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RESUMO

Esta tese tem o objetivo de contribuir para o enriquecimento da sociologia do jornalismo, através 

da absorção de conteúdos da Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas relevantes para a 

compreensão da mídia noticiosa e de seu papel na sociedade hodierna. Assim, parte de uma 

fundamentação da sociologia em termos de teoria da linguagem, tendo o sentido como categoria 

sociológica básica, e da compreensão de que a mídia é um subsistema funcional aberto, que 

possibilita a formação de opinião e vontade pelos movimentos sociais periféricos à estrutura de 

poder, capaz de se constituir em Poder Comunicativo e ser institucionalizada no sistema político. 

O trabalho adota, epistemológica e metodologicamente, a proposta habermasiana de uma postura 

heterodoxa, aberta tanto às ciências empírico-analíticas quanto às histórico-hermenêuticas, as 

quais confronta com o compromisso emancipatório das ciências críticas. Num terceiro momento, 

propõe a utilização da dicotomia facticidade - coação de pressões externas que acarreta uma 

comunicação sistematicamente distorcida - e validade – categoria indicadora de consenso 

racionalmente motivado conforme a ética do discurso habermasiano -, como critério  adequado 

para aferição da construção de sentido, ou de sua retração, nas matérias jornalísticas. A proposta 

é contrastada com as  diversas teorias da notícia e procura aprofundar a análise para além da 

questão das rotinas jornalísticas,  conseguindo esclarecer elementos internos essenciais do 

discurso jornalístico. Portanto, a comprovação da viabilidade dessas categorias a partir da ética 

do discurso evidencia a importância da contribuição do modelo habermasiano para o 

aprofundamento da sociologia do jornalismo.    
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ABSTRACT

This thesis has as main  objective to contribute  for the improvement  of the sociology of 

journalism, through the incorporation of  Jürgen Habermas statements on the Theory of 

Communicative Action, which are important to a better comprehension of media and its role in 

nowadays society. Thus, it starts from a sociological basis in terms of a theory of language, 

having sense as a basic sociological category, and also understanding media as an open 

functional sub-system, that facilitates the opinion formation and will, by the outlying social 

movements, which are capable of establishing a  communicative power as well as of being   

institutionalized  in the political system. The study, as much epistemologically  as  

methodologically, adopts the  Habermasian proposal of a heterodox posture, opened so to the 

empiric-analytic sciences as well as  to the historical-hermeneutic,  which are comfronted  with 

the commitment to emancipation of critical sciences. Thirdly, it proposes the use of dichotomics 

categories as factuality – coaction against external pression which implies in a communication 

sistematically distort –  and validity, a category which indicates a consensus rationally motivated, 

according to the ethic implicit in the Habermasian speach,  as an appropriate criteria to measure 

the meaning construction, or it shrinking in the jornalistic subjects. The proposal is contrasted 

with several theories of news and look for deepening the analysis far beyond the subject of 

journalistic routines, and tries to illuminate internal elements of the journalistic speech. 

Therefore, the confirmation of the viability of those categories under the aim of the ethical 

speech, certifies the relevance of Habermasian model contribution for the consolidation of a 

sociology of journalism.      
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Introdução

Desde o advento da sociedade moderna, a sua crescente complexidade tem desafiado o 

entendimento da sociologia, especialmente quanto a problemas como a tendência à anomia e as 

crises de legitimação, que estão relacionados aos valores e normas coordenadores da ação nas 
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suas diversas formas de integração à vida social. A partir das três últimas décadas do século XX, 

no entanto, um aspecto específico dessa questão vem absorvendo cada vez mais os esforços de 

compreensão dos sociólogos: o papel desempenhado pela comunicação de massa na organização 

social e política, bem como o fato da mídia vir se constituindo numa instituição central e 

estratégica na política de formação da identidade dos indivíduos.   

Dentro desse contexto, o trabalho pretende contribuir para a aplicação da Teoria da Ação 

Comunicativa de Jürgen Habermas na sociologia do jornalismo, como um modelo que possibilita 

a avaliação do grau de racionalização pública engendrado a partir da atividade da instituição da 

mídia noticiosa, distinguindo neste processo a interação social articulada através de consensos 

racionalmente motivados pelo medium da linguagem cotidiana impressa, ou do “idioma público 

dos media” (HALL et alli., 1998, p. 232), daquela interação sistêmica forjada pelas linguagens 

especializadas dos meios de controle sistêmicos, como são os códigos da administração do 

Estado e do Mercado, respectivamente poder e dinheiro, na forma como Habermas (1988) se 

apropria da utilização que Luhmann (1985) faz destes conceitos de Talcott Parsons (1968). 

 Nessa perspectiva, o reconhecimento, na forma de atuação da imprensa, de distintas 

posturas quanto à manutenção da ordem institucional, ensejando uma aceitabilidade 

fundamentada na legitimidade de sentidos compartilhados intersubjetivamente (validade – “força 

ligadora de convicções racionalmente motivadas”) ou, ao contrário, uma obediência imposta pela 

“coação de sanções exteriores” (facticidade), de acordo com a conceituação de Habermas (1997, 

p. 45), representa, mais precisamente, a categoria analítica central no esforço desenvolvido por 

esta tese de aprofundar o conhecimento disponível sobre a sociologia do jornalismo. A opção 

pela referência teórica habermasiana, exposta no 1º capítulo, reflete a intenção de contribuir, de 

acordo com a observação de Luiz Martins da Silva (1999: 173), para a “revolução copernicana 
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nos estudos da comunicação” que a Teoria da Ação Comunicativa pode proporcionar, abrindo 

espaço para se “repensar o próprio conceito de comunicação e a sua localização epistemológica”. 

 A produção e recepção dos produtos das mídias noticiosas, mais do que uma questão geral 

de teoria da comunicação, revestem-se de particular importância para a teoria do jornalismo, haja 

vista a significação central e estratégica do discurso jornalístico na construção/definição do 

modelo cognitivo de interpretação dos fatos da realidade e, conseqüentemente, na estabilização 

da estrutura ideológica que “cimenta” (GRAMSCI, 1978, p. 52) a ordem social conferindo à 

classe hegemônica mais do que a simples dominação, a capacidade de direção da sociedade civil. 

Para o caráter central e estratégico desta função do campo jornalístico chamam a atenção Jürgen 

Habermas (1984; 1988), Pierre Bourdieu (1989), Antony Giddens (1991), John B. Thompson 

(1995; 1998), Teun van Dijk (1992), Serge Halime (1998), Norman Fairclough (2001) e Stuart 

Hall (2000), na esfera internacional, bem como Octávio Ianni (2000), Jessé Souza (1997; 2000), 

Sérgio Costa (1996), Leonardo Avritzer (1996; 2000), Antônio Fausto Neto (1995) e tantos 

outros no cenário nacional. 

 Com o esvaziamento, na década de 60 do século XX, dos pressupostos positivistas que 

conferiram a hegemonia nestas discussões à Escola Sociológica Funcionalista, especialmente a 

Mass Communication Reserch norte-americana, liderada por Harold Lasswell, Robert Merton e 

Paul Lazarsfeld, que, apesar de contribuições interessantes, sofria uma grave limitação 

“administrativa”, diante dos interesses ideológicos dos grandes grupos econômicos que 

financiavam essas pesquisas, foi possível fazer-se justiça ao pioneirismo nesta área exercido 

pelos teóricos da Escola de Frankfurt, sobretudo Theodor Adorno (1987; 2000), Max Horkheimer 

(1983) e Herbert Marcuse (1982; 2000).
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 A relativização do mecanicismo da teoria da evolução social marxista, quanto à 

interpretação ingênua do papel exercido pela tecnologia da comunicação eletrônica na 

modernidade tardia, ao entendê-la como força produtiva que sempre e inevitavelmente laboraria 

pelo desenvolvimento da sociedade, evidenciou a gravidade da reificação promovida pela 

fetichização das mercadorias em que se consubstanciaram os bens simbólicos da Indústria 

Cultural.

 O caráter antitético da dialética negativa que marcou a fase inicial dessa corrente teórica 

impôs uma compreensão restrita à função instrumental (com ênfase individualista possessiva e 

utilitarista), a exemplo do que já acontecera com Weber, do processo de racionalização envolvido 

pela modernização, não permitindo reconhecer evidências, mesmo que minoritárias, de uma 

racionalidade universal (razão comunicativa) construída e compartilhada intersubjetivamente, ou 

seja, além dos limites individuais da filosofia da consciência do sujeito transcendental.  

Com essas características ampliadas e radicalizadas, podem ser identificados 

posicionamentos como os de Michel Foucault (1984; 1985; 1999) e Jean Baudrillard (1991), o 

primeiro negando qualquer possibilidade de universalidade em conceitos como os de razão e 

verdade ao classificá-los como meros reflexos da estrutura de poder, enquanto o segundo chega a 

negar até mesmo a eventualidade do poder, considerando-o limitado a existir apenas 

virtualmente, como simulacro, através da crença em sua realidade. Ainda que reconhecendo nas 

representações não só sua realidade estruturada, que embasa a reprodução da ordem estabelecida, 

mas também sua capacidade estruturante, que sinaliza no sentido da transformação social, Pierre 

Bourdieu (1989), contudo, relega em suas reflexões (ORTIZ, 1983) esta possibilidade a uma 

dimensão altamente atrofiada em relação à primeira. 
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Diante dessas circunstâncias, conforme a discussão estabelecida no 2º capítulo, na busca 

de fundamentação da Sociologia em termos de teoria da linguagem, utilizando a teoria dos jogos 

de linguagem de Wittgenstein (1975) e as reflexões de Austin (1990) e Searle (1995; 2000), 

Habermas considera a verdade uma pretensão de validez vinculada aos enunciados afirmados 

como atos de fala constatativos (direcionados a eventos ou estados de coisas do mundo objetivo), 

que podem ser realizados com razão ou sem razão, porém sempre com a pretensão de ser algo 

verdadeiro. Desses atos se distinguem os regulativos cujas pretensões de validez dizem respeito 

ao aspecto normativo do mundo social, ou seja, à correção, retitude, justiça ou legitimidade das 

normas estabelecidas na sociedade, e os expressivos que envolvem pretensões de validez quanto 

à autenticidade de manifestações do mundo subjetivo. Além destes três tipos de pretensão de 

validez pode-se ainda citar, como integrante da rede do que se pode reconhecer como 

racionalidade, a inteligibilidade, que está afeta a qualquer comunicação como condição básica do 

entendimento recíproco. 

Portanto, antes de se verificar se uma afirmação é verdadeira, deve-se averiguar se a 

pretensão de validez que enseja pode ser reconhecida como justificada e, portanto, capaz de ser 

sustentada. Assim, faz-se necessário diferenciar a ação, âmbito de comunicação no qual 

tacitamente reconhecemos e pressupomos as pretensões de validez inseridas nas emissões, 

manifestações e afirmações (através das quais intercambiamos informações/experiências relativas 

à ação), daquilo que se entende por discurso, quer dizer, a forma de comunicação caracterizada 

pela argumentação em que se tornam tema as pretensões de validez problematizadas que estão 

sendo submetidas a exame para se saber se são legítimas ou não.  

Essa diferença é imprescindível para se verificar que o desenvolvimento da ética do 

discurso, tal como concebida por Habermas, exige que se saia dos contextos de ação e 
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experiência, já que nele não se trocam informações e sim argumentos que se destinam a justificar 

ou rejeitar pretensões de validez problematizadas. Dessa maneira, os discursos não distorcidos 

exigem a suspensão das coações da ação, pois precisam neutralizar qualquer outra motivação que 

não seja a disponibilidade cooperativa ao entendimento, além de implicarem a virtualização das 

pretensões de validez, para deixar em suspenso os objetos da experiência, bem como uma atitude 

hipotética capaz de considerar tanto os fatos como as normas desde o ponto de vista de sua 

possível existência ou legitimidade. No sentido contrário, fica indicado, por sua vez, o discurso 

que se constitui em comunicação sistematicamente distorcida (ideologia), ou seja, aquela que é 

expressão de interesses particulares poderosos do Estado e/ou do mercado, mas que se apresenta 

como resultado de um consenso autêntico e visando ao bem comum. 

A distinção entre fato e objeto da experiência também é relevante. Fato é aquilo que 

podemos justificadamente afirmar e que faz um enunciado verdadeiro. Objeto da experiência 

(coisas e eventos, pessoas e suas manifestações) é aquilo acerca do que fazemos afirmações ou do 

que enunciamos algo. Aquilo que se afirma dos objetos é um fato quando tal afirmação está 

justificada. Portanto, a idéia de verdade só pode desenvolver-se através da referência ao 

desempenho discursivo de pretensões de validez. Neste contexto da teoria consensual da verdade, 

a confiabilidade de uma informação não deve ser medida pela probabilidade com que se 

satisfazem as expectativas de comportamento decorrentes dessa informação nos âmbitos da ação 

(conforme a pretensão estratégica), mas unicamente pela competência discursiva desempenhada, 

pois só podemos chamar de verdadeiros os enunciados que conseguimos fundamentar. 

Os conteúdos comunicados assumem o caráter de um saber associado a um potencial de 

razões, pretende validade e se expõe a crítica também com base em razões. As obviedades 

culturais e as certezas do mundo da vida deixam, assim, de oferecer respaldo às concepções 
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morais básicas acarretando o desentrelaçamento pós-convencional da moral e da eticidade e a 

separação entre os discernimentos e os motivos empíricos culturalmente habitualizados. Isso 

corresponde ao advento de um sistema de controles internos do comportamento capaz de guiar os 

juízos morais por princípios e possibilitar a autodireção, independentemente da pressão externa 

de ordenações legítimas e factualmente reconhecidas. 

Embora concorde com a posição de Marx de que os conflitos de classe estão na base dos 

diversos fenômenos de ilegitimação, Habermas, no entanto, observa que naturalmente os 

problemas de legitimidade não são enfrentados em termos econômicos, mas no plano das 

doutrinas legitimadoras, ligadas às definições da identidade coletiva que, por sua vez, somente 

pode se apoiar em “estruturas que produzem unidade e asseguram consenso, como são a língua, a 

participação étnica, a tradição – ou mesmo a razão” (HABERMAS, 1990a, p. 222-223).  

Esse posicionamento contrapõe-se à tese da qual se aproxima Niklas Luhmann (1980) de 

que as decisões legais produzidas no Estado moderno prescindem de motivos para serem aceitas 

pelos cidadãos, passando a funcionar uma integração de sistema através das funções latentes de 

estruturas e mecanismos sociais não normativos. Isto culmina na crença de que a eficiência do 

sistema pode fazê-lo prescindir da legitimação, ou de que esta possa ser produzida eficazmente 

pelo aparelho de estado e pelo sistema econômico, sem que os cidadãos possam interferir neste 

processo.

A pressuposição desta autonomia total do sistema diante de qualquer possibilidade de 

mediação da sociedade no processo de legitimação, concebido como mecanismo de preservação, 

estabilização ou auto-regulação da estrutura sistêmica, vira as costas ao fato decisivo de que a 

justificação da legitimidade, na época moderna, tornou-se reflexiva  e referida a premissas e 
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procedimentos, considerados válidos por todos enquanto cidadãos livres e iguais, para 

concretização do acordo necessário ao contrato social. Fora do livre acordo propiciado pela 

formação discursiva da vontade não existe espaço para um princípio racional de legitimação. 

A discussão mantida pelos defensores das teorias normativa e “realista” ou empírica da 

democracia, no entendimento de Habermas, está mal colocada.  As democracias caracterizam-se 

pelo princípio racional de legitimação e não pela designação a priori de tipos de organizações. A 

idéia realista ou empírica expressa por Schumpeter (1961) é refutada como uma redução da 

democracia a um método para a escolha de elites, com a adoção de procedimentos e premissas 

estranhos aos do livre acordo e da formação discursiva da vontade, como observa Avritzer 

(1996). O modelo decisionista de procedimentos do poder democrático de elites não pode ser 

justificado com base em interesses generalizáveis. 

Nesse modelo decisionista, só é considerado o método de escolha de líderes e formação 

de lideranças, sem associar ao conceito de democracia as condições necessárias à satisfação dos 

interesses legítimos através da consecução do compromisso fundamental com a autonomia. Ao 

contrário, não são concebidos nesta concepção de democracia os interesses generalizáveis de 

todos os indivíduos, prestando-se apenas a funcionar como “chave para distribuição de 

recompensas, conforme o sistema, isto é, um regulador para satisfação de interesse privado”, a 

fim de tornar possível a “prosperidade sem liberdade” (HABERMAS, 1980, pp. 155-156). Dentro 

desse modelo, a democracia não tem mais vínculo com a igualdade política, significando somente 

o direito formal de igual oportunidade de acesso ao poder, pois abdicou do compromisso maior 

de racionalizar o exercício da autoridade através da participação dos cidadãos em processo 
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discursivo de formação de vontades, e se reduz a viabilizar apenas acordos entre elites 

dominantes.  

Muitas normas são impostas contra a vontade dos que as cumprem, quer dizer, são aceitas 

imotivadamente pela massa da população. Para que isso possa acontecer, contudo, faz-se 

necessário uma sistemática interdição das estruturas comunicativas em cujo interior se formam os 

motivos do agir, o que se constitui num problema concreto de fragmentação da consciência, de 

reificação/coisificação do sujeito. Essa interdição, gerada através dos meios de controle 

deslingüistizados dinheiro e poder, bem como pelas formas de comunicação generalizáveis – 

prestígio e influência -, envolve a situação empiricamente existente de uma inegável força 

factual, que, entretanto, não chega a ser uma força legitimadora cuja condição necessária é a que 

se deve hoje  somente às premissas e regras da comunicação.  

A busca pelos teóricos de sistemas (Parsons, Easton,  Luhmann) dos mecanismos que 

poderiam criar um volume suficiente de legitimação ou por quais equivalentes funcionais pode 

ser substituída a legitimação inexistente, ou das condições social-psicológicas nas quais nasce a 

crença na legitimidade, dentro de uma teoria das motivações à obediência, pelos teóricos da 

aprendizagem, representa, no entendimento de Habermas, a negação sistemática de julgar os 

fundamentos sobre os quais se apóiam as pretensões de legitimidade. Esse posicionamento da 

teoria do sistema respalda-se numa visão que não admite a agência humana, a ação racional fora 

dos marcos estratégicos, repetindo a crença cientificista do positivismo de que só os meios 

científicos seriam capazes de produzir conhecimento válido, quer dizer, não haveria condições de 

existir conhecimento válido no mundo da vida. Aliás, essa ciência tradicional distinguiu-se, 

historicamente, como observa Boaventura de Souza Santos (2001, p. 57), desqualificando o senso 
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comum como falso, ilusório e superficial. Com isso, desprezou virtualidades destas formas de 

conhecimento, como a visão de mundo pragmática (PEIRCE, 2000, p. 193) assente na ação 

compromissada com a transparência e o princípio da igualdade de acesso ao discurso e às 

competências cognitiva e lingüística. 

Como resultado do vasto empreendimento teórico desenvolvido a partir das posturas 

epistemológicas da filosofia clássica alemã (Kant e Hegel), cotejadas com as contribuições de 

Marx, do pragmatismo (Peirce) e da hermenêutica (Dilthey), Habermas constrói um método mais 

adequado para as ciências sociais combinando a utilização da explicação causal relativizada pela 

reflexão, pela dúvida radicalizada – “uma pragmática universal” -, com uma hermenêutica 

mediada por uma teoria transcendental, que possibilite a superação do particular no geral, ou seja, 

a transcendência do círculo hermenêutico, ambas articuladas com o compromisso emancipatório 

das ciências críticas. 

Nessa perspectiva, vislumbra-se a possibilidade de existir, além da razão instrumental ou 

sistêmica, uma razão comunicativa, universal, mas também histórica, dialógica, intersubjetiva e, 

ao mesmo tempo, prática, possível no mundo da vida, como evidência de um conhecimento 

válido além do âmbito científico, com a finalidade de descartar o cientificismo positivista e 

também superar o desencantamento e o negativismo que caracterizam as posições de Weber e da 

Escola de Frankfurt (Adorno e Horkhermer). 

No 3º capítulo, são analisadas as novas concepções teóricas do estudo do jornalismo, que 

surgem, na esteira da guinada lingüística verificada com a superação do positivismo, como a 

teoria do agendamento ou agenda setting, com McCombs e Shaw (1972) e Molotch e Lester 

(1998), que contradizem a alegação funcionalista que pretendia eximir a mídia de qualquer 
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responsabilidade sobre as conseqüências negativas da massificação (apatia, atomização, 

conformismo e alienação), no máximo considerando-as efeitos não pretendidos, acidentais ou, de 

acordo com a terminologia de Merton e Lazarsfeld (1987), disfuncionais. No início, timidamente, 

os teóricos do agendamento sugeriam a possibilidade de, a longo prazo, o jornalismo ter a 

capacidade de sugerir os assuntos que as pessoas deveriam levar em consideração como 

relevantes na construção de sua noção da realidade.

Três décadas depois, já sem a camisa-de-força da hegemonia funcionalista, McCombs e 

Shaw (1993, p. 65) reconhecem uma “virada pelo avesso” na teoria, com a constatação em 

pesquisas de que, além de indicar a agenda dos temas da atualidade, a mídia noticiosa tem a 

capacidade de influenciar fortemente a consciência, ou seja, pode não só definir os assuntos 

considerados relevantes na análise da realidade, como também determinar a forma como essas 

questões devem ser compreendidas.  

Até então tinha se mantido quase inquestionado, em face do guarda-chuva contra críticas 

que lhe propiciava as bases positivistas da Escola Sociológica Funcionalista, o modelo 

tradicional do jornalismo espelho da realidade (teoria do espelho), baseado na possibilidade de 

uma objetividade absoluta capaz de garantir a reprodução perfeita e aproblemática da realidade. 

Outras correntes de estudos foram se formando com um escopo teórico distinto, a partir de White 

(1999), com a teoria da ação pessoal ou do gatekeeper; Waren Breed (1998) e John Soloski 

(1998), com a teoria organizacional; Kristol (1975) e Efron (1971), depois Lichter, Rotham e 

Lichter (1986), pela versão direitista, e Chomsky (1989) e Herman (1999), pela versão 

esquerdista, com a teoria da ação política; Hall, Chritcher, Jefferson, e Bagdikian (1993), com a 

teoria estruturalista; Schlesinger (1999), Tuchman (1999), Gans (1979), Gitlin (1980), Hartley 
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(1982), Hackett (1999), Gurevitch e Blumler (1999), Schudson (1998) e Bruck (1989), com a 

teoria etnoconstrucionista (newsmaking).

A despeito de suas especificidades, essas teorias têm em comum a característica de 

refutarem as bases da primeira teoria que surge com a mercantilização dos jornais e a 

transformação das notícias em mercadoria, a teoria do espelho, de inspiração positivista 

(Traquina, 2001, p. 67), que foi construída pela própria ideologia dominante no campo 

jornalístico, a qual concebe uma relação epistemológica com a realidade que propicia a 

identificação de uma fronteira indubitável entre realidade e ficção. Consta como noção central na 

teoria do espelho a idéia de que o jornalista é um comunicador sem interesse qualquer que o 

desvie da missão de informar a verdade doa em quem doer. Essa tarefa viabilizaria-se através de 

um conceito de objetividade total, capaz de negar completamente a subjetividade do narrador e 

fazer com que se acredite que as notícias sejam do jeito que são porque a realidade assim as 

determina. 

No sentido inverso, outro ponto em comum nessas teorias anti-positivistas é a denúncia 

que o jornalismo, em geral, tem se prestado muito mais para reproduzir a ordem institucional 

existente do que para questionar a realidade e contribuir para a evolução social. O mito da 

objetividade absoluta, pretensamente capaz de apresentar perfeitamente, como o reflexo de um 

espelho, através da interpretação de um pensamento único, a verdade absoluta dos fatos, é 

categoricamente descartado como uma estratégia de naturalização da versão da ideologia 

dominante como sendo a própria realidade social.    

Assim, as diversas correntes existentes no âmbito da teoria do discurso apresentam a 

capacidade de salientar a dimensão social e intersubjetiva do processo de construção de sentido 
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público pela instituição do jornalismo. Contudo, apesar dessas linhas teóricas se revestirem de 

um caráter complementar e coincidirem na denúncia da distorção ideológica, é preciso 

reconhecer o modelo habermasiano como aquele capaz de oferecer uma elaboração mais precisa 

e aprofundada tanto do processo de reprodução da realidade, com a preservação da ordem 

institucional estabelecida, quanto da possibilidade da mudança social, destacando as condições 

pragmáticas universais imprescindíveis ao estabelecimento de consensos autênticos, aqueles que 

dispõem da capacidade exclusiva de assegurar integrações sociais verdadeiras, legitimadas pelo 

consentimento racionalmente motivado dos cidadãos. Portanto, através da ética do discurso 

concebida pela Teoria da Ação Comunicativa, o idioma público da mídia noticiosa pode reverter 

a tendência à retração de sentido e à anomia, que caracteriza a colonização do mundo da vida, 

com o fortalecimento das possibilidades de construção de consenso intersubjetivamente 

compartilhado, o que se constitui em condição necessária para uma integração social autêntica, 

em que a vida possa ser, cada vez, menos ameaçada pela repressão e o sofrimento.     

1 Razão, legitimidade e jornalismo

As profícuas reflexões iniciadas por Jürgen Habermas, no início da década de 60, quanto 

ao papel da esfera pública articulada pelo jornalismo no processo de racionalização pública sobre 

o exercício do poder político e social, vêm demonstrando, cada dia mais, a admirável capacidade 

de esclarecer-nos lançando luz sobre os novos desafios colocados à evolução social, com as suas 
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possibilidades positivas relacionadas à razão comunicativa, mas também de nos advertir sobre as 

ameaças que a mídia tem representado para a humanidade, no tocante à possibilidade de 

regressão a uma situação de barbárie tecnológica. Por isso, este capítulo dedica a sua primeira 

parte à análise das circunstâncias do surgimento da esfera pública e do jornalismo, bem como dos 

problemas que culminaram na sua refeudalização. 

