos reivindicatórios da sociedade civil, 

o enfraquecimento do Estado desarticula o discurso de efetividade de direitos. 

Assim, por um lado, a articulação de movimentos sociais num cenário de crise 

do Estado moderno produz um espaço político independente por fora do Estado, 

“democratizando as instituições políticas tradicionais e fazendo com que elas 

busquem uma legitimação permanente de sua representatividade através da 

interação com a sociedade civil organizada” (BATISTA, 2006: 339). Por outro lado, o 

desejo do capital internacional é a supressão de todas as barreiras que os Estados 

poderiam opor ao livre intercambio de mercadorias e ao fluxo das riquezas. 

Estas observações, apesar de provenientes de uma abordagem diferente, 

tocam em pontos aproximados dos que foram apresentados como reflexão de fundo 

em Bresser Pereira e Grau: ideias de democratização das instituições tradicionais e 

busca por legitimação através da interação com a sociedade civil organizada, em 

Batista, aproximam-se da ideia de democracia participativa ou direta como 

participação cidadã nos assuntos públicos, em Pereira e Grau.  As reflexões servem 

também para confirmar que um espaço público não estatal está, ao mesmo tempo, 

fora da dinâmica do Estado e como da do mercado, se mantendo independente, mas 

não impermeável a essas duas outras esferas. Essa conclusão ajuda a compreender 
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como pode funcionar esse conceito na comunicação social, mas não encerra a 

questão. 

Batista prossegue em suas reflexões sobre o público não estatal analisando o 

papel de movimentos e entidade da sociedade civil na construção da esfera pública 

não estatal. “Em meio à crise institucional, surgem os movimentos sociais e as 

organizações não governamentais, defendendo interesses relevantes que não são 

plenamente satisfeitos pela simples atuação do Estado” (BATISTA, 2006: 341). 

Essas entidades e movimentos passam a assumir funções de interesse público, com 

a defesa do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, dos direitos humanos, 

etc. Não se trata, contudo de substituir a atuação do Estado nas atividades públicas 

essenciais, como saúde, segurança, educação, o que configuraria uma privatização 

disfarçada (BATISTA, 2006: 342). No paradigma da democracia participativa, o 

espaço público não estatal asseguraria a participação autônoma, representativa e 

democrática na gestão pública. 

Em linhas gerais, a própria noção de esfera pública burguesa em Habermas 

segue um delineamento muito próximo do que Batista e Bresser Pererira tratam 

como público não-estatal. Habermas explica que, a partir da extrapolação da esfera 

pública literária, em que os indivíduos letrados se encontravam enquanto entes 

privados para debater assuntos de interesse público, foi possível fundar uma esfera 

pública política em que as autoridades do Estado estavam em mesmo pé que os 

indivíduos, submetidas igualmente ao alcance da crítica (HABERMAS, 2003: 69). 

Percebe-se que o que leva a esfera pública política, assim como a esfera pública 

literária, à condição de algo efetivamente público, apesar de ser composta 

eminentemente de indivíduos orientados, a priori, por interesses privados, excetuado 

o próprio Estado, é a presença de uma racionalidade pública. 

Nesse sentido, Habermas (2003: 44-46) comenta, sobre a conjuntura da 

esfera pública burguesa no século XVIII, que a esfera pública literária era, num 

primeiro momento, uma continuidade em relação à representatividade pública da 

corte. Conforme se poderia supor pela discussão inicial sobre o modelo hobbesiano 

de Estado, a primeira era tida com o setor privado, no sentido de campo dos 

indivíduos em oposição ao Estado, já a segunda se situava no setor público, no 

sentido de campo do Estado. Quando da evolução da esfera pública literária para a 

esfera pública política pelo uso do raciocínio público, esta última passa fazer a 
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intermediação entre o Estado e as necessidades da sociedade através da opinião 

pública. 

Habermas (2003: 45) apresenta um esquema dos setores sociais público e 

privado, posicionando sob o título do setor privado a sociedade civil82 (setor de troca 

de mercadorias e de trabalho social) e o espaço íntimo da pequena família e sob o 

título do setor público, o Estado (chamado de setor da polícia) e a Corte (sociedade 

da aristocracia). Aparentemente ficam no meio entre os dois rótulos a esfera pública 

política, a esfera pública literária (clubes, imprensa) e o mercado de bens culturais. 

O autor indica claramente que a esfera pública burguesa ainda é considerada como 

uma parcela do setor privado, pois são os participantes dessa esfera se apresentam 

como indivíduos privados distintos do Estado que não se submetia à crítica como os 

demais participantes das rodas da esfera pública política.83 Contudo, embora ainda 

considerada como pertinente ao setor privado, a esfera pública burguesa não se 

confunde com a esfera íntima da família ou com a sociedade civil. É exatamente por 

comportar ao mesmo tempo a preocupação com a coisa pública e a autonomia em 

relação ao Estado, que a idéia de esfera pública burguesa em Habermas carrega 

alguma característica de público não-estatal. Mais adiante, comentado a esfera 

pública já consolidada e sua relação com o pensamento de Kant, o autor confirma 

esta impressão: 

O público pensante dos “homens“ constitui-se em público dos “cidadãos”, no qual 
ficam se entendendo sobre as questões da res publica. Essa esfera pública 
politicamente em funcionamento torna-se, sob a “constituição republicana”, um 
princípio de organização do Estado liberal de Direito. (HABERMAS, 2003: 131) 

Considerando que o atual padrão de Estado democrático constitucional de 

Direito, mesmo sabendo das diferenças com o modelo anterior, é descendente do 

Estado liberal de Direito e herdeiro de sua tradição de proteção aos direitos 

individuais (vide tópico 1.1), é possível enxergar duas coisas na idéia de esfera 

pública em Habermas: 1) em que pese o eventual pessimismo do autor quando trata 

da mudança estrutural da esfera pública burguesa, trata-se ainda de uma referência 

válida para compreender a dinâmica da esfera pública na contemporaneidade; 2) a 

                                                           
82 É preciso enfatizar que sociedade civil, nesta análise de Habermas, tem forte marca econômica, sendo o quase 
que sinônimo de mercado, não coincidindo, portanto, como o uso que se faz atualmente da expressão apenas 
como separação da esfera estatal. 
83 “A tarefa política da esfera pública burguesa é a regulamentação da sociedade civil (por oposição à res 
publica); tendo já a experiência de uma esfera privada íntima, enfrenta a autoridade da monarquia estabelecida: 
neste sentido ela, desde o começo, caráter privado e polêmico.” (HABERMAS, 2003: 69) 
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esfera pública, efetivamente, pode ser vista como o espaço onde se desenvolve o 

debate público não-estatal. 

Sobre o pessimismo de Habermas, vale comentar algumas coisas. O autor 

percebe a esfera pública burguesa como decadente e atribui esse declínio 

eminentemente à forma como atuam os meios de comunicação na sociedade 

capitalista contemporânea. O autor chega a falar expressamente em refeudalização 

da esfera pública através da interferência das agências de relações públicas (public-

relations) na atuação da imprensa, oferecendo uma multiplicidade de informações e 

de instruções às mais importantes instâncias de informação num formato de press-

release. Trata-se de uma condensação de informações orientadas conforme o 

interesse dos clientes das public-relations, mas organizadas num formato que inspira 

seriedade e com aptidão de orientar a produção de notícias. Diante desse quadro, 

“parecem simplesmente antiquadas presas à ideologia profissional e que repetem à 

velha distinção entre notícia e anúncio” (HABERMAS, 2003: 227). É esse um dos 

aspectos da refeudalização: “a publicidade imita aquele aura de prestígio pessoal e 

de autoridade supra-natural que antigamente era conferida pela esfera pública 

representativa [da Corte]” (HABERMAS, 2003: 229). Nessa dinâmica, a publicidade, 

que já possui inequívoco caráter político nas public-relations, se impõe como método 

e submete também o próprio Estado. “Já que as empresas privadas sugerem a seus 

clientes, nas decisões de consumos, a consciência de cidadãos do Estado, o Estado 

precisa ‘voltar-se’ a seus cidadãos como consumidores” (HABERMAS, 2003: 229). 

Este contexto, dentre outras coisas, compromete a “publicidade” da opinião pública, 

que era garantida pela racionalidade que impregnava o debate na esfera pública. O 

esvaziamento crítico e político da esfera pública no contexto da democracia de 

massas, tendo em vista a dinâmica da comunicação midiatizada, substitui a opinião 

pública pela opinião das massas. 

A respeito desse quadro apresentamos concordâncias e discordâncias. Por 

um lado parece que a generalização do fenômeno [decadência da esfera pública] 

pode ter sido sobre-dimensionada, podendo mesmo ser decorrente mais de suas 

leituras que propriamente de uma análise mais cuidadosa da realidade.  

A influência das análises de Adorno e Horkheimer conduziram Habermas a afirmar 
que os meios de comunicação e, principalmente, a imprensa, seriam os responsáveis 
pela perda da capacidade crítica do público e pelo conseqüente declínio da esfera 
pública, uma vez que perderam sua função crítica para atuarem “apenas como 
transmissores de propagandas”. (MARQUES, 2008: 24) 
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Por outro lado, contudo, essa relação entre a dinâmica dos meios de 

comunicação e o esvaziamento político e crítico da esfera pública não parece 

totalmente sem fundamento. De fato, como foi possível comentar no tópico 1.3, 

passamos por um processo de mediação midiática das relações sociais, processo 

esse viabilizado e aprofundado pelo avanço das tecnologias da comunicação e da 

informação. Como vimos, a esfera pública adquire característica política pela 

constituição de uma opinião pública marcada pela racionalidade pública, em que se 

obtém a “concordância final após um laborioso processo de recíproca ‘Aufklärung’ 

[esclarecimento]” (HABERMAS, 2003: 228). Lembrando que as relações sociais se 

dão cada vez menos face a face e cada vez mais são mediadas via sistemas de 

comunicação social, não é de se estranhar que a esfera pública, assim como o 

processo de constituição da opinião pública, siga o mesmo processo de mediação 

ou “midiatização”. Uma vez que os fluxos informativos e comunicativos sofrem 

inegável interferência da dinâmica do mercado de bens e produtos simbólicos, 

conforme falamos no item 3.2, é possível concluir, se não pela decadência da esfera 

pública como fez Habermas, ao menos pela tendência de esvaziamento político da 

esfera pública midiatizada. O uso do termo tendência é para tentar fugir a uma 

conclusão definitiva a respeito do estado das coisas, sem deixar de considerar a 

validade da análise acima exposta.  