 Na sessão seguinte, serão avaliados os acréscimos introduzidos no conceito de esfera 

pública a partir da guinada lingüística e pragmática adotada por Habermas desde os estudos 

prévios à Teoria da Ação Comunicativa, aprofundados no Discurso Filosófico da Modernidade e 

concretizados em Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Diante dessa revisão de 

fôlego, na qual o caráter típico-ideal weberiano foi superado de maneira a tornar o conceito de 

esfera pública apto à sua aplicação em toda a complexidade da realidade empírica da sociedade 

moderna tardia, as críticas que lhe foram dirigidas parecem perder a propriedade que, 

anteriormente, pelo menos, algumas, chegaram a ter.  

Na terceira parte, serão apresentados os pressupostos que fundamentam o diagnóstico das 

patologias da modernidade, elaborado por Habermas, com os seus conceitos de colonização do 

mundo da vida pelo sistema, crise de legitimidade, comunicação sistematicamente distorcida e 

moral consensual. 

 Por fim, na última sessão, é discutida a proposta de Marcelo Neves de substituição do 

conceito da moral consensual pelo de moral dissensual. Mesmo que não seja a intenção deste 

autor identificar a diferenciação entre as interações sistêmica e social, visto que o mesmo faz uma 

clara opção pela concepção de teoria de sistemas fechados (autopoiéticos) de Luhmann, a 

discussão de seus argumentos proporciona uma melhor visualização das possibilidades da 

racionalidade comunicativa, através do fortalecimento do pluralismo, do multiculturalismo e da 



24

política de formação de novas identidades. Assim, embora incidindo numa questão já discutida 

por Habermas quando analisa o caráter dinâmico do consenso sempre passível de retematização – 

o que concede ao conceito uma dimensão de dissenso consentido de forma contínua e permanente 

-, as considerações de Marcelo de Neves têm o mérito de salientar aspectos do processo 

discursivo de construção de consenso/dissenso que valorizam a reflexividade.  Nesse sentido, o 

dissenso consentido é entendido como uma evidência da capacidade racional comunicativa de 

garantir a convivência civilizada além dos limites do consenso imediatamente possível, o que 

pode significar, para o jornalismo, a possibilidade de início de um processo de definição de 

critérios para uma prática profissional mais crítica e conseqüente com o caráter multifacetário e 

dinâmico da sociedade humana. 

1.1 O contexto da esfera pública e o jornalismo 

A transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna, que se verificou na 

Europa central, implicou, de acordo com a análise iniciada por Max Weber, um processo de 

racionalização, caracterizado pela substituição das imagens religiosas do mundo, que 

amalgamavam teologicamente as visões do mundo e as noções de realidade, por uma cultura 

profana em que as ciências empíricas, as teorias morais e jurídicas fundamentadas em princípios 

e as artes tornadas autônomas passaram a constituir esferas culturais de valor. 

A socialização do indivíduo, então, passou a se efetivar através de processos de 

aprendizagem dos problemas teóricos, prático-morais e estéticos, vivenciados de forma 

descentrada segundo as legalidades internas próprias dessas esferas de valor. Nas novas 

estruturas sociais, a política de formação de identidades é liberada dos estreitos limites do antigo 
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regime, com a ampliação do leque de alternativas e o aprofundamento da individualização, 

respaldados na universalização das normas e generalização dos valores. É nesse novo contexto 

que se destacam, pela sua diferenciação, embora funcionalmente interligados, dois sistemas, que 

se consolidam ao redor dos centros articuladores da empresa capitalista e do aparelho burocrático 

do Estado (Cf. HABERMAS, 2000, p. 4). 

Nas sociedades modernas altamente complexas, as estruturas sistêmicas econômicas (o 

mercado) e adminstrativas (o Estado), institucionalizadas pela positivização do direito, 

conseguem aprofundar o processo de diferenciação  não só em relação ao mundo da vida, mas 

também em relação ao outro subsistema que cada uma representa, a ponto de quase conquistar a 

condição de se  autonomizar (autopoiesis), parecendo capaz de se regular a si próprio, reduzindo 

tudo mais ao seu entorno, culminando a sua concentração de poder na capacidade de se 

estabilizar através de uma interação sistêmica que a teoria de sistemas (Parsons/Luhmann) não 

consegue distinguir inteiramente da interação social, pois não reconhece toda a diferença 

categorial entre sistema e mundo da vida. 

 Na discussão estabelecida com a teoria da mídia de Parsons, no segundo volume da 

Teoria da Ação Comunicativa, Habermas argumenta que as normas e princípios do consenso vêm 

se tornando sempre mais gerais para satisfazer os crescentes níveis de abstração exigidos pela 

necessidade de entendimento, que aumenta concomitantemente com o processo de diferenciação 

das sociedades modernas. Isso porque, nas complexas sociedades  modernas, cada vez mais 

diferenciadas em relação às formas de vida e às disposições de interesse, não desaparece a ação 

voltada ao entendimento (HABERMAS, 1987, p. 93). 

 Na análise desse fenômeno, observa que a necessidade de entendimento desaparece 

quando os domínios de ação socialmente integrados são transformados em integração de 
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sistemas. Nesses casos, o dinheiro e o poder, fichas simbólicas dos mercados e das 

administrações, passam a responder pelas funções de integração, que, anteriormente, eram 

formalmente realizadas por valores e normas consensuais, ou até por processos voltados ao 

entendimento. 

 A tese de Habermas é que não pode deixar de provocar distúrbios colaterais patológicos a 

comercialização ou burocratização de domínios de ação especializados na transmissão de cultura, 

socialização de jovens e integração social, para os quais é imprescindível o meio da ação 

comunicativa, uma vez que não podem ser efetivamente integrados através de dinheiro ou poder. 

 O trânsito desde as sociedades de classes estratificadas do feudalismo europeu às 

sociedades de classes econômicas da modernidade inicial teve como condição necessária a 

progressiva desconexão de sistema e mundo da vida.  O padrão capitalista de modernização, 

contudo, se caracteriza pela deformação das estruturas simbólicas do mundo da vida, no sentido 

de sua coisificação, sob os imperativos dos subsistemas diferenciados e autonomizados através 

dos meios de controle sistêmico dinheiro e poder.  

 Na forma de compreensão habermasiana da transição para a sociedade moderna, 

prevalece a ênfase num conceito de interação ligado à arena social, na qual funciona como 

princípio transformador a ação comunicativa, fundamentando um processo de diferenciação 

social em que os conceitos weberiano de burocratização e marxiano de monetarização são 

reelaborados e colocados em relação com processos interativos. 

 Nessa passagem histórica, os fundamentos sacros da integração social são substituídos 

pela base de validez da ação orientada ao entendimento, produzindo a antecipação de uma 

comunicação cotidiana pós-tradicional, a qual determina, mas a sua vez também supera a 

ideologia burguesa. A ação comunicativa foi capaz de conservar sua autonomia e pôr limites à 
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dinâmica própria dos subsistemas autonomizados, ao romper o isolamento das culturas dos 

especialistas e, com isso, escapar aos perigos combinados que representam “a coisificação e a 

desertificação cultural do mundo da vida”. Porém, ao mesmo tempo, a racionalização do mundo 

da vida permite, paradoxalmente, a coisificação sistematicamente induzida para preservação do 

sistema e a projeção de uma perspectiva utópica imprescindível para a ampliação do recurso 

escasso da significação e, conseqüentemente, para a mudança social (HABERMAS, 1988, v. II, 

p. 467). 

 Assim, com a “verbalização do sagrado”, tem início o processo histórico de liberação de 

um potencial racional contido na ação comunicativa que, na modernidade, configura-se como 

diferenciação das estruturas simbólicas, expressa principalmente na crescente reflexividade das 

tradições culturais, em processos de individualização, na generalização de valores, na imposição 

de normas mais abstratas e mais gerais, ou seja, como racionalização do mundo da vida.  

As tendências envolvidas nesse processo, para Habermas, não culminam exclusivamente 

em bons resultados, mas indicam que, afinal, está se ampliando o número de casos em que a 

integração precisa ser coordenada através de um consenso alcançado pelos próprios participantes. 

Caso contrário, eles precisam ser adaptados a meios como dinheiro e poder, ou dirigidos através 

de um pseudoconsenso, que, cada vez menos, pode ser construído a partir de ideologias, sendo 

muito mais forjado pela fragmentação da consciência e por interdições na comunicação, que 

distorcem a prática cotidiana e estão na base das grandes patologias sociais contemporâneas 

(HABERMAS, 1987, p. 99). 

 Dessa maneira, é introduzida uma terceira arena, distinta do Estado e do mercado: a esfera 

pública articulada pelo jornalismo para formação da opinião pública, cujo fortalecimento 

propiciou instrumentos de defesa à sociedade contra os processos de mercantilização e 
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burocratização. Assim, o autor da Teoria da Ação Comunicativa desenvolve a sua concepção de 

democracia baseada no processo discursivo gerado a partir das “redes públicas de comunicação, 

com as quais os processos de institucionalização legal e utilização administrativa do poder estão 

indissoluvelmente ligados” (AVRITZER, 1996, p. 15).   

Portanto, a atividade do jornalismo insere-se, de forma estratégica, no cerne do próprio 

fenômeno paradoxal, que caracteriza o processo de modernização em que a diferenciação de 

esferas culturais de valor autônomas produz o desacoplamento de sistema e mundo da vida. 

 O caráter paradoxal desse fenômeno consiste no fato, facilmente constatado pelo senso 

comum, dele se apresentar sob a forma de duas tendências antagônicas, contraditórias:  

1. uma crescente racionalização pública, impulsionada pela imprensa, remove as barreiras 

limítrofes da ação comunicativa, fato este potencializado pelo advento dos meios de 

comunicação eletrônicos que emancipam as possibilidades de consenso racionalmente 

motivado das restrições espaciais e temporais, atingindo contextos multiplicados de um 

público indeterminado e geral; 

2.  uma comunicação sistematicamente distorcida (manipulada), que interdita e exonera a 

demanda pela tematização e problematização de questões de interesse geral no debate 

público articulado pelo jornalismo, solapando o processo de racionalização e esvaziando 

as possibilidades de construção lingüística de consenso, com o intuito de satisfazer a 

necessidade de estabilização do sistema, desviando as sobrecargas de legitimação através 

principalmente dos meios de controle “dinheiro” e “poder”. 

A diferença dessas duas tendências antagônicas 

expressa a contradição entre

a racionalização da comunicação cotidiana, ligada às estruturas intersubjetivas do 
mundo da vida, para quem a linguagem representa o meio genuíno e insubstituível de 
entendimento, e a crescente complexidade dos subsistemas de ação racional com 
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respeito a fins onde coordenam a ação meios de controle como o dinheiro e o poder 
(HABERMAS, 1988, v. I, p. 437).  

Assim, a identificação dessas duas tendências, mais do que a distinção de competência 

entre o tipo de ação orientada ao entendimento e o tipo de ação orientada ao êxito, exige a 

diferenciação de dois princípios de integração: a integração social (a) e a integração sistêmica 

(b). Na primeira, é evidente a necessidade da ação comunicativa para satisfazer lingüisticamente 

às pretensões de validez exigidas pelo processo de construção racional de consenso, enquanto a 

segunda integração é realizada por “meios de comunicação deslingüistizados”, através dos quais 

se diferenciam os subsistemas de ação orientada ao êxito. 

Hoje em dia, qualquer pessoa medianamente informada tem a capacidade de reconhecer 

essas duas tendências antagônicas que se confundem com a própria imagem do jornalismo:  

a) uma instituição que, mais do que nenhuma outra, tem a capacidade de proteger o 

simples cidadão de injustiças cometidas pelo poder político dos que respondem pela 

administração estatal ou pelo poder econômico dos controladores do mercado, bem como de se 

constituir em ameaça para a preservação de sistemas ilegítimos;  

b) ao mesmo tempo em que amedronta as pessoas com a exposição pública de sua vida 

privada, caso isso venha a lhe trazer algum lucro, na melhor das hipóteses negativas, chegando 

até a incorrer em manipulações para produzir alienação e anomia, com a banalização da violência 

e o aviltamento dos padrões morais de convivência social, resultantes da disseminação de um 

exacerbado individualismo hedonista1.

1
Como observa Habermas, os meios sistêmicos deslingüistizados - o dinheiro, o poder e, inclusive, o subsistema 

funcional da comunicação de massa quando expressa a ulterior generalização da influência e do prestígio 
relacionados a interesses de pessoas e/ou grupos  e sistemas de status – “concatenam interações no espaço e no 
tempo produzindo redes, cada vez mais complexas, que não se pode manter presentes em conjunto nem se atribuir a 
responsabilidade de nada. Pois se a capacidade de responder pelas próprias ações significa, com efeito, que um pode 
orientar sua ação por pretensões de validez susceptíveis de crítica, então nessa coordenação da ação, 
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A preocupação com essas tendências antagônicas remonta à época do surgimento da 

sociologia. Desde então, tiveram início os esforços para a compreensão do fenômeno, através dos 

grandes mestres fundadores dessa disciplina, a única ciência social que tem mantido sua relação 

com os problemas da sociedade global, sempre se constituindo também em teoria social, sem 

desfazer-se dos problemas da racionalização, nem os reduzir a questões menores. Como ciência 

da sociedade burguesa, à sociologia compete a tarefa de explicar o decurso e as formas de 

manifestação anômicas da modernização capitalista nas sociedades pré-burguesas.  

Durkheim, ao mesmo tempo em que distinguia a solidariedade mecânica da solidariedade 

orgânica, advertia sobre o perigo de anomia que rondava à sociedade moderna. Max Weber, por 

sua vez, reconhecia um processo de racionalização na modernização, mas também se inquietava 

com a perda de sentido e liberdade a que a dominação burocrático-legal do estado moderno 

condenava seus cidadãos. E ninguém mais do que Marx, a despeito da sua crença numa 

revolução determinada historicamente, conforme a teoria da evolução social expressa no prefácio 

à Contribuição à Crítica da Economia Política (1859), chamou a atenção para a patologia da falsa 

consciência, o processo de reificação/coisificação alimentado pela ideologia. 

No diagnóstico habermasiano da sociedade hodierna, o processo de modernização não 

toma só a forma de uma diferenciação entre Estado e Sociedade, mas atinge também uma 

diferenciação entre o subsistema econômico e o subsistema administrativo, organizando-se, o 

primeiro, através da lógica estratégica do intercâmbio que possibilita a comunicação pelo código 

desmundanizada e descolada de todo consenso alcançado comunicativamente, já não se faz necessário que os 
participantes sejam capazes de responder por suas ações no sentido indicado” (1988, v. II, p.  260-261). 



31

positivo da recompensa, e o segundo através da lógica estratégica do poder que permite a 

comunicação pelo do código negativo da sanção2.

1.1.1 Esfera pública, origem e características 

Pode-se identificar, nas condições que possibilitaram o surgimento da esfera 

pública, como decorrência da expansão do capitalismo financeiro e mercantil primitivo - dos 

primeiros depósitos, passando pelas grandes feiras periódicas até a consolidação das grandes 

cidades comerciais como centros de troca de informações -, o desenvolvimento de uma ampla 

rede horizontal de dependências econômicas, que não se conformam mais nas relações verticais, 

estabelecidas na economia doméstica fechada da velha ordem feudal.  

Assim, mais ou menos contemporâneos às bolsas, surgem o correio e a imprensa, que 

institucionalizam canais permanentes de comunicação. Contudo, Habermas ressalva que, da 

mesma maneira que só se pode falar de correio quando a possibilidade de transporte regular de 

cartas torna-se acessível ao público em geral, também só se deve reconhecer rigorosamente a 

existência da imprensa quando a transmissão regular de informações passa a ser uma 

possibilidade pública, ou seja, também acessível ao público em geral. Portanto, para ele, os 

significados dessas duas instituições estão essencialmente vinculados ao advento do decisivo 

elemento da publicidade3.

2 Para Leonardo Avritzer, o enfrentamento central da modernidade, decisivo para determinação da capacidade de 
sobrevivência de formas de comunicação e interação que originaram os mais expressivos movimentos sociais 
modernos, dá-se na intersecção das estruturas interativas do mundo da vida com os subsistemas funcionais (Cf. 
AVRITZER, 1996, p. 18).

3 Para fazer frente à redução de representatividade provocada pela mediação dos senhores feudais às decisões das 
autoridades estamentais, é objetivada a esfera do poder público, através da atividade estatal continuada, baseada na 
administração e no exército permanentes, mas sobretudo respaldada na permanência dos contatos de intercâmbio de 
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Pode-se verificar, na tese de livre docência de Habermas (Mudança estrutural da esfera 

pública), a identificação do advento de cada um dos lados da atual dupla face do jornalismo em 

distintos momentos históricos. Inicialmente, para viabilização do mercado com a transformação 

do valor de uso dos produtos em valor de troca das mercadorias. Para isso, foi necessário não só 

um sistema de troca de produtos, mas também um sistema de troca de informações, capaz de 

subsidiar, referenciar e lastrear a fixação dos preços das mercadorias através da especulação 

sobre a oferta e procura dos bens e serviços.

Com a reestruturação promovida pelo capitalismo mercantilista, toma corpo o segundo 

elemento do sistema de trocas pré-capitalista, a imprensa, como “uma peculiar força explosiva”. 

Esse fato se deu aos poucos, à proporção que a notícia também vai se transformando em 

mercadoria, e não só pelo interesse particular dos “escribas dos boletins” ou por pressões 

exercidas pelo “público” dos periódicos. Inicialmente, os primeiros jornais diários, chamados 

“políticos”, não refletiam esse potencial devido à censura oficial das administrações e extra-

oficial dos grandes comerciantes, que filtrava o grande fluxo de informações contido nas 

correspondências privadas, onde se relatava amplo noticiário de assembléias parlamentares, 

guerras, resultados de colheitas, impostos e comércio.  

Nesse filtro passavam, essencialmente, informações menos importantes do comércio, da 

corte e do estrangeiro, além do repertório de “novidades”, herdado dos folhetins: “as curas 

miraculosas e os dilúvios, os assassinatos, epidemias e incêndios. Assim, as informações que 

chegam à publicação pertencem ao rebotalho do material noticioso em si disponível 

(HABERMAS, 1984, p. 34 - 35). 

mercadorias e notícias (bolsa e imprensa). Com isso, “público” deixa de fazer referência à corte e à autoridade de 
uma pessoa para reportar-se “ao funcionamento regulamentado, de acordo com competências, de um aparelho 
munido do monopólio da utilização legítima da força” (AVRITZER, 1996,  p. 32). 
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Essa atividade especulativa vivenciou um fantástico incremento devido à exploração das colônias 

e utilização dos inventos científicos como tecnologia na produção das oficinas e, posteriormente, 

corporações de ofícios e primeiras unidades fabris. 

Dentro desse novo contexto de vertiginoso crescimento dos negócios e da economia de uma 

maneira geral, o jornalismo, como sistema de troca de informações de acesso geral, além de se 

constituir em componente essencial na formação do mercado, igualmente foi instrumento de 

viabilização e consolidação de outra instituição imprescindível para o surgimento da sociedade 

moderna: o aparelho de estado burocrático e policial-militar permanente. 

Assim, a despeito de sua utilização para adequar e ajustar a interação do Estado com a população 

nos ritmos da emergente economia capitalista mercantilista burguesa, a imprensa, desde o início, 

também despertou os temores das cortes e dos monarcas, pelo seu potencial ameaçador com 

relação à preservação das estruturas do poder teocrático, ao tornar as decisões administrativas do 

governo um assunto de interesse geral, formando uma esfera pública, onde se passou a produzir 

algo como um discernimento ou uma racionalização pública sobre as questões políticas, 

econômicas e sociais. 

 Portanto, desde o início, o Estado evidenciou-se ciente da sistemática utilidade e até 

necessidade da imprensa para a administração, mas também da potencial ameaça que esta pode 

representar para a preservação do seu poder. São inúmeros e incontáveis os exemplos de esforços 

para controlá-la através da censura (HABERMAS, 1984, p. 36).  Contudo, a autoridade dirige a 

sua comunicação a um público culto, que lê, constituído basicamente da camada burguesa 

atingida e interpelada pela política mercantilista, sobre a qual provoca tamanha repercussão que  

o publicum, o  correlato abstrato do poder público, acaba por revelar-se conscientemente 
como um antagonista, como o público da esfera pública que então nascia. Ela, enquanto 
tal, desenvolve-se especialmente à medida que o interesse público na esfera privada da 
sociedade burguesa não é mais percebido apenas pela autoridade, mas também é levada 



34

em consideração pelos súditos como sendo sua esfera própria (HABERMAS, 1984, p. 
38).

E este componente crítico de um público pensante é constituído em função das 

intervenções públicas e dos preços das taxas e impostos, que incidem sobre a economia 

doméstica privatizada, cuja reprodução da vida passa a depender sobretudo da esfera onde é 

definido o interesse público, através da imprensa, instrumento utilizado pela administração para 

tornar a sociedade uma coisa pública, em sentido estrito.  

Convocados pelos senhores feudais, os intelectuais burgueses transmitiam ao público, 

através da imprensa, idéias e informações sobre descobertas que pudessem ser aplicadas. Logo, 

as idéias formuladas passaram a expressar os interesses burgueses, voltando-se contra aqueles 

que as haviam encomendado. Para deter essa ameaça, as autoridades tentaram impor a proibição 

de veiculação, pela imprensa, de juízos sobre as decisões e atos governamentais e até 

desautorizar qualquer pessoa privada como incapaz de julgá-los, por entender que lhe falta o 

conhecimento completo das circunstâncias e dos motivos, formulando a, ainda hoje forte, 

doutrina do segredo de Estado.

Assim, essas opiniões que se pretendia sufocar são consideradas juízos “públicos”, dentro 

do contexto de uma esfera pública que, certamente, era anteriormente entendida como monopólio 

do poder público, mas que, então, passava também a ser apropriada como o fórum para onde se 

dirigiam os cidadãos com o intuito de constranger o poder público numa situação nova de 

fragilidade social, na qual precisaria legitimar a sua posição perante a opinião pública.  

Dessa maneira, a esfera pública burguesa, regulamentada pela autoridade, passa a ser 

reivindicada pelas pessoas privadas, constituídas por ela como seu público, para dirigi-la contra a 

própria  autoridade, a fim de exigir a discussão política das questões de interesse coletivo, 
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construindo, de forma inusitada sem precedente na história, uma lógica administrativa 

caracterizada pela “racionalização pública”.  

Instituição por excelência da opinião pública, o jornalismo conseguiu, com o tempo, dobrar as 

resistências do antigo regime e afirmá-la como expressão da vontade geral e, por isso, fonte única 

e exclusiva das leis do Estado de direito democrático. Portanto, foi a partir do poder simbólico-

comunicativo exercido pela imprensa que os monarcas passaram a ser obrigados a comparecer ao 

tribunal da opinião pública (“fórum do público”) para justificar seus atos e omissões sob pena de 

ter que revisá-los, caso não obtivessem o consentimento da maioria. Portanto, o jornalismo 

conquistou a posição de artífice da publicidade crítica, que suplantou a política do segredo, 

característica da monarquia absolutista, e possibilitou a racionalização publica, geradora da 

sociedade moderna.

1.1.2 Publicidade e Segredo 

A divisão entre Estado e sociedade passa a demarcar também a separação do setor privado 

da esfera pública, garantida pelo princípio da publicidade inerente à opinião pública, ao contrário 

da situação anterior quando a política do segredo propiciava a autonomização da corte e do 

estamento dominante de qualquer pressão social. Assim, nos cafés, salões e associações, 

desenvolvia-se um tipo de sociabilidade burguesa em que prevalecia, em oposição à convenção 

cortesã, algo como a igualdade de status, ilustrada pelo conceito do “meramente humano”. Nesse 

estilo de polidez burguês, não vigorava mais o poder, e até as relações de dependência 

econômica, em princípio, deveriam ser suspensas, anulando as diferenças provenientes tanto das 

leis do Estado quanto das do mercado. Entretanto, Habermas adverte que não se deve crer que, 
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nesses espaços, a concepção de público tenha sido efetivamente concretizada, mas, neles, “ela foi 

institucionalizada enquanto idéia e, com isso, colocada como reivindicação objetiva e, nessa 

medida, ainda que não tenha se tornado realidade, foi, no entanto, eficaz” (HABERMAS, 1984, 

p. 51). Com esses padrões de convivência, os freqüentadores dos cafés foram aumentando 

progressivamente até que o círculo multiforme por eles constituído não poderia mais manter sua 

coesão senão através do jornal, cujos artigos eram não só objeto de discussão como também 

apreendidos como parte constitutiva desse público, conferindo um caráter literário a essa esfera 

pública.4 Este espaço público literário é entendido por Habermas como origem do processo em 

que os indivíduos se conscientizam da força que representam como público, refuncionalizando o 

vínculo de coesão de literário em político, quando passam a utilizar a esfera pública, antes 

dominada pela autoridade, através da crítica exercida contra o Estado, com sua reivindicação de 

substituição da prática do segredo pela da publicidade, afirmando a opinião pública como única 

fonte legítima de leis genéricas e abstratas.  

A efetividade prática desse princípio da universalidade jurídica, característica do Estado 

de Direito Burguês, é questionada por Habermas na constatação de que “a esfera pública 

burguesa desenvolvida baseia-se na identidade fictícia das pessoas privadas reunidas num público 

em seus duplos papéis de proprietários e de meros seres humanos” (HABERMAS, 1984, p. 51). 

Tal coincidência de papéis, porém, no seu entendimento, só aconteceria se as condições 

4 “...clubes do livro, círculos de leitura, edições por subscrição, brotam por todo lado e, numa época em que, como 
na Inglaterra depois de 1750, a circulação dos diários e hebdomadários também é duplicada em menos de um quarto 
de século, a leitura de romances torna-se hábito nas camadas burguesas. Estas constituem o público que, daquelas 
antigas instituições dos cafés, dos salões, das comunidades de comensais, há muito já se emancipou e agora é 
mantido reunido através da instância mediadora da imprensa e de sua crítica profissional. Constituem a esfera 
pública de uma argumentação literária, em que a subjetividade oriunda da intimidade pequeno-familiar se comunica 
consigo mesma para se entender a si própria” (HABERMAS, 1984, p.  68). 
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econômicas e sociais possibilitassem as mesmas chances a todos de preencherem os critérios de 

acesso à esfera pública: propriedade e formação educacional.  