Outras percepções sobre a esfera pública, como as de Hannah Arendt, por 

outros caminhos, parecem confirmar a existência de problemas com a esfera pública 

nas sociedades de massa. A análise de Arendt, inicialmente, parece convergir com a 

de Habermas, indicando que a esfera pública é uma extrapolação do particular para 

um público sem, contudo, converter-se em estatal. 

A esfera pública arendtiana é o locus da política. O ambiente físico de reunião dos 
cidadãos é potencialmente um espaço público, mas só se transforma em esfera 
pública na medida em que seja constituído um espaço definido e duradouro 
(transgeracional) para a ação coletiva interativa organizada em torno dos negócios 
públicos. (CARDOSO JR., 2007: 49) 

Cardoso Jr. aponta em Arendt uma percepção de que a esfera pública está 

em declínio. Diferentemente de Habermas, Arendt adota uma abordagem 

multifacetada e aponta várias causas84 para esse declínio da esfera pública. De 

                                                           
84 Cardoso Jr. (2007: 102-110) indica as causas do declínio da esfera pública em Arendt. Resumindo as 
conclusões do autor, ele indica que o declínio da esfera público-política não ocorreu de forma linear ou 
progressiva. A esfera pública surgiu e atingiu seu apogeu na antiguidade clássica. Ela passa pela primeira 
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qualquer forma, uma percepção de Arendt acerca da esfera pública precisa ser 

ressaltada, pois parece convergir com as análises que vêm sendo colocadas até 

aqui. Arendt explica a esfera pública a partir do compartilhamento de um suporte 

concreto: o mundo comum. Não é que esse mundo comum garanta que todos os 

indivíduos vejam a realidade da mesma forma. Ao contrário, é a realidade que é 

garantida pela presença das várias pessoas reunidas no mesmo espaço e 

observando o mesmo objeto. Elas podem até divergir sobre de vários aspectos do 

objeto, mas sabem que estão diante do mesmo objeto. 

Este é o significado da vida pública, em comparação com a qual até a mesmo a mais 
satisfatória e fecunda vida familiar pode oferecer somente o prolongamento ou a 
multiplicação de cada indivíduo, com seus respectivos aspectos e perspectivas. [...] 
Somente quando as coisas podem ser vistas por muitas pessoas, numa variedade de 
aspectos, sem mudar de identidade, de sorte que os que estão a sua volta sabem 
que vêem o mesmo na mais completa diversidade, pode a realidade do mundo 
manifestar-se de maneira real e fidedigna. (ARENDT, 2001, 67) 

A insuficiência da "subjetividade da privatividade" para prover um mundo que 

dê conta da realidade que emerge da "soma total dos aspectos apresentados por um 

objeto a uma multidão de espectadores" (ARENDT, 2001: 67) indica que a esfera 

pública em Arendt se desenvolve claramente mediante a comunicação. A autora 

afirma que a esfera pública está em risco quando o mundo comum, ou seja, o 

substrato compartilhado de onde emerge a realidade, deixa de ser acessado e as 

pessoas deixam de discernir a mesma identidade do objeto. 

Isto pode ocorrer nas condições do isolamento radical, no qual ninguém mais pode 
concordar com ninguém, como geralmente ocorre nas tiranias; mas também pode 
ocorrer nas condições da sociedade de massas ou de histeria em massas, onde 
vemos todos passarem subitamente a se comportar como se fossem membros de 

                                                                                                                                                                                     
retração diante da teoria política platônica que serviu se sustento a um padrão político autoritário na medida que 
desconsiderava a opinião pública (doxa) dos cidadãos como possível meio de alcançar conhecimento, 
legitimando por outro lado o governo elitista dos detentores de conhecimento privilegiado: o rei-filósofo. A 
esfera público-política, para Arendt, ressurge com a vitalidade da res publica da Roma Antiga e entre em crise 
novamente com a queda do Império. A esfera pública continuou retraída ao longo de toda a idade média em 
função principalmente da assunção do espaço público-político pela Igreja Católica, convertendo-o em empaco 
público-eclesial. O reascenso da esfera pública na era moderna foi favorecido pela resseculariação da vida 
decorrente do surgimento das ciências naturais associado à Reforma Protestante. Alguns fatores, contudo, 
confrontam com a ampliação da esfera pública na modernidade. O avanço do capitalismo fabril/mercantil no 
século XIX produz multidões expropriadas que são forçadas a se preocupar exclusivamente com o próprio 
sustento, passando a considerar perda de tempo a participação na condução dos negócios públicos. Por outro 
lado, a violência dos estados capitalistas nos territórios coloniais também funciona para restringir a esfera 
pública. O uso da violência nos processos autoritários e pelos governos totalitários ao longo do século XX 
também é apontado como um fator de declínio da esfera pública. Em geral, em todas as situações em que o uso 
da força comprometa a participação político-pública dos indivíduos vais se verificar a redução da esfera pública. 
Arendt aponta ainda que a atomização dos indivíduos na moderna sociedade de massas e de consumo, os 
transforma em apáticos e solitários consumidores desinteressados na liberdade ou na dignidade, focados apenas 
na satisfação de suas necessidades imediatas. 
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uma única família, cada um a manipular e prolongar a perspectiva do vizinho. 
(ARENDT, 2001: 67) 

Essa passagem da autora deixa claro que a sua visão de esfera pública pode 

ser afetada tanto pela diminuição da democracia (tirania) quanto pela atomização 

dos indivíduos, típica das sociedades de massa. Como se estivesse dialogando com 

o pensamento de Popper sobre o antagonismo entre tribalismo e sociedade aberta 

pluralista (vide tópico 1.3), Arednt relaciona a ampliação da sensação de família 

(tribo), nas condições da sociedade de massa, como um dos aspectos da destruição 

da esfera pública, exatamente na medida em que diminui a pluralidade. A 

atomização dos indivíduos na sociedade de massas, com a diminuição da 

comunicação e, com ela, do diálogo e da pluralidade de percepções sobre o mundo 

comum, tudo isso milita contra a esfera pública. 

São todos prisioneiros da subjetividade de sua própria existência singular, que 
continua a ser singular ainda que a mesma experiência seja multiplicada inúmeras 
vezes. O mundo comum acaba quando é visto somente um aspecto e só se lhe 
permite uma perspectiva. (ARENDT, 2001: 68) 

 A própria ideia de privado em Arendt parece confirmar essa noção de que o 

público se relaciona com comunicação, diálogo e pluralidade: 

Para o indivíduo, viver uma vida integralmente privada significa, acima de tudo, ser 
destituído de coisas essenciais à vida verdadeiramente humana: ser privado da 
realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por outros, privado de uma relação 
"objetiva" com ele decorrente do fato de ligar-se e separar-se deles mediante o 
mundo comum das coisas, e privado de realizar algo mais permanente que a própria 
vida. (ARENDT, 2001: 68) 

Mais a diante, Hannah Arendt comenta o cenário contemporâneo, deixando 

clara a relação entre a atomização dos indivíduos na sociedade de massas e a 

destruição da esfera pública, e até mesmo da esfera privada da intimidade. 

Nas circunstâncias modernas, essa privação de relações "objetivas" com os outros e 
de uma realidade garantida pro intermédio desses últimos tornou-se o fenômeno de 
massa da solidão, no qual assumiu sua forma mais extrema e mais anti-humana. O 
motivo pelo qual esse fenômeno é tão extremo é que a sociedade de massas não 
apenas destrói a esfera pública e a esfera privada: priva ainda os homens não só de 
seu lugar no mundo, mas também do seu lar privado, no qual antes eles se sentiam 
resguardados contra o mundo... (ARENDT, 2001: 68) 

Essa percepção de Arendt dialoga nitidamente com as de Bourdier, 

Baudrillard e Sloterdjk sobre espetáculo, servidão voluntária e multidões solitárias, 

tudo no contexto do atual ritmo dos meios de comunicação de massa. 
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Diante dessas contribuições parece que a ideia de público não-estatal se 

aproxima da de esfera pública, na medida em que ambas se orientam pelo interesse 

público ao mesmo tempo em que mantém autonomia em relação à esfera do 

Estado. Como se pode perceber, a esfera pública sofre ameaças na conjuntura 

atual, seja pela perda da criticidade dos meios de comunicação de massa e o 

escamoteamento da opinião pública, como em Habermas, seja pela atomização dos 

indivíduos na sociedade de massas e o abandono da realidade comum, como em 

Arendt. De qualquer forma a questão da comunicação, e especificamente dos meios 

de comunicação de massa, parece ser um ponto sensível para o desenrolar do 

problema. Considerando o que se pode argumentar até aqui sobre a insuficiência do 

mercado, como também a do Estado para dar conta das necessidades 

comunicacionais de uma sociedade democrática e pluralista, a idéia de um público 

não-estatal na comunicação social parece uma alternativa interessante a ser 

explorada com vistas a favorecer o reascenso de uma esfera pública, igualmente 

democrática e pluralista. 

4.2 O sentido de “público” no art. 223 da CF/88. 

Inicialmente, retomemos o texto constitucional de qual se poderia supor a 

existência de um sistema público não-estatal no Brasil: 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o 
princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 

Esse é o único momento em que a Constituição faz referências a um sistema 

público ou estatal de radiodifusão, não havendo mais nenhum outro subsídio no 

texto constitucional para compreender o que vem a ser cada sistema e quais suas 

diferenças. A questão apresentada preliminarmente na introdução precisa ser 

aprofundada. Não se pretende refazer todo o debate sobre o público e o estatal feito 

no tópico 3.1, mas apenas buscar idéias sobre o sentido de sistema público de 

comunicação a fim de diferenciá-lo do estatal. 

Uma primeira abordagem que tomamos é a expressa por Sivaldo Pereira 

(SILVA, 2010), num documento publicado no portal do Observatório do Direito à 

Comunicação. A cartilha inaugura com a seguinte compreensão: 
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É possível encontrar diversos conceitos ou definições acerca do que podemos 
chamar de sistema público de comunicação, seja em livros, pesquisas ou 
documentos oficiais. Geralmente, evoca-se o horizonte educativo e cultural inerente a 
estas mídias. Em outros momentos, enfatiza-se o fato de serem empresas não-
comerciais. Há ainda a noção de que mídia pública é aquela que cumpre o papel de 
dar visibilidade ao debate público, sendo autônoma em relação ao mercado e 
também livre das amarras ou das ingerências governamentais. Essas variadas 
ênfases ou visões são fruto das influências que a idéia de comunicação pública 
absorveu em seu percurso histórico durante boa parte do século XX. (SILVA, 2010: 2) 

É possível notar que se trata de um conceito historicamente estabelecido, 

decorrente de debates e confronto de idéias e práticas daquilo que se chamou 

comunicação pública ao longo do século XX.  Aqui não parece haver nenhum 

demérito em se lançar mão de uma fonte que não tem a aparência ou não cumpre 

as formalidades de um texto acadêmico. Em que pese o currículo de seu autor85, o 

fato de o documento ser produzido sem o rigor da academia, mas dentro das 

atividades de um grupo mobilizado pela democratização da comunicação, no caso o 

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social – parece que mais enriquece 

que empobrece esta análise. 