Sem a concretização dessas promessas, até a metade do século XIX, no entanto, o modelo 

liberal ainda era suficientemente verossímil para confundir o interesse da classe burguesa com o 

interesse geral e legitimar, naquela fase do capitalismo, a dimensão pública do Estado de Direito 

Burguês. Afinal, como ironiza Habermas, se todos, como podia parecer, tinham a possibilidade 

de se tornar um cidadão burguês, “então só burgueses deveriam também poder ter acesso à esfera 

pública politicamente atuante, sem que, por isso, estes perdessem o seu princípio” (HABERMAS, 

1984, p. 107). 

Nesse sentido, faz-se necessário salientar que o argumento universal insere-se num 

momento histórico de luta político-ideológica da burguesia para sobrepor-se à lógica do antigo 

regime, ilustrado pela participação do público em conflitos para superação da censura prévia 

imposta à imprensa, como forma de transformá-la em instrumento contra o Estado, que se 

ressentia dessa ameaça e considerava os cafés “focos de agitação política”. Vencida a censura 

prévia, são institucionalizados os comentários críticos às medidas da Coroa e deliberações do 

Parlamento que “modificam a natureza do poder público, chamado agora perante o fórum do 

público. Através disso, o poder torna-se “público” em duplo sentido. O grau de desenvolvimento 

da sociedade mede-se daí por diante pelo grau de discussão entre Estado e imprensa” 

(HABERMAS, 1984, p. 76-79). 

Nesse contexto, pode-se verificar que a cultura burguesa não se reduzia à mera ideologia, 

porque o raciocínio das pessoas não estava subordinado ao ciclo da produção e do consumo. A 

distinção, no setor privado, entre o proprietário e a pessoa natural separava os negócios 

particulares, de um lado, daquela sociabilidade que vinculava os integrantes do público, por 
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outro. Essa fronteira é apagada à medida que a esfera pública literária avança no âmbito do 

consumo, pois se a esfera reservada às pessoas privadas enquanto público também é penetrada 

pelas leis de mercado, que dominam a esfera do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social, 

“o raciocínio tende a se converter em consumo e o contexto da comunicação política se dissolve 

nos atos estereotipados da recepção isolada” (HABERMAS, 1984, p. 193)5.

Com o fim das associações, clubes e sociedades, o conceito de “dever social” esvaziou-se 

nas novas formas de convívio social que compartilham, apesar de sua multiplicidade, uma 

abstinência quase completa quanto ao raciocínio literário e político.  

Ao distinguir a cultura como algo que exercita o espírito, Habermas observa que a cultura 

de massa, ao contrário, não só não acumula, como faz regredir. O mundo criado pelos mídias só 

aparentemente ainda é esfera pública. O sensacionalismo é parte essencial do modelo dos meios 

de comunicação de massa e torna ilusória a integridade da esfera privada, pois passa a ser o 

espaço “onde se publicam biografias privadas” e as decisões públicas relevantes são deformadas 

pela personificação, culminando em sentimentalismo, com relação a pessoas, e cinismo, em 

relação a instituições6.

5 A partir do século XX, as intervenções estatais na esfera privada evidenciam a capacidade das grandes massas de 
transformar os antagonismos econômicos em conflitos políticos, embora estas medidas satisfaçam, em parte, os 
interesses dos mais fracos economicamente, também se prestam para a sua neutralização, tendo em vista que 
preservam o equilíbrio do sistema que não podia mais ser mantido pelo livre mercado. Este papel do Estado da 
social-democracia expressa ainda uma compensação sócio-política pela quase extinção da base de influencia da 
esfera íntima da familia, pois, além das ajudas materiais de rendimentos, são atingidas as funções existenciais, como 
as de criação e educação dos filhos, proteção, ou seja, funções elementares de tradição e orientação.  

6 A discussão, inclusive, passa a ser ela própria bem de consumo, onde o raciocínio público transforma-se em 
atrações nos programas do rádio e da televisão. Assim, “incluída no negócio, formaliza-se; posição e contraposição 
estão de antemão sujeitas a certas regras de apresentação: o consenso no procedimento. Colocações de problemas 
são definidas como questões de etiqueta; conflitos, que uma vez já eram descarregados em polêmica pública, são 
desviados para o nível dos atritos pessoais. O uso da razão arranjado desse jeito preenche, por certo, importantes 
funções sócio-políticas, sobretudo a de um aquietador substitutivo da ação; a sua função ‘jornalística’ se perde, 
contudo, cada vez mais” (HABERMAS, 1984,  p. 194-195). 
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A “cultura” processada pelos meios de comunicação de massa é uma cultura de 

integração, que envolve, em sua esfera, não só a informação e o raciocínio, como também assume 

funções de propaganda, influindo “política e economicamente, tanto mais apolítica ela se torna 

no todo e tanto mais aparenta estar privatizada” (HABERMAS, 1984, p. 208). Essa 

refuncionalização da esfera pública está vinculada à evolução da “sua instituição por excelência: 

a imprensa”, que, através de sua comercialização, acaba com a diferenciação entre circulação de 

mercadorias e de informações, entre esfera privada e esfera pública.  

Com a legalização de uma esfera pública politicamente ativa e a consolidação do Estado 

de Direito burguês, as pressões sobre a imprensa são aliviadas e esta vai abandonando sua 

posição polêmica e se tornando manipulável à proporção que se comercializa. Enquanto não se 

transformou num instrumento da cultura consumista, a imprensa funcionou como uma espécie de 

mediador e potencializador da esfera pública de cuja politização originou seu desenvolvimento.  

À medida em que vai se convertendo em empreendimento capitalista, a imprensa, 

paulatinamente, vai caindo sob a influência de interesses estranhos à empresa jornalística, “desde 

que a venda da parte redacional está em correlação com a venda da parte de anúncios”, o que a 

torna de instituição de pessoas privadas enquanto público em “instituição de determinados 

membros do público enquanto pessoas privadas – ou seja, pórtico de entrada de privilegiados 

interesses privados na esfera pública” (HABERMAS, 1984, p. 217-218).

 O lado negativo da dupla face do jornalismo começa a se evidenciar com a sua 

mercantilização, com a transformação dos jornais em empresas e as notícias em mercadorias. As 

organizações empresariais jornalísticas passam a apresentar uma segmentação em duas áreas 

distintas, a direção da empresa e a redação, com lógica, princípios e critérios diversos, que 

implicam tensões e conflitos geralmente resolvidos em função dos interesses pecuniários (muitas 
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vezes, extremamente imediatistas e deslocados da realidade específica desse tipo de negócio 

altamente dependente da credibilidade pública) dos que respondem pelo investimento de capital 

dessa atividade econômica. 

 Evidentemente que o papel nefasto do jornalismo disseminador da cultura consumista e 

manipulador da opinião e do consenso não teve a mesma dimensão desde o advento de sua 

refuncionalização, quando a esfera pública torna-se politicamente ativa, como instrumento de 

poder objetivando a hegemonia das idéias da emergente classe burguesa. Essa tendência foi 

avolumando-se paulatinamente à proporção que o novo modo de produção consolidava-se, na 

sociedade urbano-industrial, e vem se tornando cada vez mais complexa na modernidade tardia. 

 Essa mudança estrutural da imprensa, que reflete as tendências gerais do capitalismo de 

concentração e centralização, bem como o desenvolvimento técnico dos meios de transmissão de 

notícias, foi incrementada de forma fantástica com o surgimento das novas mídias do século XX. 

Diante da evidência da crescente necessidade de capital exigido neste novo estágio e da enorme 

dimensão da ameaça do poder jornalístico-publicitário, alguns países impuseram o controle 

estatal como forma de evitar a cartelização econômica da imprensa e deter a metamorfose da 

esfera pública em meio de propaganda.  

1.1.3 A degradação da Esfera Pública 

A invasão da esfera pública pela publicidade (agora entendida como propaganda e não 

mais como a capacidade de tornar algo, ou a qualidade de ser, conhecido publicamente) poderia 

não implicar a quase completa dominação da primeira pela segunda, caso houvessem sido 

mantidas as funções jornalísticas ligadas ao pensamento das pessoas privadas enquanto público, 
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preservando, nesse espaço, uma representação pública de interesses privados individuais e/ou 

coletivos.

Os sintomas mais graves da degradação da esfera pública diagnosticados por Habermas 

são o “consenso fabricado”, que não resulta de uma concordância racional de opiniões em 

concorrência aberta, impossibilitada exatamente à medida que interesses privados (esfera 

pública)  a adotaram para si a fim de se representarem a si próprios através da ‘publicidade’, e a 

conseqüente “opinião ‘pública’ encenada” sobre as questões de interesse público. Com isso, 

ocorre a “refeudalização da esfera pública”, que “se torna uma corte, perante cujo público o 

prestígio é encenado – ao invés de nele desenvolver-se a crítica” (HABERMAS, 1984, p. 228). 

A “refeudalização da esfera pública” representa o processo de regressão de todas as 

conquistas modernas descritas anteriormente em termos de racionalização pública, com as 

questões de interesse geral sendo dirimidas através de processos de construção de consensos com 

participação universal e baseados na força lógica do melhor argumento, para uma situação 

similar à da época feudal, com interação política restrita aos representantes do poder econômico, 

que dominam o mercado, e do poder político, que usurpam o Estado, excluindo a sociedade que 

passa a ser mera espectadora dos grandes eventos da liturgia ritual do poder midiático. Antes, a 

publicidade teve de ser imposta contra a política do segredo praticada pelos monarcas: aquela 

publicidade procurava submeter a pessoa ou a questão ao julgamento público e tornava as 

decisões políticas sujeitas à revisão perante a instância da opinião pública. Hoje, pelo contrário, a 

publicidade se impõe com a ajuda de uma secreta política dos interesses: ela consegue prestígio 

público para uma pessoa ou uma questão e, através disso, torna-se altamente aclamável num 

clima de opinião pública.  



42

Dentro desse contexto, o único caminho para proteção do sentido e da intenção clássica da 

publicidade é a democratização dos meios de comunicação de massa, partidos políticos e 

organizações sociais cuja atividade se relacione com o Estado, já que não só os órgãos deste, mas 

também todas estas instituições que atuam na esfera pública encontram-se vinculadas ao 

princípio da publicidade, pois o processo da transformação do poder social em político deve 

envolver tanto crítica e controle quanto o exercício do poder político já constituído sobre a 

sociedade. Em face da desigual disputa nos media de uma simples pessoa privada em relação aos 

interesses poderosos que controlam estes meios, “só através da garantia da estrutura do Estado é 

que se assegura uma igualdade de chance de acesso à esfera pública; uma mera garantia de não-

intromissão do Estado não basta mais para isso” (HABERMAS, 1984, p. 244-265). Portanto, o 

grau de democratização ou racionalização do exercício do poder social e político de uma 

sociedade corresponde à escala em que a publicidade crítica se impõe à publicidade manipulativa 

(propaganda). Na atual configuração, o mecanismo de legitimação do exercício do poder social e 

político restringe-se a periódicas encenações de uma decadente esfera pública política, visto que 

é dominada por uma cultura integracionista difundida pelos meios de comunicação de massa, 

cultura que, embora se proclame apolítica, representa, ela mesma, uma ideologia que integra 

sóciopsicologicamente o setor político ao do consumo.  
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Sem ter que se submeter a uma discussão livre para elaboração de concordância racional, 

mas apenas participando de um processo reduzido a uma função meramente plebiscitária, 

aclamatória, essa nova ideologia consumista reproduz a antiga função de coerção ao 

conformismo com as relações vigentes, sem necessitar estruturar-se, como as ideologias 

anteriores, num esquema racional que apresente um mínimo de coerência lógica interna nas suas 

concepções, mas que se limita à prescrição de modos de comportamento aos seus consumidores.  

Por fim, é questionado o caráter público de uma opinião definida em função da 

manipulação da mídia, que se amasia com o poder na proporção de suas inconfessáveis e 

obscuras intenções e que confunde as dimensões pública e privada, fazendo com que os sonhos 

de consumo privados por automóveis e geladeiras recaiam na categoria opinião pública tanto 

quanto todos os modos de comportamento de grupos, quando eles são relevantes para o exercício 

de funções sócioestatais em nível de governo e de administração pública (HABERMAS, 1984, p. 

283).

1.2 O novo conceito de esfera pública 

Desde sua formulação no início da década de 60, o conceito de esfera pública despertou 

um apaixonado debate sobre a sua propriedade de explicar adequadamente a formação do poder 

comunicativo e sua transformação em poder político. Alguns autores apontaram no conceito uma 

limitação geográfica aos espaços dos cafés e clubes de leitura, outros identificaram a ausência de 

referências aos papéis desempenhados pelos trabalhadores e mulheres na transição da sociedade 

tradicional à moderna. Essas observações, no entanto, parecem extrapolar os objetivos de 

Habermas. Contudo, houve a crítica procedente de que a esfera pública tinha sido concebida de 

uma forma que não se coadunava com as condições concretas de formação da opinião, pois as 
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situações de construção de consenso em debate livre de coações, baseado na lógica do melhor 

argumento, ou por coações fáticas dos meios de controle sistêmicos dinheiro e poder não se dão 

de maneira pura e excludente, como alternativas radicais que inexistissem simultaneamente na 

esfera pública.

 Já a partir do desenvolvimento dos estudos prévios para formulação da Teoria da Ação 

Comunicativa, a perspectiva do conceito de esfera pública foi se transformando com a guinada 

lingüística para fundamentação da sociologia através da teoria do discurso. Conforme o próprio 

Habermas veio a reconhecer no prefácio à edição francesa de Mudança Estrutural da Esfera 

Pública, em 1990, a sua idealização do conceito, no final da década de 50, se deu envolvido pelo 

modelo weberiano de tipo-ideal, que se caracteriza como instrumental analítico, que não pode ser 

reconhecido integralmente na realidade empírica.   

 Assim é que, em O discurso filosófico da modernidade (1985), Habermas, sem abdicar de 

toda a gravidade de sua denúncia sobre a refeudalização da esfera pública e o que ela representa 

em termos de regressão no processo de racionalização pública, chama a atenção, em sentido 

oposto, para a eventualidade, nas sociedades modernas, de uma consciência comum difusa, 

baseada em projetos polifônicos e opacos de totalidade, mas que vêm se concentrando e se 

articulando com mais clareza com o auxílio de temas específicos e contribuições, ordenadas 

através dos processos de comunicação de grau superior e condensados pela esfera pública, 

alcançando a dimensão suficiente para funcionar como um processo de auto-entendimento da 

sociedade.

 Desse modo, registra que, possibilitada pelas tecnologias de comunicação, surge uma rede 

altamente diferenciada de esferas públicas – agora o conceito passa a ser concebido como uma 

pluralidade - locais e supra-regionais, literárias, científicas e políticas, intrapartidárias e 
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específicas a associações, dependentes dos media ou subculturais, nas quais os processos de 

formação da opinião e da vontade são institucionalizados e, por mais especializados que possam 

ser, estão orientados para a difusão e interpenetração. Os limites são permeáveis: cada esfera 

pública está aberta também às demais. Devem suas estruturas discursivas a uma tendência 

universalista dificilmente dissimulada. Todas as esferas públicas parciais remetem a uma esfera 

pública abrangente em que a sociedade em seu todo desenvolve um saber de si mesma 

(HABERMAS, 2000, p. 499-500).

 Portanto, a despeito de o Estado ter se diferenciado como um dos sistemas funcionais e 

vir se coagulando burocraticamente e se fechando às perspectivas da sociedade inteira, a ponto de 

não poder mais ser considerado como instância central de controle para a auto-realização social, 

ou seja, restringindo-se à racionalidade com respeito a fins, persiste visível uma dimensão mais 

ampla na esfera pública política que faz com que, mesmo as sociedades mais complexas, possam 

distanciar-se normativamente de si mesmas e elaborar coletivamente as experiências de crise. A 

esfera pública passa a evidenciar o sistema político como fonte de problemas de controle e não 

apenas como um meio de solução de problemas, tornando transparente a diferença entre 

desequilíbrios sistêmicos e problemas de entendimento recíproco, entre perturbações na 

reprodução material e deficiências na reprodução simbólica do mundo da vida. 

 Nessas circunstâncias, é perceptível a subtração de motivações ou de legitimação para 

sustentação do sistema através de seus imperativos, que, no entanto, expressam seus custos, haja 

vista que as operações de controle não podem substituir o entendimento recíproco “em uma 

proporção qualquer” sem seqüelas, pois “o dinheiro e o poder não podem comprar nem obter pela 

força solidariedade e sentido” (Ibid p. 504). Assim, é crescente a constatação de que a força de 

integração social da solidariedade, processada nas esferas públicas autônomas (quer dizer, que 
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não são produzidas e sustentadas pelo sistema político com a finalidade de obter legitimação), 

deveria poder afirmar-se contra os media controladores de integração sistêmica, que são o 

dinheiro e o poder.

 O potencial do mundo da vida para o uso dos meios de comunicação com a finalidade da 

auto-organização tem a capacidade de desdobrar em esferas públicas autônomas os centros de 

comunicação condensadas, que se verificam espontaneamente nos microdomínios da práxis 

cotidiana, fixando-as como intersubjetividades de ordem superior auto-sustentáveis, onde podem 

articular-se auto-atribuições coletivas, que constituem identidades em processos de formação de 

opinião e da vontade altamente agregados, revelando a profunda interpenetração dos fenômenos 

de socialização e individuação, entre a identidade do eu e a identidade do grupo.

 No livro Direito e Democracia: entre faticidade e validade (1992), lançado na Alemanha 

30 anos depois de Mudança estrutural da esfera pública (1962), Habermas distingue uma 

variação no nível discursivo da formação da opinião e na qualidade do resultado, de acordo com 

a forma mais ou menos racional com que são elaborados argumentos, propostas e informações na 

controvérsia. Portanto, a qualidade de uma esfera pública passa a ser vista como grandeza 

empírica, que fundamenta uma medida para a legitimidade da influência exercida por opiniões 

públicas sobre o sistema político. 

 Na luta que se verifica por influência nas esferas públicas, podem ser classificados atores 

que surgem do público e se mobilizam na reprodução desse espaço e outros que representam 

grandes interesses organizados nos sistemas funcionais e se aproveitam dele para influir no 

sistema político. Estes, todavia, não podem usar manifestamente, na esfera pública, os potenciais 

de sanção sobre os quais se apóiam quando participam de negociações reguladas publicamente ou 

de tentativas de pressão não-públicas. As opiniões públicas que são forjadas através do uso não 
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dissimulado de dinheiro ou poder organizacional perdem sua credibilidade, tão logo essas fontes 

de poder social se tornam públicas. Isso acontece porque “as opiniões públicas podem ser 

manipuladas, porém não compradas publicamente, nem obtidas à força” (HABERMAS, 1997, p. 

96-97).

Essa é uma limitação importantíssima na análise da atuação dos veículos de comunicação, 

que se constituem em tremendo instrumento de poder, mas só se o seu público acreditar que essa 

influência lhe seja saudável. 

 O terceiro grupo de atores da esfera pública é, exatamente, composto pelos jornalistas, 

que coletam informações e editam os programas noticiosos. Entretanto, correspondente à 

crescente complexidade da mídia, que implica o aumento do investimento de capital no setor e da 

centralização dos meios de comunicação, verifica-se o incremento, na mesma proporção, de uma 

pressão seletiva tanto da oferta dos produtos midiáticos quanto de sua procura. O crescimento do 

poder da mídia, a partir desses processos de seleção, todavia, não vem sendo acompanhado de um 

controle adequado pelos critérios profissionais. Mesmo que a idéia de um consumidor passivo 

tenha sido afastada pela pesquisa da recepção, persiste o diagnóstico da teoria da indústria 

cultural de que “a personalização das questões objetivas, a mistura entre informação e 

entretenimento, a elaboração episódica e a fragmentação de contextos formam uma síndrome que 

promove a despolitização da comunicação política” (HABERMAS, 1997, p. 110).  

1.2.1 Sociedade civil e os tipos de esferas públicas 

 Apesar dessa tendência majoritária, o nexo entre a esfera pública e a esfera privada fica 

evidente no fato de que os temas discutidos refletem o sofrimento das experiências pessoais. É na 
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esfera privada, onde ressoam os ecos dos problemas sociais, que esses podem ser captados pelas 

organizações e associações da sociedade civil, as quais os condensam e transmitem para a esfera 

pública política, sob a forma de discursos capazes de solucionar questões de interesse geral. 

Portanto, a sociedade civil pode, em certas circunstâncias, ter opiniões públicas próprias capazes 

de influenciar o complexo parlamentar (e os tribunais), obrigando o sistema político a modificar 

o rumo do poder oficial. No entanto, a sociologia da comunicação de massas é cética quanto às 

possibilidades oferecidas pelas esferas públicas tradicionais das democracias ocidentais, 

dominadas pelo poder e pela mídia” (HABERMAS, 1997, p. 106). 

 Habermas chega a reconhecer, inclusive, a existência de “mecanismos de exclusão” nas 

esferas públicas parciais, mas, como estas não podem cristalizar-se em organizações e sistemas, 

ressalva que essas regras não são permanentes e podem ser suspensas.  

A esfera pública geral divide-se em três tipos: esfera pública episódica, que se constitui 

nos bares, cafés e encontros de rua; esfera pública da presença organizada, que se forma nos 

encontros de pais, teatros, concertos de rock, reuniões de partidos e congressos de igrejas; e 

esfera pública abstrata, produzida pela mídia, com seus leitores, ouvintes e espectadores 

singulares e espalhados globalmente.  

Na sociedade de classe moderna, apresenta-se uma contradição fundamental devido ao 

fato do seu princípio organizacional envolver necessariamente a confrontação de pretensões e 

intenções de indivíduos e grupos, a longo prazo, inconciliáveis. Enquanto a incompatibilidade 

não é reconhecida pelos participantes, esse confronto permanece latente. Com o intuito de manter 

a situação nessa circunstância aquém do limiar da consciência, o sistema condutor precisa 

transformar a contradição dos interesses de classe numa contradição de imperativos sistêmicos, o 

que exige “uma justificação ideológica para esconder a distribuição assimétrica de possibilidades 
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para a satisfação legítima das necessidades (isto é, repressão das necessidades). A comunicação 

entre participantes é, pois, sistematicamente distorcida ou bloqueada” (HABERMAS, 1980, p. 

41-42).

Dentro desse contexto, portanto, o solapamento das possibilidades de entendimento 

através da comunicação, ou a “retração sistemática do sentido”, como classifica Mouillaud (2002, 

p. 81), reflete a necessidade imperativa do sistema administrativo condutor de remover a pressão 

por legitimidade, para assim se estabilizar  e evitar uma crise de legitimação a longo prazo. 

Com esse intuito, os meios de controle reprimem os processos de elaboração de sentido (a 

vivência e a ação) na função desempenhada pela ação orientada ao entendimento de reconhecer, 

formular e explicitar comunicativamente todas as referências de sentido que se tornam explícitas 

no contexto do mundo da vida. 

A diminuição dos processos de elaboração de sentido é alcançada pelos meios de controle 

à medida que o código dinheiro esquematiza posturas passíveis de serem assumidas por alter

(receptor), o qual pode acatar ou refutar essa proposta de intercâmbio apresentada por ego

(emissor), adquirindo ou rejeitando essa aquisição. Nessas circunstâncias, o intercâmbio 

estabelecido pelo código dinheiro condiciona, através de ofertas, as posturas recíprocas dos 

participantes, sem levar em conta o outro, “que é o que está suposto na ação comunicativa” 

(HABERMAS, 1988, v. II, p. 378).

A identificação de uma crise de motivação decorrente da “sistemática escassez do recurso 

de significação” (HABERMAS, 1980, p. 122-123), por sua vez, presume uma relação da 

legitimidade com a verdade que é controversa. Os valores e as normas, a partir das quais as 

motivações são geradas, mantêm uma relação imanente com a verdade, cuja compreensão exige a 

superação da filosofia da consciência e do sujeito, para a filosofia da linguagem, com os ganhos 
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pragmáticos e hermenêuticos. Isso pressupõe o abandono da orientação em função das operações 

da consciência em proveito da orientação em função das objetivações do agir e do falar. 

A fixação na função cognitiva da consciência e na função representativa da linguagem, 
na metafórica visual do ‘espelho da natureza’, é abandonada em proveito de um conceito 
de opiniões justificadas que abrange, com Wittgenstein e Austin, toda a extensão das 
forças ilocucionárias, logo tudo o que pode ser dito – e não apenas os conteúdos do 
discurso que constata fatos (HABERMAS, 1989, p. 26).   

Assim, descartada a possibilidade de acesso aproblemático à verdade dos fatos, passa-se 

necessariamente ao terreno das pretensões de validez como condição para distinção do factual e 

do que se pode reconhecer como válido intersubjetivamente. Ao proceder essa distinção, 

Habermas observa que podem existir contundentes razões para repugnar como ilegítima a 

pretensão de validez de uma norma vigente na sociedade, bem como que não se pode esperar que, 

pelo simples fato de, pelas suas razões potenciais, poder e merecer ter reconhecida 

discursivamente a sua pretensão de validez, uma norma venha a conseguir efetivamente o seu 

reconhecimento factual. 

Isso decorre do fato de a imposição de normas estar duplamente codificada, já que os 

motivos para o acatamento de pretensões de validez normativa poderem remeter não só a 

convicções, mas também a recompensas e sanções, ou até a uma complicada mistura de 

conteúdos discernidos e imposições vinculadas à violência. A presença de facticidade não impede 

o advento de pretensões de validade capazes de conquistar reconhecimento racionalmente 

motivado, podendo, em princípio, influir sobre o poder comunicativo e, posteriormente, sobre o 

poder político. 

O recurso ao expediente das recompensas deve-se ao fato de significação ser um recurso 

escasso que está se tornando cada vez mais escasso, fazendo com que as expectativas orientadas 

aos valores de uso ou ao sucesso avolumem-se de forma crescente, na mesma proporção da 

demanda por legitimação.  
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Segundo Habermas, uma crise acontece exatamente quando as recompensas oferecidas 

pelo sistema para compensar a ausência do produto escasso, que é a legitimação, não conseguem 

crescer na mesma proporção que a demanda por legitimidade, ou por exigirem uma quantidade 

de valor maior do que o disponível ou por incapacidade diante de expectativas que não podem ser 

satisfeitas por essas recompensas (HABERMAS, 1980, p. 96). 