É que o problema da conceituação, neste caso, parece ser mais que uma 

questão semântica, acadêmica ou científica. Em se tratando de um sistema que não 

está consolidado, pelo menos no Brasil, é de se esperar que a idéia de “público”, no 

que diz respeito a sistemas de comunicação seja, por assim dizer, utópico no sentido 

de que se refere a algo que ainda não existe. Isso abre a possibilidade de que o 

sentido de “público” seja alimentado menos pelo que o sistema é, e mais pelo que 

queremos que ele seja. 

Não se trata de uma adesão ao completo relativismo, de tal forma que se 

achasse viável a produção totalmente arbitrária de um conceito. Como já foi dito, 

existem idéias e práticas que reivindicam o nome de “público” para se qualificar. A 

esse respeito, vejamos outra passagem da cartilha: 

Para o professor da Universidade de São Paulo (USP), sociólogo, jornalista e doutor 
em Ciências da Comunicação Laurindo Leal Filho – um dos pioneiros na pesquisa 
sobre mídia pública no Brasil – este não é um conceito fechado. “Em princípio, todo o 

                                                           
85 Sivaldo Pereira da Silva é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da 
Bahia, com estágio doutoral na University of Washington (EUA). Mestre em Comunicação pela UFBA e 
graduado em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Produção e pesquisa nas áreas de 
comunicação política, democracia contemporânea, internet studies, mídias digitais emergentes, comunicação 
pública, deliberação pública, participação política e mídia, políticas públicas de comunicação, jornalismo & 
ética, teorias do jornalismo e teorias da comunicação. Atualmente é professor credenciado no Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA, onde desenvolve pesquisa de pós-doutorado 
através do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Capes. Endereço para acessar este 
CV: http://lattes.cnpq.br/6885446939439927  
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sistema de comunicação deveria ser público, uma vez que a sua missão é prestar um 
serviço público. Nesse sentido, poderiam até variar as formas de financiamento, mas 
o controle deve ser da sociedade. De algum modo, é o que acontece em alguns 
países onde órgãos reguladores estabelecem as diretrizes para o todo o setor das 
comunicações eletrônicas. De maneira mais restrita, costumamos chamar de público 
o sistema não-comercial e, de alguma forma, independente do Estado. E aí temos 
inúmeras nuances: de sistemas ditos públicos, mas que sofrem forte controle estatal, 
até outros onde essa relação é tênue”, explica Leal Filho, que também exerce a 
função de ouvidor da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). (SILVA, 2010: 2-3) 

De fato, o que se apresenta como público nem sempre segue, por assim 

dizer, a cartilha, o que impõe uma certa tolerância e flexibilidade conceitual. Veja que 

uma outra obra produzida pelo Coletivo Intervozes (INTERVEOZES, 2009) sobre 

sistemas públicos de comunicação no mundo, dessa vez se aproximando das 

formas de um trabalho acadêmico, parte dessa mesma compreensão “flexível” do 

que vem a ser o “público”. Já no prefácio, o próprio Laurindo Leal Filho, referido na 

citação acima, tendo em vista a história do se poderia chamar de mídia pública no 

Brasil, comenta o seguinte: 

Daí a necessidade de se qualificar o debate sobre os modelos institucionais de 
radiodifusão existentes no mundo, refinando-se as análises teóricas e aprofundando-
se no estudo dos casos já consolidados historicamente. Este livro é uma preciosa 
colaboração neste sentido. Surge vinte anos depois de a Constituição ter sido 
promulgada, prevendo um sistema de radiodifusão em que houvesse 
complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal. Ao colocar a palavra 
“público” no texto legal, o então senador Artur da Távola talvez não imaginasse a 
polêmica que provocaria pelas décadas seguintes. O que foi ótimo, na medida em 
ampliou a discussão e aguçou a criatividade de quem quer trabalhar concretamente 
com essa forma de fazer comunicação. (INTERVOZES, 2009: 15) 

Com essa passagem se reforçam duas coisas: a efetiva imprecisão do que 

vem a ser o “público” na comunicação social e a noção de que a realidade dos 

modelos consolidados e a prática são a base mais consistente para a elaboração do 

conceito. É sem dúvida uma meia resposta, mas não parece possível dar uma 

resposta completa e definitiva numa conjuntura em que modelos de vários países se 

reivindicam públicos. Essa impressão é reforçada com a leitura do primeiro capítulo 

do estudo do Intervozes, elaborado por Jonas Chagas Lucio Valente, onde são feitas 

as considerações de caráter metodológico, convenientemente intitulado de 

“concepções e abordagens conceituais sobre sistema público de comunicação”: 

Neste sentido, para estabelecer um quadro amplo, buscaremos extrair a seiva 
conceitual que diferencia essa modalidade de comunicação de outras, especialmente 
a comercial. Adotamos uma flexibilidade capas de identificar abordagens que se 
baseiam tanto na noção de sistema quanto a caracterização específica de um meio, 
com ocorre freqüentemente em textos que apresentam reflexões sobre a televisão 



 145

pública. Para efeitos práticos utilizaremos como acepção sintetizadora das diversas 
expressões o termo “mídia pública”. (INTERVOZES, 2009: 26) 

Feitas essas considerações, o autor passa a caracterizar seis concepções a 

cerca da noção de mídia pública: a elitista, a educativa, a pública não-estatal, a 

pública com alternativa à mídia comercial, a culturalista e a concepção de aparelho 

de Estado. Vê-se que o objeto desta investigação, o público não-estatal, pode ser 

considerado, na verdade, como apenas mais uma concepção de mídia pública. Em 

fim, cumprindo uma etapa da busca do sentido de “público” no texto constitucional, 

parece que se trata mais de um conceito a se construir que a se decifrar. 

Voltando à cartilha do Observatório do Direito à Comunicação, encontramos 

um conceito de mídia pública útil para nossa análise, em parte porque compila várias 

das facetas que foram trazidas à baila, em parte porque é uma idéia de certa forma 

legitimada, na medida em que reflete o debate de um grupo que se mobiliza em 

torno do direito à comunicação: 

A definição atual de “mídia pública” incorpora essas facetas e sustenta algumas 
outras características relevantes, algo que podemos resumir nos seguintes termos: 
mídia pública é um meio de comunicação onde não se prevê atividade comercial 
direcionada à obtenção de lucro para proprietários particulares ou acionistas privados 
e que apresenta, simultaneamente, algum nível de participação pública em seu 
gerenciamento. Quanto mais autônoma em relação ao mercado, quanto mais livre de 
ingerências governamentais e quanto mais aberta e predisposta à participação do 
cidadão, mais forte e qualificado é o adjetivo “público”. (SILVA, 2010: 2) 

Essa compreensão converge claramente com o as idéias contidas no 

documento da UNESCO (2000) intitulado “Public broadcasting: why? how?”, que 

poderia ser traduzido por “radiodifusão pública: por quê? como?”. 

O modelo de serviço público, então, foi baseado na idéia de que nem o mercado nem 
o Estado podem satisfazer adequadamente os objetivos de serviço público de 
radiodifusão e de agir no interesse público, na verdade, sentiu-se que o interesse 
público não coincide nem com interesses particulares ou os interesses dos poderes 
políticos constituídos. (UNESCO, 2000: 10)86 

Esta abordagem é especialmente interessante, pois também passou por um 

processo de legitimação através um debate coletivo, em tese, com ampla 

participação internacional. Esta compreensão de autonomia entre as esferas do 

mercado e do Estado com marca definidora do aspecto público parece ser 

                                                           
86 Tradução nossa. Texto sem tradução “The public-service model, then, was based on the idea that neither the 
market nor the State could adequately meet the public-service objectives of broadcasting and act in the public 
interest; indeed, it was felt that the public interest does not coincide either with private interests or the interests 
of the political powers that be.” 
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compartilhada, como denuncia esse documento da UNESCO, por vários países. Ela 

faz relembrar o que foi dito no tópico anterior em relação ao espaço público não-

estatal, na sua aproximação com a idéia de esfera pública democrática e pluralista. 

O espaço público não-estatal dá conta de uma inclinação para a radicalização e a 

ampliação da vivência democrática. Podemos dizer a partir do cruzamento desses 

conceitos que a comunicação pública teria como objeto natural o aprofundamento da 

democracia. 

À primeira vista, considerando essa necessidade de autonomia em relação ao 

Estado e ao mercado, o mais razoável é pensar que esse setor seria organizado 

eminentemente por entidades da sociedade civil organizada. Há, porém, uma 

ressalva. O campo da sociedade civil é composto por agentes tão diversificados que 

não há como ter certeza se os interesses que carregam são meramente corporativos 

ou efetivamente públicos. Em outras palavras, é certo que a sociedade civil não é 

estatal, mas não é tão certo assim que ela seja “pública”. 

Parece que o aspecto público decorre mais da orientação para o interesse 

público, ainda que esse também seja um conceito problemático, que do fato de não 

estar ligado à esfera do mercado ou do Estado. É a presença daquilo que Habermas 

chamou de racionalidade pública, conforme já abordado em outros momentos. Por 

outro lado, a independência do Estado decorre do fato de haver mecanismos que 

garantam a gestão do sistema com o mínimo de ingerência política dos setores que 

chefiam o Estado, sendo menos relevante se o veículo faz parte ou não da estrutura 

formal do Estado. 

Logo, uma vez que o sistema oriente sua comunicação para finalidades 

públicas e sua gestão seja feita com mínima ou nenhuma interferência 

governamental, a natureza jurídica do veículo não é o mais importante. Em outras 

palavras, não é absurdo ver o sistema público, conforme previsto na Constituição, 

composto por veículos de natureza jurídica estatal. Esse inclusive é o caso da TV 

Brasil, vinculada à EBC, que se propõe a ser o primeiro canal televisão efetivamente 

pública dimensão nacional (INTERVOZES, 2009: 275). 

O documento da UNESCO ajuda a esclarecer em que consiste o aspecto 

público da radiodifusão, detalhando o tema em quatro tópicos. No primeiro, 

apresenta a discussão de fundo que sustenta as iniciativas de radiodifusão pública. 