Nesses casos, a aceitação motivada racionalmente da pretensão de validez estará 

associada à oferta de compensações por bens materiais ou a uma situação empírica de ameaça por 

armas. Embora essas circunstâncias de legitimação não sejam simples de analisar, constituem 

“indício de que não basta a entrada em vigor positivista das normas para assegurar 

duradouramente sua validez social” (HABERMAS, 1989, p. 82-83). 

A forma como é denunciada a sistemática interdição e distorção do fluxo comunicativo, 

aludido por Habermas para se referir à perda de significação ou legitimação que diagnostica na 

interação sistêmica, preserva o conceito de comunicação reservando-o à interação social 

lingüistizada, baseada em ações orientadas ao entendimento, quer dizer, baseada em razões. 

A imagem difusa com que a sociologia da comunicação de massa, em geral, concebe a 

esfera pública, sempre submetida ao poder e à dominação dos meios de comunicação de massa, 

alimenta o ceticismo em relação à possibilidade de a sociedade civil vir a exercer influência sobre 

o sistema político. Isso, assegura Habermas, só vale para a situação de uma esfera pública em 

repouso, haja vista que, quando as estruturas sobre as quais se apóia a autoridade de um público 

que toma posição começam a vibrar, as relações de forças entre a sociedade civil e o sistema 

político podem sofrer modificações (HABERMAS, 1997, p. 113). 

No caso contrário da interação sistêmica, Habermas, inclusive, estabelece uma série de 

distinções relativas ao grau de interdição e exoneração da capacidade de racionalização 
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comunicativa alcançado através da intervenção de “valores instrumentais generalizados” 

(HABERMAS, 1988, v. I, p. 436), como são os meios de controle do sistema (dinheiro e poder) e 

as formas generalizadas de comunicação (influência, prestígio/compromisso valorativo), para 

descarregar as demandas por legitimação da engrenagem onde deveriam funcionar as pretensões 

de validez para reprodução simbólica do mundo da vida. 

Os fluxos comunicativos, que traduzem os caminhos tomados pelos temas da agenda 

pública, são analisados por Habermas sob a perspectiva de três modelos: a) o modelo de acesso 

interno, quando a iniciativa é dos dirigentes políticos ou detentores do poder, que fazem o tema 

antes de ser discutido formalmente seguir seu percurso no âmbito do sistema político, “sem a 

influência perceptível da esfera pública política ou até com a exclusão dela”; o modelo de 

mobilização, em que a iniciativa também é do sistema político, mas seus agentes são obrigados a 

mobilizar a esfera pública para obter o apoio do público a fim de satisfazer seus interesses no 

tratamento formal do assunto; e o modelo de iniciativa externa, no qual a iniciativa é promovida 

por forças de fora do sistema político, que conseguem impor o tratamento formal para as questões 

que apresenta através da mobilização da esfera pública, “isto é, da pressão de uma opinião 

pública” (HABERMAS, 1997, p. 113-114). 

Esses grupos de fora da estrutura de poder articulam demandas, tentando despertar o 

interesse de outros setores da população para o seu tema, com o intuito de ganhar espaço na 

agenda pública para pressionar os que têm poder de decisão a inscreverem a matéria na agenda 

formal da mídia e a tratarem seriamente a questão.  Normalmente – adverte Habermas -, o 

caminho dos temas segue os primeiros dois modelos, num fluxo de direção centrífuga do centro 

da estrutura de poder para a periferia social, em face do poder do sistema político de definir 

primariamente a agenda e as fontes dos meios de comunicação de massa, que buscam seu 
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material dos produtores de informações poderosos e bem organizados, preferindo “estratégias 

publicitárias que diminuem o nível discursivo da circulação pública da comunicação” 

(HABERMAS, 1997, p. 114).

No entanto, além dessas situações “normais”, e a despeito da diminuta complexidade 

organizacional, da fraca capacidade de ação e das desvantagens estruturais, os atores da 

sociedade civil, muitas vezes negligenciados, podem assumir um papel surpreendentemente ativo 

e pleno de conseqüências, quando tomam consciência da situação de crise, pois passam a ter “a 

chance de inverter a direção do fluxo convencional da comunicação na esfera pública e no 

sistema político, transformam destarte o modo de solucionar problemas de todo o sistema 

político” (HABERMAS, 1997, p. 115).

1.2.2 A colonização do mundo da vida 

Na colonização do mundo da vida, o dinheiro é o valor instrumental de maior alcance, que 

funciona como um código positivo de recompensa, baseado na rentabilidade para escamotear a 

ausência de sentido/significação, interditar redes de comunicação e inviabilizar a racionalização e 

o entendimento públicos. Porém, nos âmbitos funcionais da reprodução material, o meio dinheiro 

substitui a comunicação lingüística na interação em que os participantes se orientam para o 

próprio êxito, mas precisa ser institucionalizado através dos contratos do direito privado, porque 

não tem suficiente confiança sistêmica.  

Enquanto, no caso da linguagem, os valores reais são razões nas quais as relações internas 

desenvolvem uma força motivante de caráter racional, no caso do dinheiro, os valores reais são 

elementos físicos da situação de ação ou coisas reais, que, em relação com as oportunidades de 
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satisfação das necessidades, possuem uma força motivadora de caráter empírico (HABERMAS, 

1988, v. 2, p. 380-381). Nas suas condições primitivas, muito antes de alcançar a capacidade de 

gerar um sistema, o dinheiro já era um meio circulante. O poder, por sua vez, antes de tornar-se 

um meio limitadamente circulante, com a sua diferenciação sob as condições modernas da 

dominação legal e da administração racional, aparecia em forma de autoridade ligada somente a 

certas posições.

À diferença do dinheiro, que se institucionaliza pelo direito de propriedade, só através de 

organizações que canalizem através de postos e programas o fluxo de decisões vinculantes o 

poder consegue tornar-se duradouro para realizar fins coletivos.

Portanto, o dinheiro necessita de uma ancoragem institucional para promover a interação 

desligada dos contextos do mundo da vida. O caso do poder, no entanto, exige muito mais, 

porque, além de precisar do respaldo de um lastro - ouro para o código convencionado do 

dinheiro ou meios de coerção no aparelho de Estado para caso do código que é o poder – e de 

fazer-se juridicamente normatizado (nos documentos comprobatórios de direitos de propriedade, 

no caso do dinheiro, e de possessão da titularidade de um cargo, no caso do poder), este código, 

para viabilizar-se como meio de controle sistêmico, carece de uma base de confiança que 

ultrapassa os limites destes condicionamentos esquematizados e só pode ser alcançada pela 

legitimação (HABERMAS, 1988, v. II, p. 387). 

A confiança no sistema de poder tem que ser assegurada em um nível mais alto que a 

confiança no sistema do dinheiro, porque, a exemplo do que as instituições do direito privado 

fazem para assegurar o funcionamento do intercâmbio monetário regulado através de mercados, a 

organização dos cargos tem a tarefa de assegurar o exercício do poder. Porém esse exercício 

exige, além disso, uma antecipação de confiança, que não somente significa observância fática 
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das leis, senão também um sentimento de vinculação, baseado no reconhecimento de pretensões 

normativas de validez7.

Com relação às formas generalizadas de comunicação, como a influência e o 

prestígio/compromisso valorativo, Habermas salienta que não se pode convertê-las em objeto de 

cálculo, como se faz com os meios de controle dinheiro e poder. Também não contam com 

instituições, como o direito de propriedade e a organização de cargos, como o dinheiro e o poder, 

para a sua institucionalização. Dessa maneira, as formas generalizadas de comunicação não se 

prestam à tecnificação/colonização do mundo da vida, como acontece com os meios de controle 

sistêmicos. 

A influência e o prestígio/compromisso valorativo representam certamente formas de 

interação, que entranham uma economia nos gastos de interpretação dos significados da 

comunicação e uma diminuição nos riscos de dissenso inerentes aos processos de entendimento. 

Mas esse efeito exonerativo é conseguido por via distinta do alcançado pelo dinheiro e pelo 

poder8.

As formas de comunicação generalizadas se limitam a simplificar e hierarquizar a 

complexidade dos contextos da ação orientada ao entendimento, pois continuam dependentes da 

7 “Só a referência a fins coletivos susceptíveis de legitimação cria na relação de poder o equilíbrio com que a relação 
típico-ideal de intercâmbio conta já de antemão. Porém, enquanto que no processo de intercâmbio o enjuizamento de 
interesse não necessita de nenhum entendimento entre os que participam nesse processo, a questão do que é ou não é 
do interesse geral exige um consenso entre os membros de um coletivo, mesmo se esse consenso normativo vem 
assegurado de antemão pela tradição que se há de iniciar através de processos de entendimento. Em ambos os casos 
salta à vista a vinculação à formação lingüística de um consenso, consenso que unicamente pode ter por respaldo 
razões potenciais” (HABERMAS, 1988, V. II,  p. 388). 

8 “Não podem desligar as interações do contexto que para elas representam no mundo da vida o saber cultural 
compartilhado, as normas válidas e os motivos imputáveis, posto que têm que se servir dos recursos da formação 
lingüística do consenso. Isto explica porque não necessitam de nenhuma reconexão institucional especial com o 
mundo da vida. A influência e o compromisso valorativo resultam tão pouco neutrais frente à alternativa de acordo 
ou falta de entendimento que o que mais fazem é elevar a valor generalizado a solidariedade (adesão) e a integridade 
moral, quer dizer, dois casos de acordo que derivam do reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validez 
cognitivas e normativas” (HABERMAS, 1988, V. II,  p.  395). 
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linguagem e do mundo da vida racionalizado, exigindo, portanto, atos ilocucionários9, que 

estabelecem uma relação entre falantes baseada no entendimento mútuo sobre os conteúdos 

comunicados. Os meios de controle dinheiro e poder, ao contrário, governam as interações 

através das intervenções de ego na situação de alter, quer dizer, através de atos perlocucionários, 

que têm objetivo estratégico dissimulado de, sub-repticiamente – infringindo a condição de 

sinceridade da ação comunicativa -, induzir o ouvinte a um determinado comportamento 

(HABERMAS, 2002a, p.179).

A despeito dessa distinção, Habermas reconhece que, quando são objeto de uma 

generalização posterior, a influência e o prestígio associados a certas pessoas resultam, 

respectivamente, em meios de controle (como o poder e o dinheiro) e em sistema de status. Nesse 

sentido, podem-se imaginar os desdobramentos da influência e do prestígio nos meios  

de comunicação de massa, sobretudo os noticiosos, generalizando, a partir do modelo 

cognitivo de interpretação da realidade sempre impregnado nos critérios de noticiabilidade e na 

definição da agenda midiática, a forma de operar fechada que caracteriza os subsistemas 

funcionais.

9 Enquanto os atos ilocucionários não podem ser definidos independentemente dos meios lingüísticos do 
entedimento, os atos perlocucionários estão vinculados à racionaliadde orientada a um fim com uma dinâmica 
extralingüística (agir estratégico): “O uso estratégico latente da linguagem vive parasitariamente do uso normal da 
linguagem, porque ele somente pode funcionar quando pelo menos uma das partes toma como ponto de partida que a 
linguagem está sendo utilizada no sentido do entendimento (...) a ação latentemente estratégica fracassa tão logo o 
destinatário descobre que o falante não deixou realmente de lado a sua busca de sucesso (...) No agir estratégico a 
constelação do agir e do falar modifica-se. Aqui as forças ilocucionárias de ligação enfraquecem; a linguagem 
encolhe, transformando-se num simples meio de informação (...) As condições de validade normativa foram 
substituídas por condições de sanção (...) No agir manifestamente estratégico os atos de fala, emasculados 
ilocucionariamente, perdem o papel de coordenação da ação em favor de influências externas à linguagem. (...) 
Ameaças são exemplos de atos de fala que desempenham uma função instrumental em contextos de agir estratégico, 
que perderam sua força ilocucionária e que emprestam o seu significado ilocucionário a outros contextos de 
aplicação, nos quais normalmente as mesmas frases são proferidas numa perspectiva de entendimento. Tais atos, que 
se tornam independentes de modo perlocucionário, não são realmente atos ilocucionários, pois não visam a tomada 
de posição racionalmente motivada de um destinatário” (HABERMAS, 1990b, p. 74-76).   
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E, assim, é possível identificar, na comunicação de massa, um subsistema da sociedade, 

da mesma maneira como são concebidos o Estado, o mercado e o direito. Noutra ocasião, chega a 

observar que, quando o poder social de sistemas de funções de grandes organizações, “inclusive 

dos meios de comunicação de massa”, se transforma em poder ilegítimo, ou quando as fontes do 

mundo da vida, que alimentam comunicações públicas espontâneas, não são mais suficientes para 

garantir uma articulação livre de interesses sociais, o fluxo do poder regulado pelo Estado de 

direito é anulado. Contudo, Habermas não chega a explicitar esta concepção. É Niklas Luhmann 

quem, em 1996, explicita a formulação dos meios de massas como um novo subsistema 

funcional.

1.2.3 O sistema da comunicação de massa

Na sua teoria de sistemas, Luhmann parte do pressuposto de que a sociedade é 

pura comunicação, pois assim está conformada na estrutura internalizada na subjetividade dos 

indivíduos pelo processo de socialização. E, como conceito social mais amplo, não esbarra em 

nenhum entorno; estando completamente auto-contida (auto-referenciada), não pode ser alterada 

por nada que esteja fora dela.  A sociedade, então, é uma ordem emergente que não pode ver-se 

afetada por nada que está fora dela. A sociedade é o universo de todas as comunicações 

possíveis.
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Dentro desse arcabouço da teoria de sistemas, ao distinguir consciência e comunicação, 

Luhmann confina a linguagem em um conceito estritamente técnico-instrumental que só se presta 

à generalização simbólica do sentido que a precede10.

A função da comunicação, assim, é permitir que os seres humanos tornem-se dependentes 

desse sistema de ordem superior através do qual podem viabilizar seus contatos recíprocos, sem 

que se tornem absolutamente dependentes uns dos outros. Portanto, a mídia é uma galáxia de 

comunicação que processa e reprocessa, de maneira peculiar, os temas, construindo um universo 

específico – fechado em sua operação – dos veículos de comunicação e fazendo com que as 

informações e representações que elabora da política, da economia, do direito, da ciência e da 

arte já não sejam mais política, economia, direito, ciência nem arte. 

No sentido estrito da teoria de sistemas, a comunicação de massa constitui um sistema 

autopoiético (reproduz a si mesmo) que, não se destinando à comunicação entre presentes, não 

depende da interação. Portanto, os veículos de comunicação caracterizam-se como uma forma 

diferenciada de comunicação universal com código próprio: informável/não-informável 

(LUHMANN, 2000, p. 26). A binariedade deste código implica a seletividade de conformar  

critérios para designar o que merece ou não ser informado, o que evidencia o seu funcionamento 

como necessariamente uma construção da realidade11.

10 Reportando-se a Spencer Brown, a forma é concebida por Luhmann como cálculo que se auto-desenvolve em 
dupla binariedade: a primeira e mais elementar consiste na distinção entre a referência a si mesma (auto-referência) e 
referência ao que lhe é externo (heteroreferência); e a segunda, mais complexa, supõe um código desenvolvido do 
qual se fixa um valor positivo e um valor negativo, excluindo-se uma terceira possibilidade. Enquanto o valor 
positivo identifica a possibilidade de união e operação do sistema, o valor negativo presta-se apenas na condição de 
reflexão do sistema (Cf. LUHMANN, 2000, p. 15).  

11 Isto fica evidente, segundo Luhmann, no fato de que, embora a presunção da verdade seja indispensável ao 
jornalismo, este não se orienta pelo código da verdade/falsidade (característico do sistema da ciência), mas sim pelo 
código informação/não-informação (Cf. LUHMANN, 2000, p. 56).  
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No cerne do seu livro “A realidade dos meios de massas”, Luhmann ilustra o surgimento 

do subsistema da comunicação de massa exatamente na diferenciação que a mídia promove ao 

duplicar a realidade: aquilo que os cidadãos têm por realidade porque foi tomado dos meios de 

comunicação, pois assim é ou parece ser a realidade para os meios de massas; e as operações 

reais por meio das quais o sistema se reproduz a si mesmo e se diferencia do seu entorno.  

O que sabemos sobre a sociedade e ainda o que sabemos sobre o mundo adquirimos 
através dos meios de comunicação para as massas (...) Mas, por outra parte, sabemos 
tanto graças aos meios de comunicação de massa que não podemos confiar-nos a esta 
fonte. Defendemo-nos com decisão antepondo a suspeita de que manipulam. Com 
certeza, este receio não produz conseqüências notáveis, devido a que o conhecimento 
que provém dos meios de massas parece estar elaborado de uma textura auto-reforçada 
que se entrelaça a si mesma (LUHMANN, 2000, p. 1-2).

Para Luhmann, o que as pessoas têm como realidade não é nada além de um 

reconhecimento daquilo em que o sistema construiu, oferecendo, com êxito, provas de 

consistência para justificá-lo, processando internamente a realidade e a dotando de sentido 

(sensemaking). Entretanto, quando de maneira expressa na comunicação de massa se destaca a 

realidade como uma experiência “verdadeira”, deixa-se transparecer inequivocamente com esse 

dito que não só é possível, simultaneamente, a dúvida, mas que também é até, inclusive, 

adequado e conveniente duvidar (LUHMANN, 2000, p. 10).

A descrição da realidade produzida pela mídia está baseada em um marco de seleção 

prévio, conformado por valores e normas, mas também em outras formas de seleção, que 

produzem efeitos mais velados e que não se podem eludir.  

Na classificação de Luhmann, os meios de massas dividem-se em três campos 

programáticos: notícias/reportagens, publicidade e entretenimento. Estes campos utilizam o 

código informação/não-informação a sua maneira diferenciando-se entre si de acordo com os 

critérios  com os quais selecionam a informação. No campo das notícias/reportagens, pela 

importância de que se reveste para a construção da realidade, “os meios para as massas difundem 
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ignorância e, para que esta não se note, realizam-na sob a forma de fatos que devem ser 

permanentemente renovados” (LUHMANN, 2000, p. 39).  

O efeito comum mais importante produzido pela comunicação de massa na elaboração de 

sua descrição da realidade, então, nessa visão sistêmica, seria que os mass media, no 

processamento da informação, levam à construção de um horizonte de incertezas, que deve ser 

alimentado sempre por mais informação. Portanto, a mídia proporciona uma contínua 

reatualização da auto-descrição da sociedade e de seu horizonte cognitivo do mundo, seja em sua 

forma consensual ou dissensual. 

O esforço extremo de negar a distinção entre interação social e interação sistêmica 

faz Luhmann (2000, p. 148) classificar o público simplesmente como o entorno interno da 

sociedade e, conseqüentemente, de seus subsistemas funcionais, como é o caso da comunicação 

de massa. Dessa maneira, é descartada qualquer possibilidade de regulação social efetiva sobre o 

Estado, a economia, a mídia, o direito e os demais subsistemas.  

É interessante registrar o que pode ser uma contradição de Luhmann ao ponderar que, na 

repercussão da inconfidência do ministro Rubem Ricupero durante a eleição presidencial de 

1994, as conseqüências negativas desse fato para a candidatura governista de FHC certamente 

teriam sido maiores se a sociedade brasileira fosse mais desenvolvida. Será que, nesse caso, o 

entorno poderia crescer e engolir o fechamento operativo autopoiético do sistema?   

De qualquer maneira, como denúncia da face negativa dos subsistemas, a teoria de 

sistemas oferece um instrumental relevante para destacar o fechamento de suas operações 

funcionais. Por outro lado, como observa João Pissara Esteves (2003, p. 105-106), incorre no 

mesmo ceticismo dos pós-modernistas de não reconhecer a viabilidade de uma ação política 
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racional no sentido da mudança social, a partir da crise de legitimidade e legitimação decorrente 

da colonização do mundo da vida pela racionalidade sistêmica.   

Aparentemente concedendo um estatuto privilegiado à comunicação, vinculando-a a tudo 

na vida social, Luhmann, porém, utiliza o conceito de comunicação de forma altamente limitada, 

restrita a um entendimento puramente informacional. Assim, dentro de sua teoria de sistemas 

fechados, nega ao ser humano a capacidade de sujeito, mas atribui ao poder uma linguagem 

especializada, que substitui socialmente a própria linguagem, ao produzir generalizações 

simbólicas que “aliviam o processo comunicativo da linguagem, pesado, espesso e no qual se 

perde tempo”, evidenciando seu restrito conceito da comunicação explícita ao reduzi-la a “uma 

função residual inevitável” (LUHMANN, 1985, p. 31). 

No Brasil, o estudo do jornalismo como sistema remonta a 1981, com o trabalho pioneiro 

de Edvaldo Pereira Lima (1981), que inicia essa tradição com a característica de uma teoria de 

sistema aberto. Assim, opta por uma estratificação ampla, abrangendo, no sistema da 

comunicação de massa, além das empresas jornalísticas, todas as instâncias que interferem na 

elaboração dos jornais, desde os fornecedores de matéria-prima até as escolas que preparam mão-

de-obra para o setor. Em 1985, Rivadaneira Prada (1985) avança com a proposta de que o 

jornalismo como sistema aberto pressupõe a existência de um supersistema (a própria sociedade) 

e os outros subsistemas que configuram o entorno dos veículos de comunicação de massa. 

A dificuldade de fixar as fronteiras internas e externas do jornalismo dentro da teoria de 

sistema leva Ronaldo Henn (2002, p. 26) a ponderar que, “apesar das condições que lhe garantem 

a qualidade de sistema, o jornalismo também pode ser concebido como subsistema de um sistema 

maior, formado pelos meios de comunicação social em geral”. 
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A linha de estudos do jornalismo como sistema aberto parece indicar a superação das 

contradições apontadas pela controvérsia estabelecida entre a teoria da ação comunicativa de 

Habermas e a teoria dos meios de massas como sistema fechado de Luhmann, ilustradas na 

distinção entre integração social e integração sistêmica e na crise de legitimação que a 

prevalência da razão instrumental acarreta no sistema político.  

1.2.4 Legitimidade, um problema antigo 

Embora, na atualidade, passe a apresentar um fundamento específico, o problema da 

legitimidade não é exclusivo da modernidade, pois este tipo de conflito existiu em todas as 

grandes civilizações antigas e, até mesmo, em sociedades arcaicas. Nas sociedades tradicionais, 

os conflitos de legitimidade assumem tipicamente a forma de movimentos messiânicos ou 

proféticos, dirigidos contra a versão oficial de uma doutrina religiosa, que legitima o Estado, o 

poder sacerdotal, a Igreja ou uma dominação colonial. 

Definindo legitimidade como a capacidade de um ordenamento político de ser 

reconhecido, Habermas concorda com a posição marxiana de que os conflitos de classe estejam 

na base dos diversos fenômenos de ilegitimação. No entanto, observa que naturalmente os 

conflitos de legitimidade não são enfrentados em termos econômicos, mas no plano das doutrinas 

legitimadoras, ligando-se às definições da identidade coletiva que, por sua vez, somente pode se 

apoiar em “estruturas que produzem unidade e asseguram consenso, como são a língua, a 

participação étnica, a tradição – ou mesmo a razão” (HABERMAS 1990a, p. 222-223).  
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Esse posicionamento contrapõe-se à tese da qual se aproxima Niklas Luhmann de que as 

decisões legais produzidas no Estado moderno prescindem de motivos para serem aceitas pelos 

cidadãos, passando a funcionar uma integração de sistema através das funções latentes de 

estruturas e mecanismos sociais não normativos. Isso culmina na crença de que a eficiência do 

sistema pode fazê-lo prescindir da legitimação, ou de que esta possa ser produzida eficazmente 

pelo aparelho de estado e pelo sistema econômico, sem que os cidadãos possam interferir nesse 

processo.

A pressuposição dessa autonomia total do sistema diante de qualquer possibilidade de 

mediação da sociedade no processo de legitimação, concebido como mecanismo de preservação, 

estabilização ou auto-regulação da estrutura sistêmica, ignora o fato decisivo de que a 

justificação da legitimidade, na época moderna, tornou-se reflexiva e referida a premissas e 

procedimentos, considerados válidos por todos como cidadãos livres e iguais, para a 

concretização do acordo necessário ao contrato social. Fora do livre acordo propiciado pela 

formação discursiva da vontade, não existe espaço para um princípio racional de legitimação. 

A discussão mantida pelos defensores das teorias normativa e “realista” ou empírica da 

democracia, no entendimento de Habermas, está mal colocada.  As democracias caracterizam-se 

pelo princípio racional de legitimação e não pela designação a priori de tipos de organizações. A 

idéia realista ou empírica expressa por Schumpeter é refutada como uma redução da democracia 

a um método para a escolha de elites, com a adoção de procedimentos e premissas estranhos aos 

do livre acordo e da formação discursiva da vontade. O modelo decisionista de procedimentos do 

poder democrático de elites não pode ser justificado com base em interesses generalizáveis. 
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Nesse modelo decisionista, só é considerado o método de escolha de líderes e formação 

de lideranças, sem associar ao conceito de democracia as condições necessárias à satisfação dos 

interesses legítimos através da consecução do compromisso fundamental com a autonomia. Ao 

contrário, não são concebidos nessa concepção de democracia os interesses generalizáveis de 

todos os indivíduos, prestando-se apenas a funcionar como “chave para distribuição de 

recompensas, conforme o sistema, isto é, um regulador para satisfação de interesse privado”, a 

fim de tornar possível a “prosperidade sem liberdade” (HABERMAS, 1980, p. 155-156).  

Dentro desse modelo, a democracia não tem mais vínculo com a igualdade política, 

significando somente o direito formal de igual oportunidade de acesso ao poder, pois abdicou do 

compromisso maior de racionalizar o exercício da autoridade através da participação dos 

cidadãos em processo discursivo de formação de vontades, e se reduz a viabilizar apenas acordos 

entre elites dominantes.  

As teorias normativas da democracia, por seu turno, são criticáveis por confundir o nível 

de justificação do poder com os procedimentos de sua organização. “Diante dessa confusão, seria 

fácil objetar o que Rousseau já sabia: que uma verdadeira democracia não existiu nunca e não 

existirá jamais” (HABERMAS, 1990a, p. 227).  

Muitas normas são impostas contra a vontade dos que as cumprem, quer dizer, são aceitas 

imotivadamente pela massa da população. Para que isso possa acontecer, contudo, faz-se 

necessário uma sistemática interdição das estruturas comunicativas em cujo interior se formam os 

motivos do nosso agir, o que se constitui num problema concreto de fragmentação da 

consciência, de reificação/coisificação do sujeito. Essa interdição, gerada através dos meios de 

controle deslingüistizados dinheiro e poder, bem como pelas formas de comunicação 
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generalizáveis – prestígio e influência, envolve a situação empiricamente existente de uma 

inegável força factual, que, entretanto, não chega a ser uma força legitimadora, cuja condição 

necessária se deve hoje somente às premissas e regras da comunicação.  

A busca pelos teóricos de sistemas (Parsons, Luhmann) dos mecanismos que poderiam 

criar um volume suficiente de legitimação ou equivalentes funcionais para substituir a carência 

de legitimação, ou das condições sociopsicológicas que fazem surgir a crença na legitimidade, 

dentro de uma teoria das motivações à obediência, pelos teóricos da aprendizagem, representa, no 

entendimento de Habermas, a negação sistemática de julgar os fundamentos sobre os quais se 

apóiam as pretensões de legitimidade. 

O ponto de vista empiricista sobre a legitimação não faz mais do que designar o interesse 

particular mais forte, abstraindo o peso sistemático dos fundamentos de validade, enquanto o 

normativo “seria até satisfatório sob este aspecto, mas é insustentável por causa do contexto 

metafísico em que está inserido” (HABERMAS, 1990b, p. 243). Por isso, Habermas propõe um 

terceiro conceito de legitimação que denomina de reconstrutivo. 

 Essa concepção implica a reconstrução de legitimações que, em primeira instância, pode 

consistir no reencontro do sistema de justificação que permita avaliar se as legitimações dadas 

são válidas ou não, se os que as aceitam também acatam os fundamentos indicados nas 

legitimações válidas. Para ele, no entanto, esse caminho hermenêutico, somente, não é suficiente, 

pois é preciso avaliar o próprio sistema justificativo reconstruído. É necessário voltar à questão 

fundamental da filosofia prática retomando-a no plano reflexivo como questão dos 

procedimentos e das premissas com base nas quais as justificações podem ter a força para obter o 

consenso. Habermas vai buscar referência nas radicais reflexões de Karl Otto Apel sobre as 
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premissas universais e necessárias (ou seja, transcendentais) dos discursos práticos. Nesse 

sentido, o conteúdo normativo das premissas universais da comunicação deveria constituir o 

núcleo de uma ética universal da linguagem. 

Em conseqüência disso, o conceito de democracia passa a se referir a um fluxo de 

comunicação, que tem o seu início nas diversas fontes da esfera pública, é articulado pelos 

veículos jornalísticos e termina subsumindo-se nos processos de formação de consenso, cujos 

acordos políticos resultantes são institucionalizados na legislação e administrativamente 

implementados. De forma substancialmente distinta do elitismo democrático, a democracia, 

segundo essa concepção, “é estruturalmente dependente das redes de comunicação existentes na 

esfera pública, redes essas que estabelecem a direção do processo de produção de poder nas 

sociedades democráticas” (AVRITZER, 1996, p. 21).  

Segundo Leonardo Avritzer, ao distinguir sistema e mundo da vida, atribuindo-lhes 

racionalidades próprias, Habermas supera um problema mal resolvido pela teoria democrática de 

Schumpeter: a relação entre democracia e bem comum. A identificação da racionalidade 

comunicativa com as regras de um processo de comunicação livre de constrangimentos soluciona 

o problema de maneira distinta da oferecida pelo elitismo democrático.  

Ao relacionar o princípio ético sempre envolvido na prática democrática à qualidade dos 

processos discursivos de construção de opinião e vontade política (poder comunicativo), a 

proposta habermasiana apresenta-se como uma solução através de acordo. Com isto a Teoria da 

Ação Comunicativa transita do campo das éticas substantivas para o campo das éticas formais, 

permitindo o restabelecimento de uma relação entre democracia e ética, que não se reduz ao 

procedimento de escolha de líderes e elites, pois o bem comum passa a estar conectado às regras 

seguidas pelos participantes na prática da democracia.  
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Essa concepção inovadora das condições de igualdade e de livre comunicação no 

processo político implica a concepção da democracia como problema moral, como busca 

intersubjetiva de regras pragmaticamente necessárias ao entendimento e, conseqüentemente, ao 

desenvolvimento da sociabilidade coletiva. 

Com essa compreensão, Habermas supera o extremo pessimismo de Weber sobre as 

possibilidades do moderno processo de racionalização, que se materializava na crença de que o 

utilitarismo seria a única forma de racionalidade e, conseqüentemente, de ética possível na 

modernidade. Como observa Avritzer (1996, p. 69), não há incompatibilidade entre ética e 

secularização, e a sobrevivência da primeira em contextos marcados pela segunda “demonstra a 

possibilidade de uma fundamentação sistemática e não-religiosa da moral”. 

Em decorrência do não-reconhecimento da possibilidade de uma racionalidade 

comunicativa capaz de fundamentar uma ética dialógica, construída e compartilhada 

intersubjetivamente, Weber incorre numa concepção de democracia burocrática e elitizada, 

deixando de vislumbrar a conexão interna existente entre moral e soberania popular, que está 

baseada não só na igualdade de direitos de participação na definição da vontade política, como 

também a institucionalização da vontade geral como programa de governo, viabilizando a auto-

organização dos cidadãos através da afirmação da opinião pública como fundamento maior da 

esfera política. 

Equívoco semelhante pode ser identificado em diversos posicionamentos da Teoria da 

Escolha Racional, que negam unanimemente os pressupostos consensuais da ação coletiva e 

fundamentam a sua noção monológica da racionalidade no mercado, numa concepção utilitarista 

do indivíduo egoísta. O conceito de bem comum é desdenhado nessa teoria que erige os 
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interesses privados como o único critério para a ação e substitui a idéia de argumentação, própria 

da política, pela de barganha, própria do mercado. 

A despeito do reconhecimento geral de que a democracia se constitui na única forma de 

governo passível de justificação, são recalcitrantes alguns modelos de elitismo democrático, em 

cujas bases encontra-se a idéia comum de a crescente complexidade burocrática das 

administrações estatais contemporâneas exigir a redução dos níveis de liberdade do indivíduo e 

do processo de formação da vontade política. Portanto, o elitismo democrático não consegue 

responder às questões referentes aos limites de uma racionalidade atribuída de forma exclusiva às 

elites e à redução da concepção da racionalidade individual à maximização da utilidade e de 

benefícios materiais.        

O paradigma marxista da produção encarava as questões políticas como problemas de 

superestrutura. A própria natureza da política era considerada expressão de interesses privados 

determinados socialmente, o que implicava a suposição que as suas determinações seriam falsas. 

Esse paradigma estava associado à idéia de que haveria uma ligação entre o processo de auto-

realização das pessoas através do trabalho social e o processo de esclarecimento político acerca 

da emancipação humana. 

A tese sociológica básica marxista de que as crises do capitalismo implicariam, ao mesmo 

tempo, conflitos sistêmicos e conflitos interativos, fazendo com que as crises econômicas se 

transformassem em crises sociais e políticas capazes de produzir a revolução, é refutada por 

Habermas. Segundo ele, a integração sistêmica se constitui numa forma objetificada de 

coordenação da ação social a partir da economia de mercado e da dimensão administrativa do 

Estado moderno, com capacidade de minimizar as pressões por legitimação, mesmo que em 
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detrimento do sentido compartilhado intersubjetivamente no mundo da vida, ou seja, da 

integração social. 

Apesar das divergências, Habermas continua reivindicando sua filiação à tradição 

marxista, por reconhecer o seu mérito de demonstrar que os problemas de reprodução da 

interação social em uma sociedade racionalizada podem ser analisados a partir da perspectiva dos 

próprios atores sociais. Fiel a essa tradição, Habermas parte da constatação histórica da 

existência de uma terceira esfera entre o Estado e a sociedade civil – a esfera pública -, onde teve 

lugar o fenômeno histórico da publicização da autoridade estatal, fazendo das decisões políticas 

governamentais um assunto de interesse geral e, conseqüentemente, tornando-as susceptíveis de 

críticas12.

A estreita vinculação suposta por Marx entre a organização econômica e a despolitização 

da forma de legitimação política indica um posicionamento semelhante ao que viria a ser 

defendido pela teoria dos sistemas, no qual o capitalismo teria constituído a economia como 

subsistema autônomo, não distinguindo claramente entre sistema e mundo da vida, entre 

integração sistêmica e integração social. Ao afirmar a autonomia relativa da esfera pública em 

relação à esfera econômica, Habermas relocaliza a política em um novo lugar. A posição dos 

sistemas políticos modernos com relação à sua reprodução é recorrentemente apoiada no 

reconhecimento intersubjetivo e não nas formas de coerção, o que funciona como evidência 

empírica capaz de demonstrar que o modelo de aprendizado concebido no paradigma da 

12   “Para Habermas, o resultado do debate crítico racional ao qual as decisões da autoridade administrativa são 
submetidas é racional porque ele permite uma correspondência entre razão e interesse geral independentemente das 
estratificações sociais existentes na esfera material. Nesse sentido, a universalização da política, que Marx supôs 
ilusória, pode se tornar real uma vez que a suspensão dos interesses materiais corresponde uma pretensão 
moralmente válida de alcançar um resultado justo e correto. É quando o indivíduo passa a considerar o outro 
moralmente igual, isto é, como capaz de participar de uma comunidade livre de discussão, que a igualdade política 
manifesta suas determinações plenas” (AVRITZER, 1996, p.  33). 
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produção é inadequado para viabilizar uma explicação plausível do processo de esclarecimento 

político.

No paradigma da comunicação, a emergência de novos níveis de organização moral e 

política não é atribuída à superação da contradição existente na produção material, mas à 

evolução do padrão de consciência moral à qual correspondem novos níveis de competência 

interativa. Dessa maneira, Habermas identifica, na linguagem, um fundamento normativo-

político, que foge ao domínio da organização sistêmica, remetendo o esclarecimento político aos 

processos prático-morais de reconhecimento dos indivíduos quanto à igualdade de participação 

política.

A utilização pragmática da linguagem é pressuposta no novo paradigma como orientada 

ao consenso possibilitado pela interação comunicativa livre de coações, onde prevalece somente 

a força lógica do melhor argumento sobre pretensões de validez referentes às dimensões objetiva, 

social e subjetiva de um mundo dotado de sentido. Assim, para revestir de sentido a sua ação 

nessas dimensões, o ator social precisa construir discursivamente com as outras pessoas um 

consenso sobre eventos e estados de coisas do mundo objetivo, quanto a uma maneira de agir 

considerada normativamente válida no mundo social, bem como acerca da autenticidade das 

manifestações e expressões do mundo subjetivo. 

A aplicação do pressuposto prático-moral da Teoria da Ação Comunicativa destaca o 

auspicioso aspecto da política moderna, que é o reconhecimento do outro como igual, que 

implicou a implementação dos direitos civis para ordenar e garantir a preservação de modos de 

vida particulares, bem como os direitos de comunicação e participação imprescindíveis à 

interação social dos cidadãos, que, assim, sentem-se compelidos a acatarem, sem necessidade de 

coerção, até aquelas normas que lhe são adversas, tendo em vista o caráter vinculante proveniente 
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da condição de membro da comunidade de comunicação, onde tem lugar o processo de formação 

do consenso que lhes concede validade normativa. 

Dessa maneira, o princípio de legitimidade é decorrente da consciência de pertencimento 

à comunidade de comunicação, à qual o acesso é amplo, geral e irrestrito (princípio de inclusão) 

e também na qual o livre-debate funciona como único princípio de organização. Nesses

parâmetros da ética do discurso, a legitimidade vincula os indivíduos como co-autores, co-

partícipes ou jurisconsortes, das normas que balizam suas vidas, evidenciando o fato de que os 

padrões históricos de organização são crescentemente generalizantes e inclusivos, revestindo-se 

de um caráter emancipatório cada vez maior na medida em que se amplia a moralidade inerente à 

racionalidade comunicativa, provocando o desenvolvimento da democracia. 

Portanto, como argumenta Habermas, não haveria sentido em se falar de  

racionalização comunicativa se, nos últimos 200 anos de história da Europa e da América, nos últimos 40 
anos dos movimentos de libertação nacional, e, apesar de todas as catástrofes, não fosse possível reconhecer também 
um quê de ‘razão existente’, como diria Hegel, nos movimentos de emancipação burguesa bem como nos 
movimentos de trabalhadores, no atual feminismo, nas revoltas culturais, nas formas de resistência ecológica ou 
pacifista, etc. É preciso ter em mente também as transformações mais subcultâneas nos padrões de socialização, na 
orientação dos valores, por exemplo na difusão de necessidades expressivas e de sensibilidades morais, ou na 
revolução dos papéis sexuais, num valor subjetivo diferente do trabalho assalariado e assim por diante. Tais 
mudanças de longo prazo na motivação e na atitude da população não provêm do nada (HABERMAS, 1987,  p.  99).

1.3 Consenso, dissenso e novos desafios 

Hoje, parece haver indícios claros de que Habermas logrou vencer o desafio de 

comprovar a eventualidade da racionalidade comunicativa, realizando uma façanha teórica na 

qual foi imprescindível o conceito de consenso, vinculado com os princípios de acesso 

generalizado ao discurso e de universalização, contidos na ética do discurso, para viabilizar uma 

concepção generalizante de sentido, capaz de envolver a sociedade como um todo, afastando a 

ameaça de perpetuação da fragmentação do gênero, promovida pela racionalidade sistêmica 
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instrumental e/ou estratégica, a partir do rompimento do “selo metafísico que garantia a 

correspondência entre linguagem e mundo” (HABERMAS, 2000, p. 365).   

Agora, nessa nova situação de possibilidade de reunificação transcendental, faz-se 

necessário procurar formas de reversão da colonização do mundo da vida pelo sistema, que se 

efetiva na interdição sistemática da comunicação, através do fortalecimento da capacidade 

comunicativa de construção intersubjetiva de significação e, conseqüentemente, de legitimação. 

E, nessa empresa já em curso, é relevante a reflexão procedida por Marcelo Neves, defendendo a 

necessidade de deslocamento da ênfase habermasiana do consenso para o dissenso, como forma 

de valorizar a riqueza pluralista do mundo da vida e a inesgotável capacidade humana de criação 

de sentidos, a fim de ampliar a política de formação de identidades numa perspectiva 

multicultural. 

Na sua crítica do modelo habermasiano de Estado democrático de direito, Neves aponta 

limites na pretensão consensualista, como uma certa ambigüidade na forma de não expressar 

claramente a conexão entre o papel do direito como instituição do mundo da vida e como meio 

sistêmico, quando se presta a uma instrumentalização de poder política, o que exige justificação 

moral e, assim, entra em contradição com a noção de autonomia do modelo sistêmico. 

Neste aspecto, Marcelo Neves evidencia a sua opção por um modelo sistêmico fechado 

(autopoiético) semelhante ao desenvolvido por Niklas Luhmann, ao ignorar a diferenciação entre 

as integrações sistêmica e social, assim como demonstra um certo ceticismo em relação aos 

“direitos políticos de participação e comunicação que possibilitam a práxis autodeterminante dos 

cidadãos” (HABERMAS, 2002, p. 83), conforme a concepção do republicanismo. No rumo 

contrário, parece privilegiar o que os liberais classificam como as “liberdades dos modernos, em 
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primeira linha a liberdade de crença e consciência, bem como a defesa da vida, da liberdade e 

propriedade pessoal, ou seja, o cerne dos direitos civis subjetivos” (HABERMAS, 2002b, p. 83). 

Segundo Habermas, os direitos subjetivos dizem respeito aos planos individuais e 

refletem o paradigma liberal, que ainda conta com certo isolamento dos indivíduos, como forma 

de protegê-los uns dos outros (modelo hobbesiano), sem levar em conta que a individualidade é 

definida por meio da coletivização social no espaço da intersubjetividade. Por isso, Habermas 

defende que “a pessoa do direito abstrata, tal como concebida pela dogmática clássica do direito, 

precisa ser substituída hoje por uma concepção intersubjetiva; a identidade do indivíduo está 

enredada com identidades coletivas” (HABERMAS, 2002b, p. 310). 

No modelo habermasiano, a idéia de autonomia jurídica dos cidadãos exige que os 

destinatários do direito, como jurisconsortes, possam ao mesmo tempo ver-se como autores, o 

que implica os pressupostos da comunicação, para que os cidadãos possam julgar se é legítimo o 

direito que eles mesmos firmam à luz do princípio discursivo. Assim como não há direito algum 

sem a autonomia privada de pessoas do direito, não haveria, do mesmo jeito, tampouco, um 

médium para a institucionalização jurídica das condições sob as quais os cidadãos podem fazer 

uso da autonomia pública ao desempenharem seu papel. “Dessa maneira, a autonomia privada e a 

pública pressupõem-se mutuamente” (HABERMAS, 2002b, p. 293).  

Outra questão problematizada pela reflexão de Neves sobre a construção de Habermas é a 

tensão entre validade e faticidade que, no Estado democrático de direito, alcança o âmbito do 

poder, quando baseia a dominação política em um potencial de ameaça representado pela força 

do aparelho repressivo do Estado, mas que precisa ser respaldada por direito legítimo. Da mesma 

maneira, também é questionada como problemática a conexão que o filósofo alemão faz entre 
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poder comunicativo e poder administrativo, considerando o direito o meio de conversão do 

primeiro no segundo13.

A aparente contradição levantada por Marcelo Neves pode ser decorrente do não-

reconhecimento da mudança operada por Habermas no conceito de esfera pública no início da 

década de 90, quando supera o modo de tipo ideal weberiano que o caracterizava nas reflexões da 

Mudança estrutural da esfera pública, dotando-o de uma dimensão empírica passível de ser 

aplicada à realidade multifacetada da rede de esferas públicas, inclusive aquelas de nível superior 

adstritas e com cláusulas de exclusão, o que seria inadmissível na concepção anterior do discurso 

normativo puro, em que a integração social, baseada no melhor argumento, não poderia conviver 

com a integração sistêmica, resultante da influência dos meios de controle sistêmicos dinheiro e 

poder. Nessa concepção pura, a prática discursiva não poderia envolver a distorção sistemática da 

comunicação, ou seja, a manipulação ideológica, conforme pode verificar-se na forma como 

Habermas utiliza os termos “consenso fabricado” e “opinião pública encenada”  (HABERMAS, 

1984, p. 228-229). 

Lúcia Aragão (2002, p. 122) também incorre no equívoco de conceber o conceito como 

expressão pura do discurso ético (a ética do discurso) e excludente com relação a distorções 

ideológicas, quando considera que Habermas restringe, sem pressupor a eventualidade de um 

pseudodiscurso sistematicamente distorcido, a definição ao discurso que preenche os pré-

requisitos da “situação ideal de fala – isto é, a ausência total de coação interna ou externa e a 

13 “O poder comunicativo manifesta-se nos procedimentos democráticos de formação da vontade estatal, que, além 
de incluir o processo eleitoral e o legislativo, abrangem o discurso em vários níveis da esfera pública. Trata-se da 
determinação de decisões vinculatórias e da produção de normas jurídicas entre sujeitos orientados na busca do 
entendimento. O poder administrativo corresponde à dominação legal racional no sentido weberiano” (NEVES, 
2001, p. 123).
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simetria de posições entre proponentes e oponentes – poderão ser satisfeitas num nível suficiente 

de aproximação”.  

Essa questão é esclarecida com bastante clareza através da consideração de Terry 

Eagleton (1997, p. 118) de que “a ideologia para ele (Habermas) é uma forma de comunicação 

sistematicamente distorcida pelo poder – um discurso que se tornou um meio de dominação e que 

serve para legitimar relações de forças organizadas”. Segundo o sociólogo inglês, ao contrário de 

filósofos hermenêuticos como Hans-Georg Gadamer, que entendiam os lapsos e equívocos de 

comunicação como bloqueios textuais a ser retificados pela interpretação sensível, Habermas 

levanta a possibilidade de, nesses casos, todo o sistema discursivo estar deformado. O que 

falsifica tal discurso é o impacto sobre ele exercido por “forças extradiscursivas” e a ideologia, 

exatamente, caracteriza o ponto em que a linguagem tem sua forma comunicativa distorcida pelos 

interesses de poder que lhe são impostos. No entanto, o fenômeno de esvaziamento do sentido 

através do cerco da linguagem não pode ser visto como uma questão externa, pois no interior da 

própria linguagem se inscreve o domínio, o que faz da ideologia “um conjunto de efeitos internos 

aos próprios discursos particulares”. 

Na análise das formas discursivas que integram o processo de formação racional de 

vontade política, Habermas distingue os discursos moral, ético-político, pragmático e jurídico. O 

discurso moral exige da norma a condição universal de poder merecer a anuência de todo aquele 

que se encontrar em situação semelhante. A justificação dos fins e meios adequados para alcançá-

los compete ao discurso pragmático. A definição do modo de vida necessário para se conquistar 

uma vida boa, por sua vez, é tarefa do discurso ético-político. Enquanto estas três formas 

discursivas fundamentam o princípio democrático, o discurso jurídico, no Estado de direito, 

responde pelo controle de coerência. 
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No contexto do processo de formação da vontade estatal, para Neves, não pode ser 

desconhecido o papel do jogo de interesses, que não se orienta pela busca de consenso, mas visa 

à consecução de seus interesses através de negociações susceptíveis de regulação procedimental 

para garantir chances eqüitativas de participação e influência. Disso resulta que, embora 

orientados ao êxito, os agentes se submetem a um procedimento considerado racional através de 

uma complexa conexão entre os discursos pragmático, ético-político, moral, jurídico e as 

negociações reguladas procedimentalmente. 

Desse enfoque desenvolve a observação de que Habermas, na avaliação das condições de 

aceitabilidade racional dos resultados do processo de formação da vontade política, persiste numa 

concepção de universalismo consensual que não lhe proporciona uma visão adequada da questão 

do pluralismo em uma sociedade supercomplexa. Além disso, Neves salienta que “a idéia de 

aceitabilidade dos resultados não responde conseqüentemente ao problema do dissenso estrutural 

da esfera pública nas condições supercomplexas da sociedade mundial de hoje” (NEVES, 2001, 

p. 125).

No contexto da formação de vontade estatal, realmente, algumas situações envolvem a 

disputa legítima de interesses de grupos, os quais devem ter o seu caráter particular transcendido 

através da crítica de todos os concernidos, ou seja, devem satisfazer as exigências da ética do 

discurso. Isso, ao contrário do que pretende Marcelo Neves, não implica a desqualificação do 

universalismo consensual, pois, assim, significaria restringir o processo de legitimação à 

legalidade, quando a cultura política dos cidadãos pode os predispor a “não insistir em assumir 

uma postura de integrantes do mercado interessados em si mesmos e voltados ao sucesso, mas 

sim a também fazer um uso de suas liberdades que se volta ao acordo mútuo, no sentido kantiano 

de um ‘uso público da razão’” (HABERMAS, 2002b, p. 302).  
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O ceticismo com relação à dimensão universalista do consenso reivindica uma 

autocertificação de realismo para a sua posição quanto à pretensa inviabilidade da 

autodeterminação democrática da sociedade sob a argumentação de inexistência de virtude 

suficiente nos “jurisconsortes” para concretização de tal empreendimento. Segundo Habermas, 

“para combater melhor o falso realismo que antecipadamente tacha de ‘idealista’ o sentido da 

autodeterminação democrática, cabe substituir já no plano das explicações normativas a 

imputação de virtude por uma outra, de racionalidade” (HABERMAS, 2002b, p. 302-303). 

Na proposta ético-procedimental ou racional discursiva de Habermas, está explícita a 

idéia da modernidade como resultado da evolução social das estruturas de consciência pré-

convencionais e convencionais até a moral pós-convencional, quando se clarifica plenamente a 

diferenciação entre o sistema, como espaço de intermediação da racionalidade instrumental e 

estratégica com respeito a fins, e o mundo da vida, significando o horizonte dos agentes 

comunicativos, composto pela cultura, pelas ordens legítimas da sociedade e pelas estruturas da 

personalidade. Nesse contexto, a modernidade implica a existência da esfera pública como lugar 

democrático discursivamente autônomo, onde os agentes comunicativos do mundo da vida 

podem negociar a construção de sentidos com relativa independência das coações dos meios 

sistêmicos dinheiro e poder. 

Ainda que não desconheça a diversidade de conteúdos valorativos, Habermas, na análise 

de Neves, parece não se dar conta de que,

antes de se orientar à construção do consenso, os ‘procedimentos’ servem, ética e 
funcionalmente, à intermediação do dissenso conteudístico. De acordo com essa 
releitura, a modernidade, em face da diversidade grupal e individual em torno de valores 
e conteúdos morais, implica a exigência funcional e normativa da absorção do dissenso 
conteudístico por meio do consenso procedimental (NEVES, 2001, p. 26).  

De fato, Habermas reconhece a existência de circunstâncias éticas que de maneira 

imediata não sejam acessíveis a uma solução moral passível de consenso, quando se exige 
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juridicamente tolerância em face de práticas consideradas eticamente extraviadas, por envolver 

perspectivas diversas em que grupos de origem cultural e étnica distintas precisam relacionar-se 

uns com outros, para preservar intacto o fundamento do respeito recíproco das pessoas do direito. 

É neste sentido que surgem os termos “dissenso contínuo” e “dissenso permanente” em 

argumentação que Habermas (2002, p. 313) desenvolve contra o ceticismo apresentado por 

Thomas McCarthy em respeito à própria possibilidade de legitimidade democrática.  

O pensador alemão, portanto, vê a eventualidade do acordo mútuo não-violento quanto a 

questões políticas como alternativa à imposição de um interesse mais forte (imposição sustentada 

sobre uma simples prática costumeira, uma coerção, uma influência, engodo ou sedução 

premeditados), caso os envolvidos – de maneira mediata ou imediata - aceitem por vontade 

própria os resultados de um debate político. Para Habermas (HABERMAS, 2002B, P. 314),  

o que qualifica tal acordo mútuo como alternativa ao ‘uso da força’  é o fato de os 
participantes, em última instância, abandonarem-se à força geradora de laços 
comunitários, a qual emana do discernimento atestado por via comunicativa e da 
liberdade de expressão da vontade assegurada institucionalmente (ou então de uma 
combinação entre ‘razão’ e ‘vontade livre’, regulada por procedimentos). Não seria 
possível que os participantes se abandonassem a essa base comum,  não fosse o fato de 
todos os cidadãos, pelas mesmas boas razões, poderem tomar como ponto de partida 
tanto a constituição, que instaura uma rede de processos legitimadores para se chegar ao 
acordo mútuo, quanto a suposição de racionalidade, que se vincula, ela mesma a esses 
processos e instituições.  