No segundo, sob o título “entendendo a radiodifusão pública”, o documento 

apresenta os princípios que orientam a radiodifusão pública, fala sobre os mandatos 
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e as missões desse serviço e debate sobre formas de financiamento que sejam 

coerentes com os dois assuntos tratados. No terceiro, comenta sobre o tipo de 

programação da radiodifusão pública, debatendo desde a qualidade da informação e 

interesse geral, passando pela distinção com a programação de veículos privados, 

chegando até debater a necessidade de ênfase em produções próprias e nacionais. 

No quarto tópico, sob o título de “reconciliando liberdade e responsabilidade”, o 

documento discute organização democrática, transparência (accountability) e a 

necessidade de mecanismos avaliação. 

Como se pode ver, apesar de ser um documento relativamente curto, com 

menos de trinta páginas, ele é bastante abrangente e consideravelmente profundo 

no que diz respeito a como deve ser e o que deve fazer a radiodifusão pública. 

Notadamente o tópico segundo é bem esclarecedor sobre qual a proposta da 

UNESCO para uma radiodifusão pública. O tópico inicia fazendo referência a quatro 

princípios básicos em que a radiodifusão pública se assenta. Tratam-se de princípios 

definidos na era da mídia de interesse público (general-interest media) que 

continuam a ser essenciais. O documento sugere que, com a multiplicação dos 

canais e a segmentação de programação, as autoridades da radiodifusão pública 

devem reinterpretá-los e dar-lhes significado em um mundo caracterizado pela 

fragmentação da mídia (UNESCO, 2000: 11). São eles: 

1) Universalidade (Universality) – indica que a radiodifusão deve ser acessível 

a todos os cidadão do país. Isso inclui tanto o aspecto técnico da transmissão 

quanto a qualidade da programação. Mesmo ressalvando que um sistema público 

não deve perseguir índices da mesma forma que faz a radiodifusão comercial, o 

documento fala expressamente que a programação deve ser popular. A 

preocupação é evitar que a radiodifusão pública se torne um gueto, devendo buscar 

ser acessada pelo maior número de pessoas possível. 

2) Diversidade (Diversity) – estabelece que a programação deve diversificada 

em pelo menos três maneiras: gêneros de programas oferecidos, público-alvo e 

assuntos discutidos. Por esse princípio, o sistema público deve refletir a diversidade 

da sociedade o máximo possível. O documento diz que diversidade e universalidade 

são princípios complementares no objetivo de orientar a radiodifusão pública para 

atrair e agradar todos. Em outras palavras, a meta, com este princípio, é também 

possibilitar o maior alcance da radiodifusão pública. 
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3) Independência (Independence) – trata-se exatamente da independência em 

relação a pressões comerciais e a influências políticas de forma a manter a 

radiodifusão pública com um fórum em que as idéias possam ser expressadas 

livremente e onde circulem informação, opiniões e críticas. O documento fala 

abertamente que as pessoas não vão mais crer na radiodifusão pública se ela for 

influenciada pelo governo, da mesma forma, questionarão o porquê de financiar um 

meio que não oferece programação substancialmente diferente da oferecida pelos 

meios privados. 

4) Diferenciação ou Distintividade (Distinctiveness) – exige que o serviço 

público de radiodifusão se distinga, se diferencie do demais serviços. O documento 

fala que não é apenas fazer programas ou atender audiências que não são de 

interesses de outros serviços de radiodifusão. A questão é fazer as coisas 

diferentemente, com inovação e criatividade. 

Já se vê nesses quatro princípios um modelo de comunicação que responde 

por grande parte daquilo que se apresentou como demandas democráticas da 

comunicação social no capìtulo 2. Mas o documento prossegue. Ainda no mesmo 

tópico ele trata das missões da radiodifusão pública: informar, educar e entreter. O 

texto rechaça a idéia de que só restaria ao serviço público educar, já que o sistema 

comercial já oferece entretenimento e informação. Daí aponta metas relacionadas 

com essas missões. Uma é possibilitar que os cidadãos sejam informados sobre 

uma variedade de assuntos e adquiram novos conhecimentos, tudo sempre dentro 

uma programação interessante e atraente. (UNESCO, 2000: 13) 

Ainda neste subtópico, o documento fala uma missão adicional: fortalecer a 

identidade nacional. Há no texto a ressalva de que se trata de um assunto delicado 

que se não for tratado adequadamente pode minar a credibilidade da radiodifusão 

pública. Por isso, o objetivo não é propagandear uma concepção de identidade 

particular, mas sim reforçar o sentimento de pertencimento dos cidadãos. 

O documento passa a tratar de formas de financiamento. Esse assunto talvez 

seja o ponto mais sensível do ponto de vista material para garantir o aspecto público 

da radiodifusão. Depois de explicar formas de financiamento da radiodifusão pública 

que prescindam da publicidade comercial, como o custeio através de fundos 

públicos, ou diretamente do orçamento geral (como na Austrália e no Canadá), ou 

ainda através da arrecadação de uma taxa própria (como no Japão e na Grã-
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Bretanha), o documento enfrenta abertamente a questão da publicidade comercial 

nos veículos públicos. O trecho seguinte é o que melhor resume essa discussão: 

É a dependência de fontes de financiamento comercial aceitável para a radiodifusão 
pública, considerando que sua existência se deve à vontade de abrigar este setor 
cultural das pressões comerciais? A resposta mais fácil, talvez, e também o mais 
realista, particularmente em matéria de receitas publicitárias, é dizer que ela pode ser 
aceitável desde que não interfira com as obrigações de serviço público que 
incumbem à radiodifusão pública. Mas além de um certo nível, se a necessidade de 
financiamento comercial se torna uma preocupação dominante para a emissora 
pública e muda a natureza da programação, é claro que deveríamos estar 
preocupados. Outros, ao contrário, advertem contra a fobia de publicidade. Um 
relatório do Senado francês aponta que para a geração mais jovem, a falta de 
publicidade parece suspeita, "um sinal de algo elitista, portanto, chato, mesmo 
quadrado." O relatório considera que a publicidade, "usada com moderação," impede 
as redes públicas de serem cortadas fora do resto da paisagem audiovisual, 
enquanto mostra sua diferença. (UNESCO, 2000: 14-15)87 

Como já foi dito, o documento aborda ainda outros assuntos, contudo a idéia 

de radiodifusão pública na concepção da UNESCO parece estar suficientemente 

esclarecida a partir destes três pontos (princípios básicos, missão, financiamento).  

Sem desprezar as contribuições de outros setores e grupos, essa concepção de 

“público” parece ser bastante adequada para preencher o sentido do termo usado no 

texto constitucional. Se estiver correta a relação entre democracia constitucional, 

legitimação política e comunicação na conjuntura de uma sociedade cada vez mais 

abstrata, no sentido popperiano, conforme exposta no capítulo 1; se for adequada à 

análise feita no capítulo 2 sobre o projeto democrático brasileiro, com fundamento no 

texto constitucional, assim como as respectivas demandas no campo da 

comunicação social; e se for verdadeira que a esfera pública pluralista e democrática 

fica em risco num cenário em que a comunicação seja eminentemente estatal ou, e 

mais ainda, se for hegemonicamente comercial, conforme foi possível debater no 

capítulo 3 e no tópico 4.1; a noção de público apresentada neste documento da 

UNESCO responde consistentemente pelo sentido que a Constituição reclama. 

                                                           
87 Tradução nossa. Texto sem tradução: “Is reliance on commercial sources of financing acceptable for public  
broadcasting, considering it owes its existence to the desire to shelter this cultural sector from commercial 
pressures? The easiest answer perhaps, and also the most realistic, particularly as regards advertising income, is 
to say that it may be acceptable provided it does not interfere with the public-service obligations incumbent 
upon public broadcasting. But beyond a certain level, if the need for commercial financing becomes a dominant 
concern for the public broadcaster and changes the nature of the programming, we should obviously be 
concerned. Others, to the contrary, warn against advertising phobia. A French Senate report points out that to the 
younger generation, the absence of advertising would seem suspicious, “a sign of something elitist, therefore 
boring, even square.“’ The report considers that advertising, “used in moderation,” prevents public networks 
from cutting themselves off from the rest of the audiovisual landscape, while showing their difference.” 
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Não se trata de encerrar o debate, como se tivesse sido encontrada a reposta 

definitiva, mas de estabelecer um ponto de referência consistente, não tanto pela 

sua cientificidade e mais porque foi subsidiado em idéias e práticas sobre 

comunicação pública ao redor do mundo.  

No debate do capítulo 2, foram apresentadas algumas funções que deveriam 

ser cumpridas pela comunicação social a fim de viabilizar o projeto democrático 

brasileiro. Falou-se de informar, educar (sobre tudo para a cidadania), promover o 

debate, não só para fins estritamente políticos, mas de forma a possibilitar o diálogo 

entre diferentes concepções de mundo, tudo para favorecer o sentido material de 

democracia caracterizado na soberania popular e no pluralismo. Isso parece estar 

intensamente contemplado nos princípios da universalidade e da diversidade, e de 

forma oblíqua também nos princípios da independência e da distintividade 

(diferenciação). 

Sobre as missões de informar, educar e divertir, há que se notar a ênfase 

dada ao cidadão em vez de ao indivíduo. Não declaradamente, o documento se 

aproxima da idéia de que a comunicação, como suporte do projeto democrático, 

deve informar e educar para a cidadania. Por certo, a finalidade educativa de que o 

documento fala não se restringe a esse aspecto, mas uma vez que o contempla, 

percebe-se a maior aptidão deste modelo para responder às demandas 

democráticas comentadas. 

Sobre a relação entre informação e cidadania, chegou-se a debater a 

necessidade de objetividade/veracidade no ato de informar, como também a 

expectativa de que a seleção das informações se desse por critério de relevância 

para o interesse geral. Como as informações em certa medida sempre permitem 

mais de uma abordagem, o ato de informar exigiria também aos envolvidos uma 

certa atenção aos diferentes postos sobre o assunto em voga. Tudo isso de forma a 

possibilitar que o processo coletivo de tomada de decisões pudesse se dar de forma 

profunda e autêntica. Pois bem, esses assuntos também foram abordados 

expressamente no documento da UNESCO, no tópico que trata da qualidade da 

programação. Sob o título de “informação imparcial e esclarecedora” o documento 

sugere que: 

As emissoras públicas devem fornecer informações que permitam aos ouvintes da 
forma mais justa possível a compreensão dos eventos, se não objetiva, a informação 
deve ser pelo menos imparcial. Essas informações permitirão que os diferentes 
pontos de vista sejam expressos e que se promova um entendimento esclarecedor 
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dos acontecimentos atuais. Entre a freqüente propaganda da radiodifusão estatal e 
as polêmicas, muitas vezes gratuitas, de algumas estações de radiodifusão 
comercial, o serviço público de radiodifusão deve apelar para a inteligência e a 
compreensão do público. A transmissão de informação por meio da radiodifusão 
pública deve ser tratada com uma preocupação por exame e explicação detalhadas 
para esclarecer os cidadãos sobre os problemas e, assim, enriquecer a vida 
democrática. (UNESCO, 2000: 17)88 

Vale comentar que essas funções não precisam ser cumpridas de forma 

enfadonha e desinteressante. Na verdade, pelo contrário, se os produtos do sistema 

público não forem atrativos é de se concluir que suas funções não estão sendo 

efetivamente cumpridas. Num cenário de oferta gratuita de conteúdos via 

radiodifusão, desde que a infra-instrutora técnica e tecnológica seja eficiente, a 

audiência migra livremente de acordo com sua preferência. Com ênfase, espera-se 

que o sistema público se empenhe em atrair a audiência tanto quanto o sistema 

comercial, diferenciando-se deste em relação aos métodos. Como foi comentado em 

outro momento, o sistema comercial, uma vez que comercializa principalmente a 

mercadoria “audiência”, parte em busca dela a qualquer custo, priorizando a 

visibilidade de eventos e acontecimentos que contenham mais conflitividade e 

emotividade, abordado os acontecimentos sempre que possível a partir de uma 

estória individual de forma que possibilite a identificação entre o espectador e o 

personagem escolhido. A resposta a tudo isso está contemplada pelo princípio da 

distintividade (diferenciação) de forma clara e profunda. 

Fazer as coisas de forma diferente, interessante e atraente chama atenção 

também para a função de entreter. De fato, o sistema público não pode abrir mão 

desse tipo de programação, a final de contas, lazer também é um direito 

fundamental e, portanto, interesse público. Há que se investir na criatividade e na 

competência dos profissionais que atuam no sistema público para produzir 

conteúdos, por um lado, interessantes e atraentes, e por outro, que se pautem na 

medida do possível nas diretrizes do pluralismo e da soberania popular, conforme já 

comentado. 

                                                           
88 Tradução nossa. Texto sem tradução: “Public broadcasters must provide information enabling listeners to 
form the fairest possible idea of events; if not objective, the information should at least be unbiased. Such 
information will allow the different viewpoints to be expressed and foster an enlightened understanding of 
current events. Between the frequent propaganda of State broadcasting and the often gratuitous polemics of 
some commercial broadcasting stations, public broadcasting must appeal to the audience’s intelligence and 
understanding. The information broadcast by public broadcasting must be treated with a concern for in-depth 
explanation and examination to enlighten citizens on the issues at hand and, in so doing, enrich democratic life.” 
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Esta distinção em relação aos métodos chama atenção para a necessidade 

de diferenciação também na forma de se financiar. Conforme se pode discutir no 

tópico 3.2, a busca incessante pela audiência, no caso do sistema comercial, é 

porque ela interfere no valor que pode ser cobrado pela veiculação de publicidade. 

Logo, quanto maior a audiência, mais cara a publicidade, maior a arrecadação. 

Deixar o sistema público à mercê desse mecanismo de custeio é inegavelmente 

submetê-lo ao mercado e afastá-lo das suas finalidades públicas. O tema do custeio 

da comunicação de interesse público, como já foi abordado no documento da 

UNESCO, é uma questão que precisa ser equilibradamente equacionada para que 

tenha viabilidade o sistema público. Se por um lado, condicionar o custeio ao sabor 

do mercado implica em captura do sistema público pelo mercado, assim também 

acontece quando o custeio depende do humor do governo: o sistema é capturado 

pelo governo. Trata-se de um tema complexo que não pode partir de purismos, 

rejeitando sumariamente fontes de financiamento apenas pelo fato de serem 

públicas ou privadas, ou melhor, de interesse do governo ou do mercado. Conforme 

o texto da UNESCO advertiu, a questão parece repousar não na origem do recurso, 

mas na contraprestação esperada em troca do recurso e como isso interfere na 

autonomia da radiodifusão pública. 

4.3 Radiodifusão comunitária como protótipo de “público 
não-estatal” no Brasil. 

O cerne do sistema público de comunicação social é não ter sua dinâmica 

pautada nem pela concorrência de mercado, nem pela vontade governamental e ter 

como objetivo o aprofundamento da democracia e a ampliação da esfera pública, no 

sentido de espaço de uma racionalidade pública. 

Tendo essa noção em vista, mas considerando que o público não-estatal não 

corresponde à totalidade das idéias e práticas de comunicação que se reivindicam 

públicas, passamos a buscar compreender o que pode ser um sistema público não-

estatal. De plano já temos a análise feita no estudo do Coletivo Intervozes, que 

distingue entre seis tipos de comunicação pública, uma que seria do tipo “pública 

não-estatal” (INTERVOZES, 2009, 35-37). Sintomaticamente, esse trecho do estudo 

parte do mesmo documento da UNESCO (2000) sobre radiodifusão pública, 

chegando a fazer uma citação para definir o sistema que está analisando: 
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Nem controlada pelo mercado ou pelo Estado, a razão de ser da radiodifusão pública 
é o serviço público. Essa é a organização da radiodifusão pública: ela fala a todos 
como cidadãos. Radiodifusores públicos encorajam o acesso e a participação na vida 
pública. Eles desenvolvem o conhecimento, ampliam horizontes e permitem às 
pessoas entender elas próprias por meio de um melhor entendimento do mundo e 
dos outros. Radiodifusão pública é definida como um local de encontro onde todos os 
cidadãos são bem-vindos e considerados iguais. (UNESCO, 2000; apud 
INTERVOZES, 2009: 35-36) 

A presença dessa conceituação da UNESCO nesse momento do estudo do 

Intervozes denuncia que a conceituação de mídia pública ainda não está acabada, 

uma vez que o documento da UNESCO trata da radiodifusão pública sem o recorte 

expresso do “não-estatal”. Entretanto, a seleção dessa citação é simbólica daquilo 

que pode ser considerado público não-estatal. 

O detalhamento do público não-estatal avança e encontramos outra 

convergência com as abordagens feitas na presente investigação. Tal qual fizemos 

no item 4.1, também o estudo do Intervozes, no texto de Jonas Valente, ainda que 

de forma mais resumida, estabeleceu a relação entre a ideia de público não-estatal e 

o conceito de esfera pública em Habermas. Valente ainda ressalta a perspectiva de 

outros autores que consideram o sistema de mídia como a esfera pública moderna, 

com a ressalva de que para Wilson Gomes, o conjunto das mídias cumpre apenas 

uma das funções da esfera pública: a visibilidade pública. A outra função (o debate 

público) seria prerrogativa da mídia pública, exatamente pelo seu distanciamento 

tanto do mercado como do Estado. 

Continuando nesse trecho explicativo inicial, ressurge a reticência conceitual 

em relação ao público não-estatal. É que o texto faz referência ao pensamento de 

Laurindo Leal Filho, segundo o qual o público não-estatal seria o modelo consagrado 

na Europa. A citação de Leal Filho se refere a conselhos gerais autônomos formados 

por representantes da sociedade, que detêm a última palavra na administração das 

emissoras onde a participação financeira do Estado é pequena ou simplesmente não 

existe (INTERVOZES, 2009: 37). Até aí não haveria nenhum problema se o exemplo 

citado por Leal Filho não fosse exatamente o caso da BBC, que já havia sido citado 

antes como o principal exemplo do modelo elitista. Não se exige aqui uma 

delimitação rígida e inflexível das qualificações e dos conceitos, mas essa passagem 

serve para mostrar que há ainda pontos em aberto no campo das definições. 

Por fim, este trecho do estudo conclui que o público não-estatal se organiza 

fundamentalmente em conselhos que sejam representativos da diversidade social de 
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forma que as decisões sejam sempre fruto de negociações. O governo pode até 

participar desses conselhos, mas de forma minoritária. O modo de financiamento 

que caracterizaria o público-não estatal seria um sistema organizado de forma “que 

não condene a emissora pública à busca de publicidade de mercado, o que a 

remeteria ao perfil comercial, mas também impeça que governantes de plantão 

possam interferir na condução dos veículos, pela prerrogativa de aprovação de seus 

orçamentos” (INTERVOZES, 2009: 37). 

Essa abordagem traz vantagens e desvantagens para nossa investigação. 

Por um lado a definição de público não-estatal não difere muito da definição de 

público em geral, conforme consta no documento da UNESCO. Por outro lado indica 

que pode estar correta a impressão que o público não-estatal é a expressão do 

sistema público por excelência, já que esse modelo que se orienta de forma mais 

radical pela autonomia em relação às esferas do Estado e do mercado. 

Seguindo a reflexão feita no início do tópico anterior, de que a conceituação 

precisa se sustentar na análise dos sistemas consolidados, passamos a vasculhar 

as experiências relatadas no estudo. Dentre os treze países estudados, percebe-se 

que na quase totalidade o Estado teve um papel fundamental para a criação e a 

consolidação dos sistemas públicos. Em muitos casos, o serviço de radiodifusão já 

começou estatal, como é o caso do Japão, da Austrália e do Canadá. Entretanto, 

mesmo nos casos em que começou originalmente comercial, como foi o caso da 

Espanha e do Reino Unido, o Estado passou a ser o proprietário dos veículos 

convertendo o sistema em estatal. O único caso que parece ter fugido a essa regra, 

e com uma qualidade a mais, é o dos Estados Unidos. Neste caso, o que hoje é 

chamado de sistema público de radiodifusão, iniciou-se não-estatal e também não-

comercial. 

Nos Estados Unidos da América, o debate sobre a importância da criação e a 
manutenção de uma comunicação pública não-comercial está presente desde as 
primeiras estações de rádio. Entretando, diferentemente do que ocorreu em outros 
países, no caso norte-americano a participação do Estado foi menos ostensiva e se 
deu basicamente como regulador, isto é, mediador de interesses e conflitos. 
(INTERVOZES, 2009: 138) 

Curiosamente, apesar dessa clara característica pública não-estatal, que salta 

aos olhos quando se observa os demais casos estudados, o caso dos Estados 

Unidos da América foi classificado no estudo como “alternativa ao modelo comercial” 

(INTERVOZES, 2009: 32). Ao que tudo indica, essa escolha foi feita com base no 
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fato do atual sistema público de radiodifusão compreender tanto as emissoras da 

sociedade civil quanto governamentais. 