Diante da complexidade do mundo social contemporâneo, quando a reprodução do mundo 

da vida depende, em grande medida, das relações intersubjetivas direcionadas ao entendimento, 

Marcelo Neves acredita que a compreensão habermasiana da sociedade moderna, com sua 

pretensão consensualista, sobrecarregaria o mundo da vida enquanto horizonte dos agentes 

comunicativos, tendo como identificador da modernidade a racionalização discursiva destacada 

em sua diferenciação do sistema. Por isso, Marcelo Neves defende que a contribuição 

habermasiana sobre o mundo da vida e a ação comunicativa, mesmo em face de sua procedência 
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no que diz respeito às esferas de comunicação não estruturadas sistematicamente, merece uma 

“releitura à luz de elementos da teoria dos sistemas”. 

Não se subordinando a códigos de preferência regidos por “sim” e “não” sistemicamente 

delimitados, dicotômicos e excludentes, o mundo da vida tem a sua comunicação reproduzida 

pela linguagem natural cotidiana e não por uma linguagem sistêmica especializada, a despeito de 

ser a esfera social, que funciona como base para a construção sistêmica, pois a emergência dos 

sistemas se dá quando uma linguagem especial se diferencia da linguagem comum da sociedade. 

Só na interação intersubjetiva concreta podem ser resolvidos os problemas da 

compreensibilidade e do entendimento que importam o consenso, devido às características de 

multifuncionalidade e imprecisão da linguagem cotidiana pela qual se reproduz o mundo da 

vida14.

Dessa maneira, deve-se reconhecer não só que interações estratégicas estão presentes no 

mundo da vida, mas também que a estrutura de sentido compartilhada, que é a intersubjetividade, 

pode ensejar tanto a busca de entendimento como a manifestação do desentendimento, pois a 

consideração do outro como pessoa e não como meio estratégico pode culminar não só em 

consenso, mas também em dissenso. 

Contudo, essa circunstância não escapa a Habermas, que já em 1970, nos estudos prévios 

à Teoria da Ação Comunicativa, considerava a ação estratégica como um caso limite da ação 

comunicativa que se apresenta quando entre os atores desgasta-se como meio de asseguramento 

14 O problema da compreensibilidade, no entendimento de Neves,  resolve-se, em parte, por força de uma semântica 
social generalizada no plano da linguagem natural, em parte por força dos sentidos construídos no particularismo da 
interação; refere-se à possibilidade de que o destinatário corresponda à expectativa do emitente no que se refere ao 
conteúdo da mensagem. A compreensibilidade manifesta-se, no plano da comunicação, mediante ações (incluindo a 
omissão) ou linguagem (incluindo o silêncio) que respondem, com sentido, à mensagem. Ainda não é o 
entendimento (acordo, consenso), que só se apresenta com a partilha lingüisticamente intermediada de expectativas 
por ego e alter. Nesse caso, ambos concordam com o mesmo modelo de comportamento e interação. Pode ocorrer, 
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do consenso a comunicação no meio da linguagem ordinária e cada um adota frente ao outro uma 

atitude objetivante. Assim, estão implícitas na ação estratégica regras de escolha racional com 

respeito a fins, e o comportamento passa a ser definido por interesses, no âmbito de uma 

competição para maximizar lucros ou minimizar perdas. O que se tem à frente deixa, então, de 

ser um alter ego, cujas expectativas pode-se cumprir (ou violar) conforme normas 

intersubjetivamente reconhecidas; e passa a ser um oponente, cujas decisões pode-se tratar 

indiretamente de influir mediante dissuasão ou recompensa (HABERMAS, 2001, p. 29). 

Se, por ventura, em vez de conflitos de interesses carentes de ajustes (os quais podem ser 

superados com acordos mútuos alternativos ao uso da força) houver conflitos de valor insolúveis, 

aí “as partes precisam abandonar o plano em que se encontram para alcançar posições únicas, sob 

um ponto de vista moral acerca das regras de convívio; e embora esse ponto de vista moral seja 

mais abstrato, ele terá sido suposto em comum e atenderá eqüitativamente os interesses de todos” 

(HABERMAS, 2002b, p. 359-360). 

1.3.1 A moral do dissenso consentido 

A eventualidade do consenso é, assim, resultado da extrema e inevitável diversidade, 

inclusive no seu caráter contraditório, de valores e interesses, que caracteriza a 

hipercomplexidade da sociedade moderna e que tornaria praticamente impossível, no 

entendimento de Marcelo Neves, a reconstrução racional do mundo da vida, através da ação 

comunicativa como ação estritamente orientada para o entendimento intersubjetivo. Dentro desse 

porém, compreensibilidade que aponta para o dissenso manifesto ou para estratégias manipulativas” (NEVES, 2001, 
p. 128). 
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contexto, o mundo da vida apresentar-se-ia inevitavelmente fragmentado a partir das convicções 

e certezas compartilhadas em seu cotidiano, devido à multiculturalidade e à pluralidade de 

esferas autônomas de comunicação. Por isso, conforme seu ponto-de-vista, o mundo da vida 

funcionaria muito mais como espaço de reprodução do dissenso intersubjetivo, tendo em vista 

que a construção lingüística da intersubjetividade se dá pela manifestação e o reconhecimento das 

divergências15.

Desta maneira, Marcelo Neves entende que a concepção “neo-iluminista” de Habermas 

não o permitiria perceber que a diversidade valorativa e a pluralidade de identidades éticas 

impossibilitam a sucessão da moral tradicional, intrincada com a identidade ética, por uma moral 

voltada procedimentalmente para a constituição do consenso. Em sentido oposto, a moral, ao 

exigir o reconhecimento do outro como espaço de moralidade no mundo da vida, só poderia ser 

imaginada precisamente como fator imprescindível para viabilizar o dissenso em torno de valores 

e interesses e garantir o respeito à autonomia das diferentes esferas de comunicação.

Nas circunstâncias supercomplexas da sociedade contemporânea, só os princípios de uma 

moral do dissenso, que possibilitem uma interação dissensual em que não se busquem resultados 

racionalmente consensuais, nem se tema o risco do dissenso, têm condições de preservar o 

“caráter universalista e includente no sentido do acesso de toda e qualquer pessoa, independente 

de seus interesses, expectativas e valores, a procedimentos discursivamente abertos” (NEVES, 

2001, p. 130).

15 Assim, para Marcelo Neves (2001, p. 129), “as certezas partilhadas no mundo da vida tornam-se localizadas, e a 
identidade valorativa fragmenta-se. Portanto, o respeito às diferenças e à autonomia de esferas plurais de 
comunicação é que é o fator de integração do mundo da vida. O que se impõe como consensual para a continuidade 
das interações intersubjetivas é o respeito às divergências quanto aos valores e aos interesses que se exprimem nos 
diversos grupos e circulam nos vários âmbitos autônomos de comunicação, ou seja, o consenso potencialmente 
generalizado no mundo da vida se destina a assegurar o dissenso generalizado que se expressa nos mais diversos 
tipos de relações interpessoais de uma pluralidade de esferas de comunicação e mesmo a fomentar-lhe a 
manifestação”. 
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Marcelo Neves reconhece que é auspicioso o conceito de esfera pública como 

reconstrução do mundo da vida em um segundo plano (do modelo cibernético de segunda ordem, 

da observação da observação), socialmente generalizado, porém acredita que essa compreensão 

deve conceber previamente a existência do dissenso estrutural em primeiro grau (modelo de 

primeira ordem, da observação simples) na prática cotidiana de uma sociedade supercomplexa, 

capaz de exercer uma intermediação generalizada a fim de tornar a esfera pública campo de 

tensão entre mundo da vida e constituição como acoplamento estrutural dos sistemas político e 

jurídico. É nessa condição que a esfera pública atinge a dimensão pluralista de arena do dissenso 

consentido, assumindo a intermediação procedimental e a pretensão de generalização de valores, 

interesses e expectativas conflitantes como normas vigentes ou decisões vinculantes. 

Nesse campo complexo de tensão entre o mundo da vida e os sistemas direito e política, 

imbricados na estrutura constitucional, que se tornou a esfera pública, os meios de comunicação 

de massa, como instâncias de intermediação entre a sociedade civil e o Estado, desempenham um 

papel importante, mas compartilham essa tarefa de intermediação com sistemas funcionais não 

estruturados político-juridicamente, como os movimentos cívicos e sociais. Diante dessa 

amplitude, a esfera pública apresenta-se desestruturada enquanto não há perspectivas de 

generalização das expectativas, valores, interesses e discursos que lhe são constitutivos, pelos 

procedimentos constitucionais, que, por sua vez, precisam permanecer abertos, universal e 

pluralisticamente, para corresponder à necessidade de estruturar adequadamente a 

heterogeneidade conflituosa desse espaço.

Portanto, os procedimentos democráticos do Estado de direito não se podem legitimar 

sem uma esfera pública pluralista que lhe propicie fundamentação discursiva. Por outro lado, o 
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direito só pode abranger a discussão pública com a estruturação dos procedimentos democráticos 

do Estado de direito, que, no entanto, segundo a concepção de Marcelo Neves, não se prestam 

para a construção do consenso, mas podem garantir a convivência com o dissenso político e 

jurídico sobre valores e interesses, de maneira a permitir à esfera pública incluir inclusive os 

argumentos e as opiniões minoritárias na sociedade. 

Nesse sentido, Marcelo Neves ressalta que, na sociedade moderna, uma adequada 

fundamentação moral do Estado democrático de direito depende menos do recurso a um modelo 

consensualista do discurso, referenciado no modelo da discussão acadêmica, do que de 

procedimentos abertos à pluralidade ética e ao antagonismo dos interesses, bem como à 

autonomia das diferentes esferas sociais, capazes de absorver e intermediar eqüitativamente o 

dissenso estrutural, sem pretender descartá-lo ou neutralizá-lo. Esta concepção faz com que a 

Constituição do Estado democrático de direito deixe de ser entendida como “fundamento do 

consenso”, e passe a funcionar como “fundamento consentido do dissenso” (NEVES, 2001, p. 

145-146).

O dissenso consentido de Marcelo Neves, por fim, não se diferencia significativamente do 

posicionamento de Habermas de que o consenso é sempre passível de uma retematização, como 

“dissenso contínuo” ou “dissenso permanente”, revestindo-se, antes, do mérito de chamar a 

atenção e sublinhar o fato, também muito bem apontado por Barbara Freitag, de que a razão 

comunicativa construída intersubjetivamente terá sempre um caráter provisório, inacabado e, 

como produto humano, sempre carente de aperfeiçoamento e evolução (FREITAG, 1990, p. 112-

113).

1.3.2 Estrutura dissensual e jornalismo 
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De qualquer maneira, a discussão sobre o caráter dinâmico do consenso, ou o conceito de 

moral do dissenso proposto por Marcelo Neves, parece oferecer uma contribuição extremamente 

significativa para o fortalecimento das possibilidades de geração de significação no mundo da 

vida pela central e estratégica instituição do jornalismo.  

Nesse campo onde se processa o discurso jornalístico da atualidade que subsidia os 

modelos cognitivos de interpretação da realidade, a racionalidade comunicativa implica numa 

interação social dialógica, horizontal, lingüistizada e, por isso mesmo, baseada no sentido 

compartilhado intersubjetiva e universalmente pela comunidade lingüística ideal de todos os 

seres humanos que, idealmente, devem poder, em debate livre de coações, restaurar 

discursivamente pretensões de validez.  

Em sentido diametralmente oposto, realiza-se a interação sistêmica que, através dos seus 

meios de controle dinheiro e poder, de forma monológica, vertical e deslingüistizada, esvazia o 

mundo da vida de potenciais significados que reivindiquem legitimação junto ao Estado, para 

descarregar o sistema dessas pressões que poderiam se manifestar como vontade política na 

opinião pública.

A racionalidade sistêmica (instrumental e/ou estratégica) caracteriza-se, então, pela 

tentativa de impor ao mundo da vida a substituição da demanda por sentido e legitimação pela 

verticalidade da hierarquia imposta autoritariamente de cima para baixo, intimidando com a 

ameaça de uso do aparelho repressivo do Estado, combinada com a oferta de recompensa 

aquisitiva, para compensar pecuniariamente a anuência não motivada racionalmente (já que não 

fundamentada em sentido universal) à ordem institucional estabelecida.  
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E isso se operacionaliza pela ação desses códigos generalizados do dinheiro (positivo) e 

do poder (negativo) na estrutura comunicativa de massa, distorcendo o seu fluxo normal com o 

bloqueio e a interdição de conteúdos informacionais significativos para a geração de possíveis 

mudanças sociais capazes de conferir maior sentido e legitimidade ao discurso ideológico 

hegemônico e, conseqüentemente, à estrutura de poder vigente. 

Portanto, nesse contexto, o conceito de consenso permanentemente retematizável, ou a 

moral do dissenso consentido, amplia o espaço concebido à comunicação, estendendo o seu 

alcance para além do limite do consenso imediatamente possível. O dissenso contínuo exige a 

permanência da comunicação mesmo quando o consenso não pode viabilizar-se, para que a 

divergência evidenciada e o conflito de interesses possam continuar sendo expressos e 

racionalizados, visando à maturação das diferenças para sua conciliação e superação no futuro, 

ou mesmo para viabilizar a convivência civilizada diante dos posicionamentos contrários e 

divergentes sempre presentes no mundo da vida, a despeito do grau de interação social atingido 

pela racionalidade comunicativa. 

No caso específico da sociologia do jornalismo, o conceito de moral do dissenso 

consentido vem conquistar maior consistência para a ética do discurso – acessibilidade 

generalizada à discussão pública e universalidade dos interesses considerados legítimos – que 

deve presidir o tratamento das questões abordadas pela imprensa. Esse compromisso pluralista 

com a multiplicidade de versões sempre envolvidas nos assuntos públicos evidentemente 

desautoriza o pioneiro e, ainda hoje, hegemônico modelo positivista, denominado jornalismo 

espelho da realidade, que, coerente com essa filosofia da ciência, julga possível refletir 

perfeitamente a verdade absoluta dos fatos. 
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Esse modelo positivista de jornalismo pretende ser capaz de espelhar a situação do mundo 

com uma simples versão, o pensamento único, geralmente naturalizando (tornando 

inquestionável, como os dados da natureza) a interpretação ideológica oficial da estrutura de 

poder estabelecida, no que aliena a cidadania das pessoas induzindo-as a pretender se eximir de 

qualquer responsabilidade por uma realidade sobre a qual não teriam qualquer possibilidade de 

influir, haja vista ser esta apresentada como um fato consumado, resultado de leis cósmicas, da 

vontade de Deus ou de heróis providenciais (os olimpianos da mídia) que, com seus 

superpoderes, podem promover o bem-estar dos simples mortais de forma muito melhor do que 

estes jamais ousariam imaginar por si próprios. A despeito de atribuir tanto poder ilusório ao 

jornalismo, o paradigma positivista não reconhece a capacidade dessa instituição de articular, de 

forma central e estratégica, o modelo cognitivo de interpretação da realidade, imprescindível 

como referência de coordenação da ação de reconstrução simbólica do mundo da vida e, assim, 

participar de forma privilegiada da própria construção social da realidade (TRAQUINA, 2001, p. 

63).

2 Guinada lingüística: o sentido como conceito sociológico básico 
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A questão da crise de legitimação, um problema eminentemente do âmbito da sociologia 

política, também não pode deixar de ser tratada na sociedade midiatizada hodierna, como objeto 

de estudo vinculado à comunicação, especialmente ao jornalismo, cuja dimensão maior consiste 

na mediação entre o mundo e as representações sociais que os indivíduos mantêm dele e que 

orientam suas ações nele. 

Dessa maneira, para a adequada e conveniente consecução do objetivo pretendido nesta 

tese, de fazer uma tradução do modelo habermasiano para a sociologia do jornalismo, procurando 

enriquecer teoricamente os fundamentos desta área, coloca-se como imprescindível a necessidade 

de mapear historicamente as concepções de representações sociais desde o surgimento da 

sociologia até a chamada “guinada lingüística”, quando se evidencia a tendência de busca de 

superação das oposições existentes nesta disciplina, 

Desta maneira, na primeira seção, após a descrição das leituras sociológicas clássicas de 

Durkheim, Marx e Weber, é apresentada a proposta de Habermas de convergência das ciências 

empírico-analíticas, histórico-hermenêuticas e críticas, em torno de uma fundamentação da 

sociologia baseada numa teoria da linguagem onde o sentido é sugerido como categoria 

sociológica básica. 

Na segunda parte, são discutidos posicionamentos identificados com a “guinada 

lingüística”, como os da teoria da ação social de Pierre Bourdieu, pela convergência que mantém 

do modelo habermasiano, como integrantes do segundo grupo de tradições de estudos da 

linguagem influenciadas por Austin, que prioriza a análise da orientação da ação que o discurso 

enseja, para dissecar a organização da interação social. Evidenciando essa correspondência de 

posições, Bourdieu (BOURDIEU; EAGLETON, 1996, p. 271) concorda com Habermas quanto 

ao fato da comunicação não distorcida ser uma exceção só conseguida mediante esforço especial 
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capaz de satisfazer condições extraordinárias. Além disso, da mesma maneira que Habermas, 

considera incompleta a teoria de Austin no tocante à explicação das condições sociais de 

possibilidade do processo dos atos de fala. No entanto, assegura: “embora eu possa parecer muito 

distante de sua filosofia (Austin), na verdade, estou muito próximo”. Portanto, especialmente 

através dos conceitos de violência e poder simbólicos, “doxa” e “habitus”, a teoria de Bourdieu 

pode oferecer subsídios complementares significativos para enriquecimento da sociologia do 

jornalismo16.

Nesse segmento do segundo capítulo, a análise das reflexões de Michel Foucault e Jean 

Baudrillard sobre os conceitos de razão e verdade também mostrou-se oportuna para explicitação 

da teoria consensual da verdade de Habermas. 

Em seguida, a justificação da proposta contida no modelo habermasiano de superação das 

oposições sociológicas e de convergência das ciências empírico-analíticas, histórico-

hermenêuticas e críticas impôs, à terceira seção, o intuito de expor as reflexões de Habermas 

sobre o cientificismo e o objetivismo positivista, que localiza, sobretudo, na investigação 

nomológica, mas que também identifica em posicionamentos pragmáticos de Charles Peirce e 

hermenêuticos de Wilhelm Dilthey. A discussão com estes autores salienta-se de forma relevante 

para compreensão de como foi construída a Teoria da Ação Comunicativa, especialmente quanto 

à metodologia dual que procura conciliar a utilização da explicação causal relativizada por uma 

“pragmática universal”, com a interpretação hermenêutica mediada por uma teoria 

transcendental, em torno do compromisso emancipatório da teoria crítica.  

16 Clóvis de Barros Filho e Luís Mauro Sá Martino (2003,  p. 213) desenvolvem uma análise bastante detalhada 
sobre a coincidência de preocupações de Bourdieu com teóricos dos cultural studies ingleses, como Raymond 
Williams, Thompson, Hoggarts e, principalmente Stuart Hall de buscar formular uma teoria da prática e a 
contextualização da mídia como matriz geradora e produto dessa prática. Segundo eles, “esse paralelo teórico 
assenta-se sobre uma base de preocupações comuns, uma sociologia do conhecimento e da prática a partir do senso 
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Na quarta parte, são registradas considerações de reconhecimento e crítica, ao modelo 

epistemológico habermasiano, especialmente as relativas ao realismo científico e às propostas do 

pensador português Boaventura de Souza Santos, que, a despeito de classificar-se como pós-

modernista, expressa diversas coincidências com o paradigma comunicativo construído por 

Habermas.

2.1 Representações sociais e as oposições sociológicas 

As representações modernas caracterizam-se pelo rompimento verificado entre os signos 

que as ordenam e a semelhança destes em relação à realidade – “a representação, fosse ela festa 

ou saber, se dava pela repetição: teatro da vida ou espelho do mundo” (FOUCAULT, 1999, p. 23-

68).

Anteriormente identificados com as próprias coisas, os signos da representação passam a 

não ter como valor mais do que a tênue ficção daquilo que representam, o que não significa que a 

linguagem tenha se tornado impotente, visto que passa a manipular novos poderes que lhe são 

próprios. Assim, através de uma ruptura essencial no mundo ocidental, abriu-se espaço para um 

saber onde a questão deixa de ser a das similitudes e passa a ser a das diferenças e das 

identidades.

Com esta descontinuidade, o pensamento deixa de ter, como forma do saber, o elemento 

da semelhança, que passa a ser a ocasião do erro e da ilusão, substituindo a hierarquia analógica 

pela análise realizada em termos de identidade e de diferença. As disposições fundamentais da 

comum, das práticas e linguagens cotidianas”. Os autores destacam ainda a influência comum recebida do marxismo 
e do estruturalismo francês.  
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epistémê da cultura ocidental são modificadas, e a semelhança terá que ser submetida à prova da 

comparação17.

Com a dúvida, a possibilidade do erro e da ilusão, o saber e a ciência são consagrados 

como produtos da atividade humana. Os signos não mais são concebidos como dados pela 

natureza, mas sim constituídos pelo homem e, com essa instituição, atinge a plenitude de seu 

funcionamento, distinguindo o homem do animal, ao transformar em memória voluntária a 

imaginação, em reflexão a atenção espontânea, em conhecimento racional o instinto. 

Dessa forma, os fenômenos são sempre dados em representações que estão ligadas entre si 

como signos, formando uma imensa rede. Na sua transparência, a representação se dá como o 

signo daquilo que representa, o que faz com que a sua análise e a teoria dos signos se 

interpenetrem de modo absoluto (FOUCAULT, 1999, p. 90).  

2.1.1 A reflexão sobre as representações modernas 

Da Antigüidade à Escolástica, a tendência que predominou nas grandes metafísicas é a da 

refutação do ceticismo, afirmando a possibilidade de a razão atingir a verdade, através de  

uma inteligência que não é falível em si mesma, desde que neutralizado o caráter enganador da 

percepção e superadas as interferências deformadoras que inviabilizam as conexões adequadas 

(ROUANET, 1993, p. 39).

17 Portanto, a aproximação das coisas entre si, o esforço de encontrar os vínculos mais remotos revelando 
familiaridade entre elas ou uma natureza comum anteriormente desconhecida, não será mais o sentido básico da 
atividade do espírito, cujo trabalho, em direção oposta, vai concentrar-se, inicialmente, no reconhecimento das 
particularidades, das especifidades, para, em seguida, ocupar-se da distinção de todos os graus estabelecidos a partir  
das identidades (Cf. FOUCAULT, 1999, p. 76). 
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As ilusões dos sentidos e a possibilidade de correção constituem  duas circunstâncias que 

justificam tanto a modéstia como a arrogância da razão. Assim é que, no período moderno, já não 

é suficiente conferir à razão a tarefa de dissipar os fantasmas criados e alimentados pela 

ignorância, removendo os obstáculos ao conhecimento.  

A própria razão é colocada em dúvida e, assim, surge a epistemologia moderna, com a 

preocupação normativa e metodológica de estabelecer os limites do conhecimento possível. 

Portanto, a concomitância do elemento cético e do racional faz-se “presente em todos os 

pensadores que fundam a autonomia da razão, não no pressuposto de sua onipotência, mas no 

reconhecimento dos seus limites”  (ROUANET, 1993,  p. 45).  

 Com a suposição de que existem idéias não produzidas pela experiência, que a percepção 

pode ultrapassar as qualidades sensíveis e que a razão pode dispor de categorias e noções 

universais dotadas de realidade, desenha-se a essência da teoria da ilusão, cuja apropriação 

política  significa a demolição da filosofia clássica.  

A síntese desse processo encontra-se no postulado de que todas as opiniões 

fundamentadas em abstrações unicamente verbais, que não admitem redução a uma base 

fenomenal, não podem deixar de ser consideradas erradas, implica a necessidade de que todas 

elas passem a ser obrigatoriamente submetidas ao tribunal da experiência. Dessa exigência, não 

vão ser excluídas sequer aquelas opiniões que garantem e preservam as legitimações políticas 

tradicionais, de cuja aceitação inquestionada depende a estabilidade da estrutura de poder. O 

esclarecimento dessa sutil articulação de idéias que sustentam a adesão inquestionada à ordem 

estabelecida evidenciaria a sua motivação intencional, deliberada, e, assim, perderia o caráter 

aleatório, revelando seu substrato político.
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Essa compreensão política da teoria da ilusão não chegou a ser tirada por Hume em sua 

epistemologia derivada de Locke, embora tenha se aproximado de uma teoria do preconceito ao 

verificar que, através das opiniões absorvidas pela educação, a razão perde a imparcialidade 

adequada e se torna cativa da superstição, envolvida nesse manto protetor do absurdo e do erro.  

A formulação política da teoria da ilusão, com o reconhecimento de que o que aprisiona a 

razão é, em última instância, o dogmatismo político, torna-se explícita com a condenação do 

preconceito procedida pelos enciclopedistas, que o consideraram “uma ignorância do homem 

quanto à sua natureza de ser sensível, e quanto à natureza do mundo social, derivada da ação ou 

da omissão dos governantes, e redundando na estabilização da autoridade ilegítima” 

(ROUANET, 1993, p. 52).

Com Holbach, essa reflexão transcende o contexto epistemológico e metodológico 

original, passando de crítica da ilusão teórica para a crítica da ilusão política, com a identificação 

do caráter deliberado e não arbitrário do erro ao evidenciar a explícita preocupação de domínio 

dos governantes sobre os governados.

Todavia, é Kant quem unifica as diversas linhas da problemática da consciência, 

formulando um estatuto rigoroso tanto para a crítica da ilusão teórica quanto para a do 

preconceito político. E funda a teoria da ilusão transcendental, originada em proposições errôneas 

(paralogismos transcendentais) decorrentes de uma tendência inevitável da própria natureza 

humana de raciocinar sobre temas  que não podem ser conhecidos, pois ultrapassam as forças da 

razão humana. Esse conceito prepara as bases para uma concepção de ilusão social, que não pode 

ser superada por corretivos individuais, mas só pela ação coletiva.  