Ao se afirmar pela negação de algo, do modelo comercial, o predicado público 
circunscreve tudo o que não faz parte do seu oposto, ou seja, o público seria o outro 
termo para designa tudo o que não era comercial. Nos Estados Unidos, onde esta 
concepção ganhou força, a rede articulada em torno da PBS89 reúne tanto veículos 
mantidos pelo governo, quanto operadas por organizações da sociedade civil sem 
fins lucrativos. No Brasil, tal entendimento está na base do que se convencionou 
chamar de campo público, incluindo desde emissoras comunitárias até legislativas, 
com base numa identidade não-comercial. (INTERVOZES, 2009: 33) 

De qualquer forma, a radiodifusão pública nos Estados Unidos não é 

majoritariamente estatal se considerarmos que apenas 37% são entidades mantidas 

pelo governo, enquanto 24% são vinculadas a universidade e 39% são entidades 

independentes sem fins lucrativos (INTERVOZES, 2009: 142).  

Diante desse quadro, observando o que foi apontado como essencial para 

considerar o veículo como publico não-estatal (participação mínina ou nula do 

Estado na gestão; fonte de custeio que permita autonomia em relação a governos e 

ao mercado), assim como as idéias gerais sobre radiodifusão pública como locus da 

democracia e da pluralidade, passamos a olhar o panorama dos serviços de 

radiodifusão existentes no Brasil. 

De início, observamos como a lei geral de telecomunicações, a Lei nº 

4117/62, e seu complemento, o Decreto-Lei nº 236/67, disciplinam a concessão de 

serviços de radiodifusão. O Decreto-Lei nº 236/67 estabelece quem pode executar o 

serviço de radiodifusão: 

Art 4º Sómente poderão executar serviço de radiodifusão: 
a) a União; 
b) os Estados, Territórios e Municípios; 
c) as Universidades Brasileiras; 
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos estatutos não contrariem o Código 
Brasileiro de Telecomunicações; 
e) as sociedades nacionais por ações nominativas ou por cotas, desde que 
subscritas, as ações ou cotas, em sua totalidade, por brasileiros natos. 
 
Parágrafo único - Nem pessoas jurídicas, excetuados os partidos políticos nacionais, 
nem estrangeiros poderão ser sócios ou participar de sociedade que executem 
serviço de radiodifusão, nem exercer sôbre ela qualquer tipo de contrôle direto ou 
indireto. 

Somente as alíneas “c” e “d” dizem respeito a entes que não ligados à esfera 

do Estado ou do mercado, e mesmo assim apenas em parte, pois universidades e 

                                                           
89 “Public Broadcast Service” que pode ser traduzido como Serviço Público de Radiodifusão. 
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fundações não são necessariamente não-estatais. Ademais, nem a lei nem o 

decreto-lei fazem referência a qualquer finalidade especial para estes serviços gerais 

de radiodifusão de forma a que se possa deduzir nele algum interesse geral. Há uma 

referência incipiente e sumária na alínea “d” do art. 38 da lei 4117/62: 

d) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das emprêsas 
de radiodifusão estão subordinadas às finalidades educativas e culturais inerentes à 
radiodifusão, visando aos superiores interesses do País; 

A expressão “finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão” é tão 

vaga quanto “os superiores interesses do país”. Na prática, esse artigo pode ser 

mais para limitar a liberdade de expressão que garantir alguma utilidade de interesse 

geral para a radiodifusão. Por outro lado, o dispositivo autoriza a veiculação de 

publicidade e propaganda, deixando claro que empresas de radiodifusão são mesmo 

do setor comercial. Até agora, nada é suficiente para definir qualquer daqueles 

setores como público não-estatal. Seguindo nas disposições do decreto-lei 

encontramos a definição do serviço de radiodifusão educativa, dessa vez fazendo 

uma diferenciação bem clara em relação aos serviços comerciais. 

Art 13. A televisão educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, 
mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates. 
 
Parágrafo único. A televisão educativa não tem caráter comercial, sendo vedada a 
transmissão de qualquer propaganda, direta ou indiretamente, bem como o patrocínio 
dos programas transmitidos, mesmo que nenhuma propaganda seja feita através dos 
mesmos. 

A diferenciação é clara e rigorosa, proibindo qualquer publicidade ou 

patrocínio. Sem dúvida isso diferencia o serviço do lado comercial, mas não é o 

suficiente para dar-lhe um aspecto efetivamente público, em que pese a finalidade 

educativa ser típica da radiodifusão pública. Podemos concluir isso observando 

basicamente o mesmo que foi observado para a radiodifusão em geral. Primeiro, os 

entes que autorizados a realizar o serviço educativo, segundo o art. 14 do decreto-

lei, são os mesmos previstos para o serviço geral, excluídas as empresas. Temos 

aqui a mesma situação: são entes estatais (União, Estado, Territórios e Municípios) 

e entes potencialmente estatais (universidades e fundações). Mais que isso, não há 

a previsão de uma estrutura que garanta a gestão pluralista e democrática dos 

veículos. Logo, os veículos de radiodifusão educativa são alternativos ao modelo 
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comercial, mas isso não é suficiente para que possam ser considerados públicos, 

nem há garantia que sejam não-estatais. 

Continuando a busca, observamos os serviços previstos na Lei 8.977, de 

1995, regulamentada pelo Decreto nº 2.206, de 1997, que regulam o serviço de TV a 

cabo. Numa primeira olhada, os objetivos do serviço contidos na lei até induzem 

uma sensação de possa se tratar de um serviço de interesse geral: 

Art. 3º O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura universal e nacional, 
a diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade 
política e o desenvolvimento social e econômico do País. 

 Contudo uma lida minimamente atenda já revela o contrário. O uso 

recorrente da expressão “mediante contrato” em vários pontos da lei indica que o 

serviço de TV a cabo se organiza essencialmente como um serviço do tipo 

comercial. O meio de obtenção de lucro, diferentemente dos canais abertos, não é 

através da venda de publicidade, mas pela venda do próprio sinal de cabo. Qualquer 

dúvida que pudesse existir na leitura da lei é dissipada como o texto do decreto. 

Art. 6º Para os fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições, bem 
assim as estabelecidas pela Lei nº 8.977/95, devendo o Ministério das Comunicações 
explicitá-las em normas complementares: 
I - Adesão é o compromisso entre a operadora de TV a Cabo e o assinante, 
decorrente da assinatura de contrato, que garante ao assinante o acesso ao Serviço, 
mediante pagamento de valor estabelecido pela operadora; 

Em meio a esse serviço inequivocamente privado e comercial existe um 

subserviço que precisa de alguma atenção. A lei prevê, dentre os canais básicos de 

utilização gratuita, a destinação de um canal, chamado de comunitário, que estaria 

aberto para utilização livre por entidades não governamentais e sem fins lucrativos. 

A regulamentação sobre esse canal feita pelo decreto não avança mais que isso. 

Art 63. A programação do canal comunitário, previsto na alínea “g” do inciso I do art. 
23 da Lei nº 8.977/95, será constituída por horários de livre acesso da comunidade e 
por programação coordenada por entidades não governamentais e sem fins 
lucrativos, localizada na área de prestação do serviço. 

Um canal comunitário por município para uso livre de entidades não-

governamentais e sem fins lucrativos, embora seja algo interessante e contribua, 

ainda que pouco, com a ampliação de do aspecto público da radiodifusão, não é o 

suficiente para implementar verdadeiramente uma  comunicação pública. A questão 

é óbvia: os canais comunitários só são acessados por assinantes de TV a cabo, não 
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permitindo sequer o acesso amplo da comunidade, cuja comunicação esse veículo 

deveria facilitar. Fica seriamente comprometida a possibilidade de concretizar o 

princípio da universalidade, conforme previsto no documento da UNESCO sobre 

radiodifusão pública. Com certeza trata-se de um veículo não estatal, mas nem tanto 

de um veículo público. 

Observando agora a Lei nº 9.612, de 1998, que institui o Serviço de 

Radiodifusão Comunitária (Radcom), encontramos algo que nos aproxima bastante 

do que poderia ser o público não-estatal na radiodifusão. As finalidades, os 

princípios e a organização estabelecidos na lei correspondem amplamente, tanto ao 

que se veio discutindo sobre o modelo de radiodifusão pública, inspirado e orientado 

pelo documento da UNESCO (2000), como ao que se pôde construir como o sentido 

de público não-estatal. 

No que diz respeito às missões da radiodifusão pública (UNESCO, 2000:13), 

a lei prevê expressamente a “preferência a finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade” (art. 

4º, I). Inclui ainda como objetivo a formação e a integração da comunidade, o 

estimulando o lazer, a cultura e o convívio social (art. 3º, II). A lei vai um pouco mais 

além de informar, educar e entreter, ingressando no reforço da identidade 

comunitária e do debate democrático, pluralista e tolerante, quando prevê como 

finalidade “a difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da 

comunidade” (art. 3º, I). 

Quanto aos princípios da universalidade, diversidade, independência e 

distintividade (diferenciação), parece que todos eles estão contemplados. Em 

relação a diferenciar-se dos veículos comerciais, os objetivos e os princípios 

estabelecidos em lei são tão claros, quase repetitivos, que torna quase 

desnecessário afirmá-lo como princípio orientador. Apesar de o princípio da 

diferenciação poder ser visto implicitamente no texto legal, é importante dizer que a 

efetiva diferenciação mais da criatividade e da competência dos comunicadores 

comunitários que propriamente da orientação legal. A idéia de diferenciação se liga 

também com o princípio da independência, que já podemos ver de forma mais 

expressa no texto da lei. 

Art. 11. A entidade detentora de autorização para execução do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária não poderá estabelecer ou manter vínculos que a 
subordinem ou a sujeitem à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou à 
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orientação de qualquer outra entidade, mediante compromissos ou relações 
financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais. 

Como se pode ver, a lei foi mais além de estabelecer a independência das 

interferências governamentais ou comerciais, proibindo vínculos que subordinem o 

serviço em várias outras esferas. Com efeito, a idéia de independência não visa a 

converter a radiodifusão pública em uma ilha isolada, mas sim mantê-la como um 

espaço onde as idéias possam ser expressas livremente e onde circulem 

informações, opiniões e críticas (UNESCO, 2000: 12). Nesse sentido, há outros 

dispositivos da lei que reforçam essa ideia, especialmente o §3º do art. 4º que 

estabelece que qualquer cidadão da comunidade beneficiada tem direito a emitir 

opiniões sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem 

como manifestar ideias, propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações. 