A paixão pelo incognoscível desempenharia uma função cognitiva ao mobilizar o 

indivíduo para a superação de sua minoridade, para a emancipação das tutelas, ao ousar servir-se 
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da razão. A essa ilusão auto-imposta, Rouanet vê corresponder “uma ilusão imposta pela 

autoridade, que recusa a liberdade de pensar, julgando com isso evitar uma ameaça ao seu poder” 

(ROUANET, 1993, p. 57)18.

Através de uma construção sistemática em que a consciência crítica e a consciência 

criticada são definidas como momentos simétricos e necessários de um mesmo processo em que 

se interpenetram a verdade e a falsidade, Hegel faz do iluminismo objeto de análise e crítica. 

Nessa perspectiva, a crítica do erro, ao alhear-se do caráter historicamente necessário da verdade 

e da falsidade, torna-se também falsa consciência; sendo teoria a-histórica da ilusão, insere-se 

como capítulo na história da ilusão.  

Na Fenomenologia do Espírito, a compreensão pela consciência individual da história de 

todas as etapas e vicissitudes da autoformação da humanidade permite a exteriorização do 

espírito e a coincidência do sujeito com o objeto no saber absoluto. Embora se mantendo ainda 

no âmbito do idealismo, Hegel representa uma superação do subjetivismo idealista e é a partir 

dele que se vai buscar a explicação para a falsa consciência na materialidade da vida social. 

Esse empreendimento é realizado por Marx, que faz surgir o conceito de falsa consciência 

em seu sentido próprio, ao observar que o elemento que constitui o outro lado da consciência não 

é a história do espírito, como essência humana abstrata, mas a prática social de homens 

concretos, que produzem suas condições materiais de sobrevivência e formulam representações 

em que eles se refletem ou se ocultam (ROUANET, 1993, p. 73).  

18 Rouanet, sobre esta questão, acrescenta que "a reflexão imanente mantém-se predominantemente no âmbito 
individualista, de forma a-histórica. O acesso à consciência se dá fora da história, como um ato que introduz a 
opinião verdadeira e desmascara a nulidade das opiniões tradicionais. Com a contribuição dada pela análise 
imanente até Kant, pode-se vislumbrar a possibilidade do novo campo da falsa consciência, que vai estudar a 
distorção cognitiva num espaço situado, não na consciência, mas fora dela: o espaço da história, da vida material da 
sociedade” (Ibid., p. 58-62). 
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2.1.2 As representações e o advento da sociologia 

 Na filosofia, com ênfase idealista, o termo representações sociais “significa a reprodução 

de uma percepção retida na lembrança ou do conteúdo do pensamento”. Já no contexto das 

ciências sociais, as representações “são definidas como categorias de pensamento que expressam 

a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a” (MINAYO, 1994, p. 89-91). 

 No seu esforço de afastar o subjetivismo da psicologia, para definir o campo específico da 

sociologia, Durkheim é o primeiro autor a utilizar o termo entendendo-o no âmbito objetivo 

como expressão coletiva de categorias de pensamento através das quais a própria sociedade – 

instituição sui generes, reificada e, assim, transformada em sujeito - constrói a sua realidade e a 

legitima junto aos indivíduos que não são necessariamente – ou quase sempre – conscientes do 

significado das representações rociais, ainda que possam estar expostos à ação coercitiva dessa 

força que lhes é externa. 

 Segundo o autor de As Regras do método sociológico, o esforço de descobrir a maneira 

como se formam e combinam as representações sociais constitui o objeto essencial da sociologia, 

pois as sociedades só se diferenciam dos organismos exclusivamente físicos por serem 

essencialmente consciências, ou seja, não se distinguiriam destes, e assim nada seriam, se não 

fossem sistemas de representações. No mesmo sentido, ao distinguir a sociologia da biologia, 

observa que a distinção se dá à medida que a representação se diferencia do movimento 

mecânico.  

No esforço de determinar em que se funda a coesão das sociedades industriais, 

caracterizadas pelo aumento da diferenciação e especialização das funções sociais, Durkheim é 
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conduzido à convicção de que a solidariedade dos indivíduos e dos grupos sociais (‘modelos 

culturais normativos’, segundo Parsons) se explica pelo acatamento generalizado a um acervo 

comum de regras e valores internalizado na personalidade das pessoas e institucionalizado no 

sistema social de maneira independente da análise individual dos cidadãos que compõem a 

sociedade. Quando não existe essa unidade de fidelidade, há o perigo das atitudes morais 

individuais e os modelos específicos dos subgrupos funcionais passarem a ser desintegradores 

(FILLOUX, 1975, p. 19). 

A especificidade do fato social e a necessidade de o sociólogo concentrar-se fora do 

indivíduo para compreendê-lo também se destacam em Durkheim, pois  

se os fenômenos sociais não são obra do indivíduo isolado, se resultam de combinações 
em que ele sem úvida participa, mas nas quais entram muito outros fatores além dele, 
para saber em que consistem estas sínteses e quais são os seus efeitos, é para fora do 
indivíduo que o sábio deve olhar, pois é fora dele que as combinações têm lugar 
(DURKHEIM, 1975, p. 118).   

Nesse extremado afã objetivista, Durkheim pretende possível a isenção completa do 

pesquisador, o compreendendo – assim como a espécie/agência humana – separado do fato 

social19. A relativa autonomia das representações sociais, por seu turno, caracteriza a teoria da 

ação de Max Weber. Utilizando termos como “visões de mundo”, “concepções”, “mentalidades”, 

o autor da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo desenvolve um paradigma sociológico 

em que o mundo das representações, mesmo sob a influência da base material da sociedade, tem 

uma dinâmica própria. 

 Portanto, Weber concebe o mundo das representações sociais com uma certa autonomia, o 

que gera a possibilidade efetiva de se teorizar sobre a eficácia histórica das idéias, a partir dessa 

19 Este pensamento continuou angariando seguidores muito além da fase inicial de consolidação da sociologia, os 
quais receberam severas críticas por conta da atribuição à estrutura social de “um excessivo poder sobre os 
indivíduos, deixando de explicar os conflitos sociais e a diversidade de formas de pensar e de comportamento social 
existentes dentro de uma mesma sociedade” (JUNQUEIRA, 1999, p. 10). 
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concepção de influência recíproca que exerceriam entre si os fundamentos materiais, as formas 

de organização político-social e o conteúdo das idéias. Nesse sentido, acredita que só se reveste 

de interesse e significado um único segmento da realidade individual, já que estabelece relação 

com as idéias de valor culturais com as quais analisamos a realidade. Portanto, para Weber, só 

são objeto da explicação causal os aspectos dos fenômenos particulares infinitamente diversos a 

que conferimos uma significação geral para a cultura (Cf. WEBER, 1984, p. 94).  

 Com relação aos fenômenos socioeconômicos, o seu entendimento é de que estes estão 

atrelados ao fato básico de que a existência física e a satisfação das necessidades mais ideais 

defrontam-se por todos os lados com a “limitação quantitativa e a insuficiência qualitativa dos 

meios externos, que demandam a previsão planejada e o trabalho, a luta com a natureza e a 

associação com homens” (WEBER, 1982, p. 79).  

Salienta-se, na argumentação weberiana, a preocupação de refutar o determinismo 

marxista, que entende a superestrutura (as representações sociais) como reflexo mecânico da base 

material ou infra-estrutura, alertando para a necessidade de se identificar, em cada caso 

específico, quais os fatores que efetivamente contribuem para configurar determinado fato ou 

ação social (WEBER, 1982, p. 94).    

 Na profícua discussão estabelecida pelos clássicos da sociologia, ao evidenciar a função 

social das representações, enquanto ideologia, como forma de assegurar a dominação de uma 

classe, o autor d’O Capital empreende uma guinada materialista e desfaz o equívoco idealista dos 

filósofos neohegelianos de sua época de considerarem as ilusões como produzidas e reproduzidas 

unicamente pela própria cabeça, ou seja, a realidade social (inclusive as suas representações) 

como produto da consciência. Assim, descarta definitivamente a ilusão desses filósofos de que as 
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transformações da sociedade se dariam simplesmente pela substituição das falsas representações 

por idéias correspondentes à essência do homem (MINAYO, 1994, p. 97).       

O materialismo dialético marxista, portanto, significa um expressivo aprofundamento da 

compreensão da luta que se processa no nível das representações, na qual as classes sociais 

procuram garantir o poder de definição do mundo social conforme seus interesses. E, 

conseqüentemente, da grave desigualdade existente nesse embate que se verifica no nível das 

representações, por conta do condicionamento exercido na consciência social pelo modo de 

produção da vida material, ou melhor, a forma do pensamento coletivo – e daí seu caráter ilusório 

- é definida através de referências das classes dominantes20 .

Na crítica ao “materialismo contemplativo e inconseqüente de Feuerbach”, Marx destaca 

o caráter dinâmico da realidade social, o que, de certa maneira, contrasta com o fatalismo 

imobilista, que se poderia inferir pela veemência com que procura evidenciar, no trecho anterior, 

a influência da base material sobre as representações:  

Ele não vê que o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa dada diretamente da 
eternidade, sempre igual a si mesma, mas antes do produto da indústria e do estado em 
que se encontra a sociedade, e precisamente no sentido de que ele é um produto 
histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, cada uma das quais aos 
ombros da anterior e desenvolvendo a sua indústria e o seu intercâmbio e modificando a 
sua ordem social de acordo com necessidades já diferentes (MARX, 1984, p. 27). 

Nesses três modelos da sociologia tradicional, os conceitos fundamentais de 

representações sociais e identidades ensejam dois questionamentos básicos: a conexão entre o 

domínio material e o domínio das idéias e a oposição entre os indivíduos e a sociedade 

(JUNQUEIRA, 1999, p. 11).

20 Segundo a famosa afirmação de Marx (1984,  p. 56), "as idéias da classe dominante são, em todas as épocas, as 
idéias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder 
espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios para a produção material dispõe assim, ao mesmo 
tempo, dos meios para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as 
idéias daqueles a quem faltam os meios para a produção material”.  
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2.1.3 A “guinada lingüística”

Durante a década de 60, o acirramento do debate promovido pela teoria crítica 

frankfurtiana contra os pressupostos positivistas da ciência social tradicional e o “prodigioso” 

impacto das idéias estruturalistas e pós-estruturalistas estimulou a busca de superação dessas 

oposições existentes na teoria social através de uma perspectiva epistemológica denominada por 

uns de construtivismo, por outros construcionismo social, ou ainda reconstrucionismo, como 

prefere Habermas. Embora não haja uma definição única concorde desses termos, pode-se 

identificar algumas características-chave compartilhada nessa perspectiva epistemológica: 

1. A postura crítica com respeito ao conhecimento dado, aceito sem discussão, e um 
ceticismo com respeito à visão de que nossas observações do mundo nos revelam, sem 
problemas, sua natureza autêntica; 
2. o reconhecimento de que as maneiras como nós normalmente compreendemos o 
mundo são histórica e culturalmente específicas e relativas; 
3. a convicção de que o conhecimento é socialmente construído, isto é, que nossas 
maneiras atuais de compreender o mundo são determinadas não pela natureza do mundo 
em si  mesmo, mas pelos processos sociais; 
4. o compromisso de explorar as maneiras como os conhecimentos – a construção 
social de pessoas, fenômenos ou problemas – estão ligados a ações/práticas (GILL, 
2002, p. 245). 

Essa mudança de paradigma científico, conhecida como “Guinada Lingüística”, 

representou a substituição da consciência pela linguagem, como critério de racionalidade por 

excelência. A razão, restrita ao âmbito da subjetividade individual pela filosofia da consciência, 

passa a poder ser concebida em um espaço que extrapola os limites do indivíduo isolado e que se 

convencionou chamar de intersubjetividade, onde se tornou um produto humano coletivo 

destranscendentalizado e não mais resultado da ação de um sujeito transcendental. 

A linguagem, portanto, passou a ser reconhecida como o locus onde a razão se expressa e 

o que distingue a humanidade da natureza. Isso significa não só que a racionalidade se manifesta 
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através do uso da linguagem, mas, sobretudo, que “só podemos conhecer a razão através desse 

seu meio privilegiado de expressão (a natureza da linguagem se deixa analisar e nos revela 

aspectos da racionalidade)” (ARAGÃO, 2002, p. 90). 

A partir dessa crítica que a filosofia da linguagem dirigiu contra a filosofia da 

consciência, modificou-se a fonte de legitimação que a filosofia clássica havia estabelecido para 

os fenômenos de consciência, a autoconsciência do sujeito. Com isso, passou-se a exigir que o 

acesso direto aos fenômenos de consciência, às representações, fosse substituído por um exame 

indireto, através da análise das expressões lingüísticas utilizadas para transmitir pensamentos. 

Assim, foi possível verificar que a forma das sentenças é determinada por “razões sintáticas” e 

que nelas existe uma lógica inerente, o que possibilita a reconstrução racional das regras 

gramaticais empregadas, tendo em vista a existência de uma estrutura racional da linguagem que 

usamos inconscientemente (ARAGÃO, 2002, p. 92). 

Dentro do amplo guarda-chuva do paradigma da linguagem, ou da comunicação como 

denomina Habermas, estão inseridas tradições teóricas amplas - Rosalind Gill (2002, p. 246) 

estima que devam existir, pelo menos, 57 variedades de análise de discurso -, que podem ser 

reunidas em três grandes grupos. 

Uma primeira tradição pode ser classificada com as posições conhecidas como lingüística 

crítica, semiótica social ou crítica e estudos de linguagem. Teun van Dijk e Norman Fairclough, 

que desenvolvem estudos sobre mídia e imprensa, são autores dessa corrente, na qual são 

enfatizadas as maneiras como formas lingüísticas específicas – anulação do sujeito, passivização 

ou nominalização – podem ter efeitos dramáticos sobre a maneira como um acontecimento ou 

fenômeno é compreendido. A tradição nessa área possui uma estreita associação com a disciplina 

da lingüística, mas o compromisso mais forte é com a semiótica e com a análise de estruturas.   
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O segundo grupo recebeu acentuada influência da teoria dos atos de fala de Austin e 

Searle, da etnometodologia e da análise da conversação. São destacadas nessas linhas a 

orientação funcional, ou a orientação da ação, que o discurso representa, interessando-se menos 

na forma como as narrações se relacionam com o mundo do que com o intuito pretendido por 

elas, pois a análise direciona-se a perscrutar detalhadamente a organização da interação social. 

Nessa tradição de estudos, pode-se considerar incluída a Teoria da Ação Comunicativa de 

Habermas (embora ressalvando-se os empréstimos que esse modelo trouxe de uma teoria dos 

sistemas abertos) e a teoria da ação de Bourdieu.      

A terceira tradição de trabalhos desenvolvidos dentro do paradigma da linguagem é 

associada com o pós-estruturalismo, caracterizada pela sua ruptura com as visões realistas da 

linguagem e a rejeição da “noção do sujeito unificado coerente, que foi por longo tempo o 

coração da filosofia ocidental” (GILL, 2002, p. 246). Neste grupo, conquistou muita 

proeminência Michel Foucault, por considerar as suas genealogias da disciplina e sexualidade 

como análises de discurso. 

De uma maneira geral, as diversas linhas da teoria da linguagem demonstram 

preocupação com quatro temas principais: o discurso em si mesmo; a visão da linguagem como 

construtiva (criadora) e construída; o discurso entendido como uma forma de ação; e a 

organização retórica do discurso. No primeiro tópico, o discurso, entendido como todas as formas 

de fala e textos, é estudado não como meio para chegar a alguma realidade supostamente 

existente detrás dele, mas como expressão de racionalidade ou irracionalidade, por ventura, 

contidas na ação humana. 

O segundo tema chama atenção para o fato do discurso ser construído a partir de recursos 

lingüísticos preexistentes, que são selecionados de acordo com determinadas orientações dentre 
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uma multiplicidade de possibilidades diferentes. Portanto, o mundo dar-se a entender através da 

linguagem, de discursos, textos e falas que constroem a representação que temos dele, e não de 

forma direta ou imediata. 

No terceiro eixo temático, é evidenciada a dimensão do discurso como prática social, uma 

vez que é utilizado para fazer coisas, acusando, pedindo desculpas, ou seja, estabelecendo 

relacionamentos com as outras pessoas. Desta maneira, é sublinhado o fato de que o discurso não 

acontece em um “vácuo social. Como atores sociais, nós estamos continuamente nos orientando 

pelo contexto interpretativo em que nos encontramos e construímos nosso discurso para nos 

ajustarmos a esse contexto” (GILL, 2002, p. 248). 

Por fim, o quarto tema aborda o discurso como organizado retoricamente dentro de uma 

vida social caracterizada por conflitos de diversos tipos, estando, pois, articulado e mobilizado 

para estabelecer uma versão do mundo diante de interpretações competitivas. Nesse sentido, a 

preocupação com a natureza retórica das falas e textos tem o mérito de chamar atenção para as 

formas como o discurso é organizado com o intuito de ser persuasivo, ou seja, conquistar o 

reconhecimento para as pretensões de validade que representa.   

2.1.4 A fundamentação da sociologia pela teoria da linguagem 

 Diante do desafio colocado pela guinada lingüística de elaboração de um novo paradigma 

científico baseado na comunicação, Habermas empenhou-se no empreendimento teórico de 

buscar uma fundamentação para a sociologia a partir da teoria da linguagem. Isso, para ele, 

implica numa primeira decisão de estratégia conceitual quanto à adoção ou rejeição do “sentido” 

como conceito sociológico básico. 
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Por “sentido” entendo paradigmaticamente o signficado de uma palavra ou uma oração. 
Parto,  pois, de que não existe algo assim como intenções puras ou prévias do falante; o 
sentido tem ou encontra sempre uma expressão simbólica; as intenções, para cobrar 
claridade, têm que poder adotar sempre uma forma simbólica e poder ser expressadas ou 
manifestadas (HABERMAS, 2001, p. 19-20). 

No desenvolvimento de sua argumentação para demonstrar que o sentido, como conceito 

sociológico básico, não diz respeito apenas a este ou aquele elemento, mas cobra o status de

ajudar na caracterização da própria estrutura da teoria social, o sociólogo alemão assegura que a 

sua utilização é imprescindível para uma adequada distinção entre comportamento e ação. No 

primeiro caso, salienta o fato de que o comportamento é um movimento observável que pode ser 

classificado como intencional ou não. Enquanto a denominação ação só pode ser atribuída a um 

comportamento intencional, ou seja, dirigido por normas ou orientado por regras, que não são 

algo que aconteça, senão que regem em virtude de um significado intersubjetivamente 

reconhecido. Assim, salienta o fato das normas possuírem um “conteúdo semântico, justamente 

um sentido que, sempre que um sujeito capaz de entendê-lo as segue, torna-se razão ou motivo de 

um comportamento; e é, então, quando falamos de uma ação” (HABERMAS, 2001, p. 21). 

Por um lado, está o comportamento regular, cujas regularidades são descobertas através 

de generalizações indutivas que se dão ou não se dão. Por outro, está a ação ou comportamento 

regido por regras, que, ao contrário das regularidades, têm que ser entendidas em seu sentido, 

pois pretendem validez.    

A segunda conseqüência apontada por Habermas quanto à fundamentação da sociologia 

através da teoria da linguagem é a distinção entre observação e compreensão do sentido. Nesse 

caso, sublinha que o comportamento e as regularidades comportamentais podem ser observadas, 

enquanto as ações podem ser entendidas. “É, de novo, a categoria de sentido que estabelece a 

distinção entre ambos os modos de experiência” (HABERMAS, 2001, p. 22). 
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A necessidade de decisão entre o convencionalismo e o essencialismo é a terceira 

conseqüência do reconhecimento do sentido como conceito sociológico básico, pois a base 

experimental de uma teoria da ação tem que ser distinta da fundamentação de uma teoria baseada 

estritamente em termos de ciência do comportamento. Dessa maneira, é colocado o problema da 

medição dos significados das expressões simbólicas. 

Segundo Habermas, as medições servem para transformar experiências em dados e é, 

então, quando satisfazem o requisito da fiabilidade intersubjetiva e podem servir de base à 

comprovação da pretensão de validez empírica de enunciados teóricos. A hermenêutica, arte da 

interpretação, é usada em lugar de um procedimento de medida, mas não é efetivamente um 

instrumento de medição. Por isso, considera necessária uma teoria da comunicação que, sobre a 

linguagem ordinária, não se limite, como faz a hermenêutica, a dirigir e disciplinar a capacidade 

natural que supõe a competência lingüística, senão que também a explique, porque só assim 

poderia contribuir para dirigir e orientar também as operações básicas precisas para a medição do 

sentido.

Portanto, Habermas acentua que as teorias que assumem o desafio de explicar aqueles 

fenômenos que só são acessíveis a uma compreensão de sentido, quer dizer, as manifestações de 

sujeitos capazes de linguagem e ação, têm que apoiar-se em uma explicitação sistemática daquele 

saber de regras com cuja ajuda os próprios falantes e agentes competentes geram suas 

manifestações.

Um sujeito capaz de ação pode, em muitos casos, não ser capaz de explicitar as normas 
pelas quais orienta seu comportamento. Mas, na medida em que domina as normas e as 
pode seguir, tem um saber implícito de regra (Regelwissen); em virtude deste know how 

pode, em princípio, decidir se uma determinada reação comportamental pode entender-
se à luz de uma regra conhecida, que dizer, se pode entender-se como ação; se responde 
a uma determinada norma ou se desvia dela; e em que grau se desvia da norma 
subjacente (...) Sem dúvida, todo falante suficientemente socializado dispõe de um know 

how que lhe basta para distinguir entre atos fonéticos e puros ruídos, entre orações 
corretamente formadas desde um ponto de vista sintático e semanticamente dotadas de 
sentido e orações mutiladas, e classificá-las comparativamente conforme seu grau de 
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desvio. Este saber de regra dos sujeitos que falam e atuam competentemente, 
intuitivamente disponível, mas susceptível maiêuticamente de precisão, constitui a base 
experimental sobre a qual hão de apoiar-se as teorias da ação, enquanto que as teorias 
estritamente articuladas em termos de ciência do comportamento só dependem de dados 
observáveis (HABERMAS, 2001,  p. 24).  

Da mesma maneira que a observação das regularidades empíricas das ciências 

nomológicas se prestam à medição dos eventos susceptíveis de medição física, a reconstrução 

racional/hipotética de sistemas de regras possibilita a identificação da lógica interna da geração, 

dirigida por normas, de estruturas superficiais susceptíveis de compreensão. Em vista disso, 

acredita atendidas as pretensões essencialistas de reconstruções racionais do saber de regra de 

sujeitos capazes de linguagem e ação, uma vez que as reconstruções hipotéticas, quando são 

verdadeiras, não só correspondem a estruturas de uma realidade objetivada, senão a estruturas 

encontradas no saber implícito de sujeitos que julgam competentemente, pois são realmente as 

regras operativamente eficazes que são objeto de explicitação. 

Com a justificação da definição do sentido como conceito sociológico básico, Habermas 

passa a distinguir os pressupostos subjetivistas e objetivistas da teoria social. Por subjetivista 

entende um programa teórico que concebe a sociedade como rede estruturada em termos de 

sentido, ou seja, uma rede de manifestações e estruturas simbólicas que é constantemente gerada 

conforme regras abstratas subjacentes. E por objetivista denomina um programa teórico que 

conceba o processo vital que é a sociedade, não de dentro como processo de construção, de 

geração de estruturas dotadas de sentido, mas desde fora como um processo natural que pode ser 

observado em suas regularidades empíricas e explicar-se com a ajuda de hipóteses nomológicas. 

Segundo Lúcia Aragão (2002, p. 94-95), o método reconstrutivo de Habermas tem o 

intuito de evidenciar o conhecimento pré-teórico como uma capacidade universal, uma 

competência cognitiva, lingüística e/ou interativa, a partir de uma explicação de sentido, mas 
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atingindo a reconstrução de competências da espécie, o que faz com que, “em abrangência e 

status, essas reconstruções possam ser comparadas às teorias gerais”. 

2.2 As representações sociais na sociologia contemporânea 

Na sociologia contemporânea, além da Teoria da Ação Comunicativa, de Habermas, 

Pierre Bourdieu apresenta o conceito de habitus como uma tentativa de superação das oposições 

sociológicas, juntamente com os esforços desenvolvidos no mesmo sentido por outros autores 

como Anthony Giddens, com a Teoria da Estruturação; e Norbert Elias, com a noção de 

Figuração. Talvez esses esforços não tenham logrado o êxito de suprimir completamente a tensão 

entre as abordagens de agência e estrutura, oferecendo uma teoria consensualmente aceita nos 

meios científicos, mas, com certeza, oferecem contribuição expressiva para aprofundar e “refinar 

a armação existente” (MULHALL, 2000, p. 39).  

No caso específico de Bourdieu, é relevante a demonstração da complexidade da ligação 

entre as representações e a estrutura social, apontando o processo de socialização como locus da

absorção de elementos advindos da estrutura social, que interferem na formação das 

representações sociais, na qual também se insere a participação subjetiva dos indivíduos, e que 

culmina no estabelecimento das identidades, a partir da diferença social.  

Com isso, são descartadas as bases do objetivismo, que induz ao desconhecimento do 

espaço social como um campo de lutas simbólicas, em cujo âmbito é conquistada a definição da 

hierarquia entre as forças que compõem os campos e entre eles, resultando na afirmação da 

própria representação do mundo social. 



106

Assim, Bourdieu contrapõe-se ao subjetivismo/fenomenologia, que concebe uma verdade 

primeira do mundo social, que seria emanada da relação de familiaridade com o meio familiar e 

que geraria a apreensão do mundo social como natural e evidente, inviabilizando a reflexão sobre 

ele e suas condições de possibilidade; bem como ao objetivismo, baseado no estabelecimento de 

relações objetivas, econômicas ou lingüísticas, que fundamentariam as práticas e representações 

das práticas (o conhecimento primeiro, tácito, do mundo familiar) de maneira incompatível com 

esse mesmo conhecimento primeiro e, por isso, acarretariam uma ruptura com os pressupostos 

que emprestam ao mundo social seu caráter natural, de evidência factual21.