Dessa maneira, a ideia de independência se aproxima também da ideia de 

diversidade. Os princípios da independência e da diversidade estão presentes em 

vários pontos da lei, como no §1º do art. 4º, que proíbe proselitismo de qualquer 

natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária; como também 

na previsão expressa de que as programações opinativas e informativas devam 

observar os princípios da pluralidade de opinião e de versão simultâneas em 

matérias polêmicas, divulgando, sempre, as diferentes interpretações relativas aos 

fatos noticiados (art. 4º, §2º). O sentido de diversidade no texto da UNESCO envolve 

também a diversidade de programação, não apenas de opiniões e compreensões. 

Entretanto, essa dimensão do princípio parece estar implicitamente contemplada no 

conjunto dos princípios e objetos da Radcom, especialmente no uso recorrente à 

expressão “favorecendo a integração dos membros da comunidade” e na proibição à 

discriminação de qualquer tipo, contida no o inciso IV do art. 4º. 

No que diz respeito à universalidade, apesar de estar destinada a atender 

uma comunidade específica e de ser proibido, em regra, a constituição de rede entre 

veículos de Radcom, ainda assim o princípio foi contemplado. É que a 

universalidade diz respeito a tornar a programação acessível a todo o público, ainda 

que seja só uma comunidade. Isso significa mais tornar a programação popular que 

aumentar o raio de alcance do sinal. 

Concernente ao aspecto não-estatal, o modelo da Radcom cumpre o perfil no 

que se refere à organização/gestão. Além do já citado art. 11, que proíbe qualquer 

vínculo que subordine o serviço de qualquer maneira, há ainda a obrigação de 
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constituir um Conselho Comunitário (art. 8º). Esse conselho traz uma forte marca de 

democracia e pluralidade, uma vez que é composto por no mínimo cinco pessoas 

representantes de entidades da comunidade local. A pluralidade fica evidente 

quando a própria lei exemplifica o tipo de entidades que podem participar do 

conselho: associações de classe, beneméritas, religiosas ou de moradores. O 

conselho tem o objetivo de acompanhar a programação da emissora, com vista ao 

atendimento do interesse da comunidade e dos princípios estabelecidos na Lei. Não 

existindo nenhuma presença estatal, a estrutura organizativa encaixa claramente no 

perfil do público não-estatal. 

Já no que diz respeito fontes de recursos, que poderia denotar concretamente 

a autonomia em relação ao mercado, vemos um ponto delicado. A lei estabelece que 

as prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária podem admitir patrocínio, 

sob a forma de apoio cultural, para os programas a serem transmitidos, desde que 

restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida (art. 18). 

Na medida em que a lei usa um verbo permissivo (pode), fica uma grave dúvida 

interpretativa. 

Se entendermos que ao autorizar esse tipo de captação de recurso (via apoio 

cultural) a lei quis proibir qualquer outro tipo de fonte, teremos um problema sério: a 

rádio comunitária fica refém do interesse e da saúde financeira do comércio local. 

Se, por outro lado, entendermos que, uma vez que o texto é meramente permissivo, 

não haveria proibições no que diz respeito à fonte, incluindo a publicidade direta e 

ostensiva, vemos um risco de, a depender das situações, o veículo ser capturado 

pelo mercado. 

Uma análise assim, completamente teórica e hipotética não consegue dar 

conta da dinâmica real de uma rádio específica. É muito razoável supor que a 

interferência cotidiana dos usuários nos negócios da rádio, seja através do conselho 

comunitário, seja pessoalmente, minimize drasticamente qualquer tipo de 

interferência e seja possível uma rádio efetivamente pública não-estatal, mesmo com 

a veiculação de publicidade.  

Contudo, em se tratando da análise do texto legal e da adequação de um 

modelo em tese a um determinado perfil, é preciso fazer algumas observações. O 

mais interessante seria que a lei disciplinasse expressamente as fontes de custeio, 

proibindo a publicidade ostensiva, prevendo e regulando doações, convênios, 

parcerias, inclusive verbas de publicidade pública. Em sendo assim tão reticente o 



 161

texto legal, provavelmente isso será objeto de regulamentação90 mediante atos 

complementares, como está previsto no art. 25. Como foi possível discutir nos 

comentários ao documento da UNESCO sobre radiodifusão pública, o tema do 

custeio é delicado e o próprio documento afirma que recursos oriundos da 

publicidade podem ser aceitáveis, desde que não interfiram nas obrigações 

incumbidas à radiodifusão pública (UNESCO, 2000: 14). 

De qualquer forma, mesmo com esse porém no que diz respeito ao custeio, a 

imprecisão da lei não parecer ser suficiente para comprometer a autonomia da 

Radcom também em relação às pressões de mercado se se considerar a presença 

cotidiana do usuário do serviço opinando e decidindo. 

Por fim, vale apenas anotar que existe outro arranjo de radiodifusão que, 

pelos seus objetivos, pode ser chamado de público, mas que pela forma como se 

compôs seus quadros de gestão pertence inequivocamente aos quadros do Estado. 

Estamos falando da Empresa Brasil de Comunicações (ECB), criada pela Lei nº 

11.652, de 7 de abril de 2008. Existe uma expectativa de que com a implementação 

de certos mecanismos e estruturas de co-gestão e participação popular 

(INTERVOZES, 2009: 280-281), a empresa se torne menos estatal, por assim dizer, 

e mais pública. Por enquanto, não vemos elementos suficientes que a permita ser 

considerada como um modelo de público não-estatal. 

                                                           
90 O Decreto n. 2.615 de 1998, que regulamenta a os serviços de radiodifusão comunitária, não disciplina as 
formas de custeio. A norma apenas esclarece que a publicidade e a propaganda comerciais são proibidas (art. 40, 
XIV). No mesmo artigo, estabelece como proibida e punível a transmissão de patrocínio em desacordo com as 
normas legais (art. 40, XV). Porém, ao disciplinar as formas de patrocínio, o decreto apenas repete o mesmo 
texto que consta na lei. Em outras palavras, o regulamento não avança em quase nada no que diz respeito formas 
de financiamento. 
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CONCLUSÕES 

Considerando a natureza eminente teórica deste trabalho e todas as reflexões 

epistemológicas feitas no início, não parece possível apresentar conclusões 

definitivas e irrefutáveis. Entretanto, o trabalho parece ter atingido satisfatoriamente 

seus objetivos. 

A meta de estabelecer relações entre democracia e comunicação para além 

dos aspectos eleitorais, especialmente no contexto brasileiro de democracia 

constitucional, parece ter sido cumprida. O modelo de democracia constitucional não 

consegue resolver sozinho o problema da estabilidade constitucional, já que os 

principais dispositivos que dispõe (direitos fundamentais e cláusulas pétreas) só se 

concretizam através da interpretação e aplicação, feitas eminentemente em sede de 

jurisdição constitucional. Em sendo eminentemente principiológicas essas normas, 

especialmente os direitos fundamentais, seu conteúdo não depende apenas da 

leitura da norma, necessitando de um inafastável influxo político legitimador. A 

doutrina de Häberle, sem dúvida auxilia nesse aspecto, contudo leva o problema 

para outro campo. A comunicação social surge aí, como viabilizadora do debate 

público, num contexto de sociedade aberta e pluralista, contudo, cada vez mais 

abstrata, no sentido popperiano.  

Partilhando da opinião de Dahlgreen e Granham (apud INTERVOZES, 1995: 

36), em certa medida os meios de comunicação de massas se tornam a esfera 

pública da contemporaneidade. Os problemas que decorrem da conjuntura desses 

meios, seja por pressões de mercado, seja por ingerência política do Estado, são 

também problemas da esfera pública. Uma comunicação efetivamente pública é 

fundamental para enfrentar e equilibrar esse quadro. 

Ao que tudo indica, não precisamos consumir mais tempo em definições 

teóricas sobre comunicação pública. Veja que a Constituição já passou dos vinte 

anos e o documento da UNESCO que trata de radiodifusão pública já completou dez 

anos de idade. Mesmo assim ainda não temos nada próximo de um sistema público 

de comunicação, mesmo considerando a recente experiência da EBC e da TV Brasil. 

Está à nossa disposição um modelo que é claramente público, embora não-estatal, 

que poderia contribuir profundamente para uma enfrentar esta situação. 

Atribuir à radiodifusão comunitária um status de público não é apenas uma 

possível conclusão acadêmica, é uma demanda política fortemente disseminada 
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pelo país, pelo menos é o que se pode deduzir pelo teor da proposta 97 por 

unanimidade na I Conferência Nacional de Comunicação (I CONFECOM). 

Considerar como mídias públicas e ações midiáticas públicas – e, portanto, objeto de 
promoção e proteção pelo sistema público de comunicação – as chamadas mídias 
sociais compartilhadas, ou seja, aquelas produzidas sem finalidade de lucro por 
sistemas colaborativos e recursos compartilhados entre mídias comunitárias e não 
comerciais de organizações sociais e movimentos sociais em torno de temas de 
interesse da Sociedade Civil. (BRASIL, 2010: 123) 

Veja que, além de ser aprovada por unanimidade, também foi apresentada 

para apreciação do grupo de trabalho por conferências estaduais de norte a sul (AC; 

BA; MG; RJ; RS; SP). 

Por certo que não se pode esperar mudanças mágicas, mas a radiodifusão 

comunitária possui grandes potencialidades que, talvez não puderam ser sentidas 

nacionalmente por desinteresse e perseguição do poder concedente. Isso porque a 

política adotada pelo poder executivo federal não deu a devida atenção ao 

processamento dos pedidos de concessão desse serviço. Esta sensação de que o 

poder concedente tem descuidado da efetiva disseminação de rádios comunitárias 

pelo país, também foi pautada na I CONFECOM. A proposta 853 foi aprovada com 

mais de 80% de concordância na conferência pede “que sejam abertos editais para 

habilitação para novas rádios comunitárias” (BRASIL, 2010: 177). Mais contundente 

é a proposta 789, também aprovada com mais de 80% de concordância: 

Desburocratização das concessões de RadCom, por meio de: a) criação de 
Secretaria Nacional de Rádios e TVs comunitárias com conselho de 
acompanhamento de autorizações, com a participação da Sociedade Civil; b) 
abertura de aviso de habilitação nacional permanente, com prioridade para as regiões 
não atendidas pelo serviço, e respeito aos pedidos históricos; c) criação de uma lista 
única (disponibilizada na internet) dos processos, pela data de protocolo. Um 
processo só poderá passar na frente de outro anterior caso o requerente do processo 
não atenda as exigências de correção e/ou apresentação de documentos dentro dos 
prazos estabelecidos; d) agilização na tramitação dos processos com a realização de 
concurso público para contratação de servidores para o setor responsável pelo 
licenciamento das emissoras comunitárias; e) realização de mutirão para colocar em 
dia os processos que estão em tramitação no Ministério; f) resgate dos processos de 
solicitação de outorga arquivados pelo Minicom; g) garantia de suporte técnico para 
as comunidades que queiram instalar rádios comunitárias; h) fim do poder 
discricionário da ANATEL. As RadCom que solicitaram outorga há mais de 6 meses e 
não tiveram seu processo indeferido sem possibilidade de recurso na esfera 
administrativa não poderão ser multadas ou fechadas pela ANATEL pelo fato de não 
terem outorga. Essas emissoras só poderão ser autuadas ou fechadas se cometerem 
outras infrações tipificadas na lei e que atinjam igualmente as rádios com outorga; j) 
possibilidade de adequação às exigências técnicas e legais. Nenhum processo de 
solicitação de outorga poderá ser indeferido sem que seja oferecido ao solicitante 
amplas possibilidades para adequação às exigências locais e aos requisitos técnicos. 
Em todos os casos deve ser garantido o direito de recorrer administrativamente da 
decisão das instâncias superiores. 
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Esta longa citação dá noção do panorama da radiodifusão comunitária no 

Brasil e o tratamento que é dado a ela pelo poder concedente. Considerando que 

cada um desses itens responde por problemas reais das rádios comunitárias, a 

citação serve quase como um diagnóstico desse serviço, que deveria ser trata como 

de interesse público. 

Diante dessa realidade, vemos aqui o principal problema para ampliação do 

sistema público em geral, e do público não-estatal em específico: a atuação do 

Estado. Não é necessário retomar toda a discussão sobre a função do Estado para a 

manutenção de interesse privados no capitalismo moderno. Esse quadro, entretanto, 

parece que confirma aquelas reflexões. A pergunta que surge é porque um governo 

supostamente popular foi tão duro com os meios populares de comunicação? 

Não se pode esperar por mudanças mágicas, mas a expectativa é de as 

repercussões de veículos comunitários sejam as melhores. Peruzzo (2007: 70-72) 

alerta que as conjunturas de uma rádio comunitária real nem sempre permitem que 

sejam observados todos os princípios apresentados na lei. Ela cita exemplos que 

“indicam que os caminhos tomados nem sempre condizem com os objetivos 

inicialmente traçados e, pelo que se observa, distorções deste tipo acontecem 

quando se descuidam de alimentar a participação intensiva da comunidade” 

(PERUZZO, 2007:72). Essa participação intensa de que fala a autora diz respeito 

exatamente à necessidade de participação e avaliação, necessidade esta que já 

estava presente no documento da UNESCO (2000: 24-25) sobre o tema. 

Esse é outro aspecto da omissão do Estado em relação à consolidação da 

radiodifusão pública não-estatal através da Radcom. Há que se ter em vista que o 

art. 20 da Lei da Radcom (nº 9612/98) obriga o Estado a implementar ações de 

nesse sentido: 

Art. 20. Compete ao Poder Concedente estimular o desenvolvimento de Serviço de 
Radiodifusão Comunitária em todo o território nacional, podendo, para tanto, elaborar 
Manual de Legislação, Conhecimentos e Ética para uso das rádios comunitárias e 
organizar cursos de treinamento, destinados aos interessados na operação de 
emissoras comunitárias, visando o seu aprimoramento e a melhoria na execução do 
serviço.  

Um indício de que isso também não está sendo realizado é a outra aprovação 

por unanimidade de proposta relacionada ao tema. Trata-se da proposta nº 812, que 

pede singelamente “aplicação imediata da legislação - artigo 20, Lei 9612/98 - que 
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garante verbas para a capacitação das emissoras do Serviço Nacional de 

Radiodifusão Comunitária” (BRASIL, 2010: 106). 

O pior de tudo é perceber que todo o serviço de radiodifusão é um serviço 

público por força da Constituição, estando todos os veículos vinculados aos 

princípios do art. 22191 independente de serem públicos, estatais ou privados. Isso 

aponta para uma segunda pauta para a ação do Poder Público para que a 

comunicação social se torne mais apta a cumprir o projeto democrático: estabelecer 

e fazer funcionar instrumentos de regulação e controle social. 

Em relação a essa segunda pauta, a situação é um pouco mais dramática. 

Em 20 anos de Constituição, apenas recentemente tivemos a institucionalização92 de 

uma primeira ação concreta no campo da regulação da radiodifusão, que foi a 

classificação indicativa de conteúdos pelo Ministério da Justiça. Note-se que mesmo 

essa pequena iniciativa já foi suficiente para mobilizar as principais empresas que 

atuam no campo da comunicação social, alardiando uma suposta volta da censura 

federal e pregando a auto-regulação (ROMÃO, 2008: 179). O que parece ser 

sintomático no comportamento dos grandes grupos que atuam na comunicação 

social, especialmente em rádio e televisão, é a aversão a qualquer forma de 

intervenção regulatória, preferindo desacreditar qualquer proposta que ingressar 

efetivamente no debate, propondo sempre a saída fácil da auto-regulação. Bolaños 

(2008) dá um panorama da difícil relação entre as grandes corporações midiáticas e 

a regulação democrática da comunicação: 

A situação é particularmente difícil quando as grandes corporações midiáticas se 
prevalecem da velha ideologia da liberdade de informação dos idos do capitalismo 
liberal dos séculos XVIII e XIX para defender-se dos controles democráticos mais 
elementares sobre o monopólio da fala, ao mesmo tempo em que exercem forte 
censura privada sobre os conteúdos que pautarão o debate político, influenciarão os 
processos eleitorais, determinarão estilos de vida, moldarão as estrutura de 
pensamento. (BOLAÑOS, 2008: 19) 

Se, de fato, o projeto democrático puder ser compreendido pelo menos como 

soberania popular e pluralismo, então exigências apontadas no tópico 2.2, são o 

mínimo. Diante de tudo que se pode discutir ao longo da investigação, surge a 

                                                           
91 Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: 
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; 
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; 
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
92 ROMÃO (2008:178) sustenta que já se tenta institucionalizar a classificação indicativa há 17 anos. 
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convicção de que as expectativas democráticas encontram certa dificuldade de 

serem cumpridas num ambiente de mercado absolutamente sem regulação. Não 

parece exagero dizer que o capitalismo prega a competição, mas visa o lucro, 

podendo este se sobrepor aquela. 

O fato de os negócios privados não terem necessariamente alguma finalidade 

pública nunca foi um grande problema numa para o pensamento de matriz liberal. 

Contudo, até mesmo para o liberal mais convicto, desde que tenha alguma 

convicção democrática, provavelmente não concordará com a extrema concentração 

da propriedade dos meios e o esvaziamento da finalidade pública da comunicação 

social. Note-se que a ausência completa de finalidade pública passa a ser 

fortemente contestada notadamente no pensamento jurídico contemporâneo. No 

Brasil, já possuímos grande quantidade de teoria, inclusive com suporte 

constitucional, sobre a função social da propriedade, da empresa e até do contrato, 

três institutos eminentemente privados, considerados fora do alcance de 

regulamentações publicistas há até poucas décadas atrás. Se é assim com esses 

institutos, que se dizer dos negócios da comunicação social. 

De certo que a regulação/regulamentação excessiva pode produzir um 

cenário de diminuição de liberdade de expressão93. Contudo, não é possível adiar 

ainda mais esse debate no Brasil por conta de um medo abstrato, propalado muito 

mais por uma necessidade de afirmação do mercado plenamente liberalizado94 do 

que por uma real convicção democrática. Rebouças enumera alguns pontos de 

grande destaque sobre a necessidade de regulação nas comunicações, 

especialmente da radiodifusão: “fatores de ordem técnica – o espectro hertziano tem 

um limite espacial de ocupação –, sociocultural – a influência que o rádio e a TV têm 

sobre a produção de sentidos –, política as ondas são públicas e é preciso que todos 

sejam atendidos – e econômica – para que não haja disputas desleais entre os 

concessionários e que o serviço seja universalizado”. (REBOUÇAS, 2003: 66) Na 

verdade, a regulação pode até facilitar a atuação das corporações na defesa política 

                                                           
93 Prática vedada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos 1969 (Pacto de San José da Costa Rica): 
“Artigo 13 – Liberdade de pensamento e de expressão. - Item 3. Não se pode restringir o direito de expressão 
por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 
freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer 
outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.” (apud Gomes, 2007: 61-62) 
94 “Há uma série de intenções e interesses que vêm sendo alimentados pelo capital há mais de um século: lucro 
máximo com custo mínimo, estando aí embutidas todas as lógicas e estratégias de ensaio e erro testadas desde a 
crise dos anos 70 e uma espécie de soberba em relação aos demais atores envolvidos [no setor de 
comunicações]. Daí a defesa constante da doutrina do laissez-faire.” (Rebouças, 2005: 190) 
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de seus interesses na medida em que retira o aspecto pejorativo das atividades de 

lobby, vistas com muita desconfiança por serem exercidas na maior parte nos 

bastidores do poder (REBOUÇAS, 2005: 191). O autor considera que o lobby é parte 

do jogo político democrático e que a atuação dos atores sociais nesse ambiente é 

semelhante em vários outros países. Contudo, “o acesso às decisões políticas e 

estratégicas no setor das comunicações é desigual” (p. 189). 

Tão prejudicial quanto regulação/regulamentação excessiva é a conjuntura 

decorrente de ausência ou insuficiência de regulação/regulamentação, normalmente 

marcada pela intensa presença de concentração, monopólios e oligopólios na 

comunicação. Por certo que os problemas aqui apontados não são de natureza 

endógena da comunicação como um sistema fechado, tendo relação com o contexto 

de um mercado globalizado nos marcos de uma sociedade de consumo. As análises 

de Baudrillard, Žižek, Debord e outros não podem ser atribuídas exclusivamente à 

situação dos media no mundo, tendo relação com um contexto mais abrangente. 

Contudo, não se pode afastar a importância da comunicação nesses processos.  

Para que a conjuntura geral da comunicação no Brasil possa se aproximar 

dos anseios democráticos, sendo canal de debate, diálogo, respeito e tolerância e 

fortalecendo a capacidade e a possibilidade de decisão popular, é preciso retomar o 

sentido de bem público, seja para dar suporte e legitimidade para a 

regulação/regulamentação, que parecem só poder serem postas através do Estado; 

seja para encontrar e desenvolver práticas de comunicação pública, dentre elas a 

não estatal, conforme prevê a Constituição de 1988. A retomada do público, em 

complementaridade como o privado e o estatal, pode aumentar a capacidade do 

sistema de comunicação no Brasil de responder às expectativas democráticas que 

recaem sobre ele. 
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