Produzido pelas condições materiais de existência características de uma classe social, 

que podem ser identificadas, na prática, em determinadas regularidades associadas a um meio 

socialmente estruturado, a alavanca desse conhecimento praxiológico é o conceito de habitus:

sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como 
estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das 
representações que podem ser objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem ser o produto 
da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção 
consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e 
coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente” 
(BOURDIEU, 1983, p. 61).  

Nesse conceito, Bourdieu mostra que o processo de socialização em que os indivíduos 

internalizam valores, normas e princípios sociais assegura a adequação entre as ações do sujeito e 

a realidade objetiva da sociedade como um todo. Com isso, critica não só Durkheim 

(objetivismo), quanto Weber (subjetivismo/fenomenologia). Portanto, há a possibilidade da ação 

21 Dentro desta perspectiva, o autor d’O Poder Simbólico propõe a praxiologia, com o propósito de construir um 
conhecimento capaz de dar conta não somente do sistema de relações objetivas que o “conhecimento objetivista” 
concebe, assim como das relações dialéticas mantidas por estas estruturas com as disposições estruturadas nos 
indivíduos através das quais elas, na grande maioria das vezes, são reproduzidas, o que constitui “o duplo processo 
de interiorização da exterioridade e de exteriorização da interioridade”. A praxiologia opera, para Bourdieu, uma 
dupla translação teórica: a) invertendo a problemática constituída pela ciência objetiva em que o mundo social é tido 
como sistema de relações objetivas independente das consciências e das vontades individuais; b) refletindo as 
questões que a experiência primeira e a análise fenomenológica dessa experiência tendiam a excluir (BOURDIEU, 
1983, pp. 46-47).
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se exercer, de forma objetivamente estruturada, sem que isto implique numa sujeição do 

indivíduo a um sistema de regras, como previa Durkheim, nem tampouco num cálculo 

instrumental com a previsão consciente dos fins a serem alcançados, no caso de Weber22.

2.2.1 Representação e poder simbólico 

O poder simbólico ocupa um espaço central, fundamental e estratégico para o 

esclarecimento de questões relativas à Sociologia da Comunicação e a definição de conceitos e 

categorias analíticas para instrumentalizar a investigação científica nessa área. 

 Na modernidade, as representações evidenciam o rompimento de seus signos com a 

semelhança que mantinham em relação à realidade, deixando de ser identificados com as próprias 

coisas e passando a ser mais uma tênue ficção daquilo que representam.  

Essa descontinuidade funda, ao mesmo tempo, a institucionalização da dúvida (a 

possibilidade do erro e da ilusão) e a distinção maior da humanidade entre as demais espécies no 

reino animal, ao transformar a atenção espontânea em reflexão, o instinto em conhecimento 

racional. Assim, constitui-se a moderna epistemologia colocando em dúvida a própria razão, com 

a preocupação normativa e metodológica de estabelecer os limites do conhecimento possível. 

 No bojo desse processo, estão contidos, contraditória e paradoxalmente, a promessa da 

autonomia, da superação das tutelas, máxima do iluminismo, e a maldição da submissão 

consentida, aquela que não mais é imposta pela espada, de fora, como violência externa, pois tem 

22 Conforme Renato Ortiz (1983, p. 15), Bourdieu inclui o estruturalismo e o marxismo na restrição que faz ao 
objetivismo, ao observar com pertinácia que, “por não construir a prática senão de maneira negativa, quer dizer, 
enquanto execução”, este tipo de conhecimento “está condenado ou a deixar na mesma a questão do princípio de 
produção das regularidades que ele se contenta então em registrar, ou a reificar abstrações, por um paralogismo que 
consiste em tratar os objetos construídos pela ciência – a ‘cultura’, as ‘estruturas’, as ‘classes sociais’, os ‘modos de 
produção’ etc. – como realidades autônomas, dotadas de eficácia social e capazes de agir enquanto sujeitos 
responsáveis de ações históricas ou enquanto poder capaz de pressionar as práticas” (BOURDIEU, 1983, p. 56). 
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a sua heteronomia estabelecida por dentro, a partir da subjetividade dos indivíduos, coisificando-

os através de sua própria consciência, de uma falsa consciência.  

O exercício do poder passa a não depender unicamente da correlação de forças materiais, 

objetivas, já que o domínio precisa também ser internalizado nas representações que as pessoas 

mantêm da realidade e que se transformam também em fator de construção da realidade ao 

ensejar as formas possíveis de visão do mundo, o que implica ainda em formas de divisão e 

distinção das posições ocupadas nele.

 Na modernidade, portanto, o domínio depende também, e de forma privilegiada, do 

embate que se dá no universo simbólico e com isto passa a fazer cada vez mais referência ao 

conhecimento e à comunicação. O condicionamento do domínio no campo do simbólico 

evidencia-se, sobretudo, na atualidade quando a repressão não oferece condições estáveis de 

controle das grandes massas, no âmbito interno, e os confrontos bélicos totais, no âmbito externo, 

não são mais imagináveis, devido à absurda capacidade de destruição das armas nucleares. 

Portanto, o domínio depende, cada vez mais, do poder simbólico, “esse poder invisível o qual só 

pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou 

mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 7). 

A complexidade da relação de influência recíproca entre a estrutura social e a agência 

humana, na qual as representações são internalizadas nos indivíduos pelo sistema e, geralmente, 

ao se externalizarem, o reproduzem, mas também podem transformá-lo, é refletida na observação 

de Bourdieu de que os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados.  
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 Segundo Bourdieu, os símbolos permitem o consenso sobre o sentido do mundo social, 

contribuindo fundamentalmente para a reprodução da ordem estabelecida e se constituindo em 

instrumentos por excelência de integração (“a integração ‘lógica’ é a condição da integração 

moral”) da sociedade.  

Nesse sentido, observa que esse efeito ideológico é produzido pela cultura dominante 

dissimulando o caráter de divisão contido nessa função que atribui à comunicação:  

a cultura que une (intermediário da comunicação) é também a cultura que separa 
(instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas 
(designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura 
dominante (BOURDIEU, 1989, p. 8-9)23.

Numa perspectiva estruturalista, Bourdieu considera equivocada a posição dos 

interacionistas de reduzir as relações de força a relações de comunicação, ao entender sempre as 

últimas como relações de poder que dependem do capital material ou simbólico acumulado pelos 

agentes.

Essa visão de ação social não se aplicaria no caso, pois

é enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento 
que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de imposição 
ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma 
classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às 
relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 
Weber, para a ‘domesticação dos dominados’” (BOURDIEU, 1989,  p.11)24.

 Assim, esse poder dos sistemas simbólicos é explicado pelo fato de as relações de força 

que neles se exprimem precisarem ser ocultadas, manifestando-se de forma irreconhecível, 

prestigitadas ou deslocadas como relações de sentido.  

23 Nesse sentido, Bourdieu reconhece que o poder simbólico é um poder de construção da realidade, embora 
tendencialmente o faça estabelecendo uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do 
mundo social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer uma concepção homogênea do 
tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências. 
24 Na definição do poder simbólico, acrescenta Bourdieu: “O poder simbólico como poder de constituir o dado pela 
enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o 
mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força 
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 Dessa maneira, a divisão do trabalho político em “agentes politicamente ativos” e 

“agentes politicamente passivos” precisa ser explicada como conseqüência de determinantes 

econômicas e sociais, para não fazer passar como naturais os mecanismos que, arbitrariamente, 

pretendem eternizar as desigualdades sociais.  

Faz-se necessário esclarecer as condições que empurram aos cidadãos à escolha forçada 

entre a demissão pela abstenção ou o desapossamento pela delegação - e de forma mais violenta 

quanto mais são desfavorecidos. Do contrário, seria ignorar a desigual distribuição dos 

instrumentos necessários à produção de uma representação do mundo social explicitamente 

formulada, incorrendo na ingenuidade idealista de conceber o campo político como o lugar em 

que os agentes em livre e igualitária concorrência produziriam os produtos políticos (definição e 

análise de problemas, programas de ação, acontecimentos, etc) para disputar a preferência dos 

simples cidadãos reduzidos à condição de consumidores/espectadores deste processo de decisão 

sobre as questões de interesse coletivo/público. 

 A metáfora do livre mercado político, neste caso, labora para garantir o monopólio dos 

“profissionais” sobre a coisa pública, que tem a seu favor ainda o fato da grande concentração do 

capital político para usufruto desse pequeno grupo poder alcançar uma situação de neutralização 

das pressões e, portanto, de autonomização mais facilmente à medida que mais “desapossados de 

instrumentos materiais e culturais  necessários à participação ativa na política estão os simples 

aderentes - sobretudo o tempo livre e o capital cultural” (BOURDIEU, 1989, p. 164). 

 A pormenorizada análise de Bourdieu possibilita o esclarecimento sobre as condições de 

recepção e de compreensão dos produtos políticos, bem como de formulação adequada de uma 

representação do mundo social, muitas vezes superestimadas nas apologias neoliberais do “livre” 

(física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, 
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mercado:  

Dado que os produtos políticos oferecidos pelo campo político são instrumentos de 
percepção e de expressão do mundo social (ou, se assim quiser, princípios de di-visão), 
a distribuição das opiniões numa população determinada depende do estado dos 
instrumentos de percepção e de expressão disponíveis e do acesso que os diferentes 
grupos têm a esses instrumentos” (BOURDIEU, 1989,  p. 165)25.

Da mesma maneira que as condições de percepção, compreensão e formulação das 

opiniões são limitadas pela posição social, as possibilidades de atuação política ficam, assim, 

também condicionadas pelo capital cultural dos agentes.  

Isso quer dizer que o campo político impõe efetivamente uma situação de exclusão, de 

discriminação, ao desempenhar uma função de censura, restringindo o alcance, o espectro do 

discurso político, controlando, assim, o universo daquilo que pode ser pensado politicamente. O 

pensável torna-se completamente atrelado, determinado pelo que pode ser concretizado no 

espaço restrito dos discursos possíveis, aqueles únicos que podem tornar-se realidade, sendo 

produzidos ou reproduzidos dentro dos limites da agenda política que define os temas e a forma 

como se darão as decisões tomadas nesse campo.  

 Essas observações salientam a importância da capacidade de expressão, portanto de 

comunicação, como ato de instituição da intenção política, concretizando, oficializando e 

letigimando a ação, fazendo passar de implícito a explícito, de subjetivo a objetivo, o interesse 

que é manifesto.  

E, no mesmo sentido, evidenciam “a lógica monopolística”, que rege a oferta de produtos 

políticos, cuja produção fica restrita a um pequeno grupo de profissionais, condenando os 

consumidores a uma dependência irrefletida às marcas impostas pela publicidade e a uma 

ignorado como arbitrário” (BOURDIEU, 1989,  p. 14). 
25 Nesse mesmo contexto, Bourdieu observa que “a fronteira entre o que é politicamente dizível ou indizível, 
pensável ou impensável para uma classe de profanos determina-se na relação entre os interesses que exprimem esta 
classe e a capacidade de expressão desses interesses que a sua posição nas relações de produção cultural e, por este 
modo, política, lhe assegura” (Ibid.,  p. 165). 
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transferência e incondicional de sua cidadania aos seus representantes, de uma forma tanto maior 

quanto mais desprovidos estão de competência social para o exercício político, pois lhes faltam 

os instrumentos necessários para a produção de discursos e atos políticos. Portanto, “o mercado 

da política é, sem dúvida, um dos menos livres que existem” (BOURDIEU, 1989, p. 166).  

2.2.2 Representação e fragmentação 

Nesse contexto, os membros das classes dominadas tornam-se reféns do partido como 

organização permanente, que tem a obrigação de promover a visibilidade e presença contínua da 

classe através de representações, que desfaçam as ameaças constantes de desintegração das 

referências que mantêm a sua coesão diante da sempre presente possibilidade de sucumbir na 

descontinuidade da existência atomizada criada pela fragmentação.  

Assim, a necessidade da organização partidária permanente é condição da representação 

propriamente política de classe e esse fato implica o desapossamento dos mais desfavorecidos na 

delegação global e total concedida ao partido como uma espécie de crédito ilimitado que lhes 

retira a possibilidade de qualquer controle sobre o aparelho.

 A impotência de expressar-se adequadamente na política e, conseqüentemente, de exercer 

controle sobre o partido possibilita a autonomização dos representantes que, assim, ficam livres 

para monopolizar a produção e imposição dos interesses políticos instituídos, inclusive como 

expressão dos interesses dos representados.

A competência no desempenho dos saberes específicos exigidos pelos meios de produção 

da política é condição necessária àqueles que pretendem ingressar no jogo político, bem como 

aos profissionais para obterem sucesso no jogo político.  
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 Além do aprendizado do acervo de saberes específicos, como teorias, problemáticas, 

conceitos, tradições históricas e da retórica política, é exigida uma espécie de iniciação aos 

novatos, que tende, com suas provas e ritos de passagem, a internalizar, no neófito, o controle 

efetivo da lógica dominante no campo político e a exigir uma submissão prática total aos valores, 

normas e às hierarquias, intimidando, com ameaças e censuras, as tendências desviantes.  

Para Bourdieu, isso significa que a compreensão completa do conjunto dos discursos que 

são oferecidos no mercado político e, portanto, do que pode ser dito e pensado, ao contrário do 

que é relegado como indizível e impensável, exige a analise de todo o processo de produção 

ideológica dos profissionais. 

 Entre esses produtores profissionais das formas de pensar e exprimir o mundo social, 

Bourdieu cita os homens públicos, jornalistas políticos, altos funcionários, etc., que têm a 

incumbência de codificar as regras do funcionamento do campo de produção ideológica e o corpo 

de conhecimentos e habilidades, de maneira que se tornem indispensáveis à acomodação à 

realidade das grandes burocracias políticas.

Dessa forma, o debate político, com o público reduzido ao estatuto de espectador, é 

entendido como confrontação teatralizada e ritualizada entre campeões, simbolizando o 

“processo de autonomização do jogo propriamente político, mais do que nunca fechado nas suas 

técnicas, nas suas hierarquias, nas suas regras internas” (BOURDIEU, 1989, p. 171-172).

 A formação dos profissionais da política, por fim, exige um tipo de solidariedade de todos 

os iniciados que é a adesão fundamental às regras do jogo, para garantir o seu monopólio e os 

lucros provenientes dele, o que implica uma forma de conluio entre os grupos de discrição e 

segredo.

Esse imperativo fundamental faz com que políticos e jornalistas reajam com máxima 
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violência e indignação, contra certas manifestações de cinismo quando se fazem notar no 

exterior, mas que, entre os iniciados, são perfeitamente admitidas. Mas não desconfiam menos 

daqueles que levem efetivamente a sério os valores exaltados e venham a se recusar a cumprir os 

compromissos, que realmente são a condição verdadeira de existência do grupo. 

 Com esses condicionamentos existentes na formação e atuação dos profissionais, a luta 

simbólica pela conservação ou pela transformação do mundo social, que se dá entre as visões e 

divisões do mundo contidas nas representações, tende prioritariamente a manter a ordem social 

estabelecida.

O que, para Bourdieu, não implica a subestimação da autonomia do campo político e a 

redução da história política a uma espécie de manifestação epifenomênica das forças econômicas 

e sociais, das quais os atores políticos seriam títeres, como concebia o mecanicismo marxista. 

 Os interesses dos representantes e representados podem coincidir em alguns momentos e 

em alguns aspectos, mas nunca de forma completa, pois a relação que os vendedores 

profissionais dos serviços políticos - homens públicos, jornalistas políticos, altos funcionários 

administrativos, etc. - estabelecem com os consumidores de seus produtos sofre sempre a 

influência, e até uma determinação completa, em alguns casos, da concorrência que os políticos 

profissionais mantêm entre si. Assim, “eles servem os interesses dos seus clientes na medida em 

que (e só nessa medida) se servem também ao servi-los” (BOURDIEU, 1989, p. 177). 

A concorrência no campo político, dessa maneira, é a disputa pelo poder de falar e agir 

em nome de uma parte ou da totalidade dos profanos, através da força de mobilização de suas 

representações, o que faz do capital político uma forma de capital simbólico, crédito adquirido na 

crença e no reconhecimento dos clientes, com as inúmeras operações pelas quais estes conferem 
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a um representante a sua cidadania e os poderes dela emanados26.

Como esse capital político tem a característica de ser eminentemente simbólico e, por 

conseguinte, fluido, exige um trabalho constante de conservação para acumular crédito e, ao 

mesmo tempo, evitar demérito. Por isso, perante o tribunal da opinião, a atuação dos políticos é 

marcada pela prudência, os silêncios e dissimulações, com o intuito especial de produzir a 

representação de sua sinceridade ou do seu desinteresse.

Da mesma maneira, explica-se a relação de comprometimento, e, às vezes, até de 

promiscuidade, entre e político e o jornalista, possuidor de certo controle sobre os instrumentos 

de grande difusão que lhe confere “poder sobre toda a espécie de capital simbólico (o poder de 

fazer ou desfazer reputações)” (BOURDIEU, 1989, p. 189). 

 A despeito da profundidade da análise procedida por Bourdieu, desvendando os 

mecanismos profundos de poder, seu modelo não esclarece suficientemente as possibilidades da 

ação social direcionada para a transformação da realidade e, assim, incorre em certo pessimismo 

político e social característico dos autores franceses modernos (ORTIZ, 1983, p. 29).  

2.2.3 O poder e o inconsciente 

Nessa linha, também se pode identificar Michel Foucault, a quem deve ser atribuído o 

mérito da revelação dos dispositivos de segurança colocados em funcionamento pelos círculos 

concêntricos de poderes, que invadiram o inconsciente com o discurso psicológico, ajustando o 

26 Poderes estes, que, segundo Bourdieu, só existem “numa representação e pela representação, na confiança e pela 
confiança, na crença e pela crença, na obediência e pela obediência (...) É um poder que existe porque aquele que lhe 
está sujeito crê que ele existe (...) Ele (o homem político) retira o seu poder propriamente mágico sobre o grupo da fé 
na representação que ele dá ao grupo e que é uma representação do próprio grupo e da sua relação com os outros 
grupos (...) seu capital específico é um puro valor fiduciário que depende da representação” (Ibid., p. 187). 
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indivíduo às circunstâncias altamente complexas de manutenção de controle e domínio exigidas 

pela modernidade na sociedade industrial de massas. Nesse contexto, uma das teses da 

genealogia é a de que “o poder é produtor da individualidade. O indivíduo é uma produção do 

poder e do saber” (MACHADO, 1984, p. XIX).

 O avanço dos poderes é denunciado nas suas relações com o sexo e o prazer, que se 

ramificam e se multiplicam através do isolamento e da intensificação das sexualidades 

periféricas, penetrando nas condutas. Houve uma concentração analítica do prazer e a majoração 

do poder que o controla, pois “prazer e poder não se anulam; não se voltam um contra o outro; 

seguem-se, entrelaçam-se e se relançam. Encadeiam-se através de mecanismos complexos e 

positivos, de excitação e incitação” (FOUCAULT, 1985, p. 48).  

Portanto, a invasão dos mecanismos de controle até sobre o inconsciente dos indivíduos 

nas sociedades industriais modernas não deve ser entendida como recrudescimento da repressão 

específica contra o sexo, antes o contrário: “nunca tantos contatos e vínculos circulares, nunca 

tantos focos onde estimular a intensidade dos prazeres e a obstinação dos poderes para se 

disseminarem mais além” (FOUCAULT, 1985, p. 40). Com isso, “a própria representação se 

modifica ao nível mais profundo de seu regime arqueológico” (FOUCAULT, 1999, p. 320).  

A representação do poder não pode ser mais codificada pelo jurídico, em face aos novos 

procedimentos de poder, que funcionam pela técnica, pela normalização e pelo controle e não 

pelo direito, pela lei e pelo castigo, sendo exercidos em níveis e formas que estão além do 

aparelho de Estado27.

27 Assim, poder não é o conjunto de instituições, aparelhos e regras que garantem sujeição ao Estado, pois deve ser 
compreendido na seguinte ordem: “primeiro, como a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio 
onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as 
transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou 
sistemas ou, ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se 
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 A dicotomia dominantes/dominados também é questionada por Foucault, que apresenta a 

exótica proposição de que “o poder vem de baixo”, supondo que  

as correlações de forças múltiplas que se formam e atuam nos aparelhos de produção, 
nas famílias, nos grupos restritos e instituições, servem de suporte a amplos efeitos de 
clivagem que atravessam o conjunto do corpo social. Estes formam, então, uma linha de 
força geral que atravessa os afrontamentos locais e os liga entre si; evidentemente, em 
troca, procedem as redistribuições, alinhamentos, homogeneizações, arranjos de série, 
convergências desses afrontamentos locais (FOUCAULT, 1999  p. 88) 28.

Ao entender a verdade como o conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, 

a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados, Foucault assume uma postura 

contrária ao racionalismo, ou mesmo irracionalista, negando, categoricamente, qualquer 

possibilidade de uma verdade universal.  

 Dessa maneira, considera a verdade circularmente ligada a sistemas de poder e até um 

produto destes. Portanto,

não se trata de libertar a verdade de todo sistema de poder - o que seria quimérico na 
medida em que a própria verdade é poder - mas de desvincular o poder da verdade das 
formas de hegemonia (sociais, econômicas, culturais) no interior das quais ela funciona 
no momento. Em suma, a questão política não é o erro, a ilusão, a consciência alienada 
ou a ideologia; é a própria verdade” (FOUCAULT, 1984,  p. 14).   

A verdade, produzida por múltiplas coerções, é deste mundo e nele produz efeitos 

regulamentados de poder. Assim, a desvinculação do poder da verdade das hegemonias 

estabelecidas significa a investidura de novos sistemas de domínio, com o que pretende refutar, 

de forma absoluta, o ideal iluminista de superação das tutelas para a conquista da autonomia.  

 É nesse contexto da crítica de Foucault à modernidade que Habermas vai contrapor o 

argumento de que esta ainda deve ser entendida como um projeto inacabado, considerando que as 

originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, 
nas hegemonias sociais” (FOUCAULT, 1985, p. 87).   
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suas utopias não foram traídas, mas apenas ainda não alcançadas, uma vez que continuam se 

constituindo na grande promessa de emancipação da espécie. Nesse ponto, Renato Ortiz 

acrescenta a observação de que "a modernidade é, inevitavelmente, um 'projeto inacabado'", por 

entender que ela sempre "está em contradição com a situação concreta na qual se erige, mas que 

ao mesmo tempo se contrapõe" (ORTIZ, 2001, p. 208). 

 Em trabalho posterior (O discurso filosófico da modernidade), Habermas vai se dirigir no 

sentido proposto por Ortiz, seguindo considerações de Baudelaire, acentuando o caráter 

transitório e efêmero da modernidade, que tem como ponto de referência "uma atualidade que se 

consome a si mesma" (HABERMAS, 2000, p. 14-15).  

 Para o filósofo alemão, Foucault utiliza um conceito de poder, com o intuito de oferecer o 

denominador comum para os componentes de significados contrários, retirados do repertório da 

própria filosofia da consciência, na qual o sujeito só pode encetar, nas relações com o mundo de 

objetos representáveis e manipuláveis, relações cognitivas, reguladas pela verdade dos juízos, e 

relações práticas, reguladas pelo sucesso das ações. Nessa concepção de que o Poder é aquilo que 

o sujeito exerce sobre objetos em ações bem-sucedidas, o êxito da ação depende da verdade dos 

juízos que entram no plano de ação. E, assim, através do critério do sucesso da ação, o poder 

permanece dependente da verdade, mesmo que “Foucault inverta completamente essa 

dependência do poder em relação à verdade em uma dependência da verdade em relação ao 

poder. Conseqüentemente, o poder fundante não precisa mais estar vinculado às competências 

dos sujeitos que agem e atuam: o poder torna-se sem sujeito” (HABERMAS, 2000, p. 385).   

 Além disso, Habermas acusa Foucault de incorrer numa contradição performativa, quando 

considera que a razão e a verdade, sempre construídas intersubjetivamente através da crítica de 

28 Por fim, com convicção nominalista, Foucault assegura que “o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, 
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pretensões de validade, representam apenas reflexos diretos do poder, haja vista que o pensador 

francês também se utiliza de argumentos com pretensões de validade racional, na tentativa de 

justificar “racionalmente” sua crítica às ciências humanas (HABERMAS, 2000, p. 391). 

 É a partir dessa intransponível permanência do poder, da negação absoluta da 

possibilidade de sua superação ou transcendência, implicando a submissão total da verdade e da 

razão à coerção do poder, que Jean Baudrillard vai basear sua observação de que “o discurso de 

Foucault é um espelho dos poderes que ele descreve” (BAUDRILLARD, 1984, p. 13).    

2.2.4 O fim do poder 

A dissecação de toda a trama do poder processada por Foucault capitula, no entendimento de 

Baudrillard, ao princípio de realidade do poder: “voltado ainda para um princípio de realidade, e 

um princípio de verdade muito forte, para uma coerência possível  

entre o político e o discurso (o poder não pertence mais à ordem despótica do proibido e 
da lei, mas ainda à ordem objetiva do real), que Foucault pode nos descrever as espirais 
sucessivas desse processo, das quais a última o faz detectar as mais ínfimas terminações, 
sem que o poder deixe jamais de ser o termo, sem que possa emergir a questão de sua 
exterminação” (BAUDRILLARD, 1984, p. 17).  

Através dessa perspectiva, é questionada a contradição do conceito de Foucault quanto ao 

funcionamento do poder como campo de forças ilimitado, que não se detém em nada, pois, se ele 

tivesse a capacidade de exercer esta infiltração magnética infinita do campo social, já não 

encontraria mais nenhuma resistência há muito tempo. 

 Ao posicionamento extremo de Foucault, Baudrillard contrapõe a visão também radical de 

que “o poder é um engodo, a verdade é um engodo” (BAUDRILLARD, 1984, p. 99). Para ele, as 

não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa 
sociedade determinada” (Ibid., pp. 88-89). 
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ilusões finais e causais quanto ao poder são desmascaradas pelo autor de Vigiar e Punir, que, no 

entanto, não diz nada quanto ao simulacro do próprio poder, não concebe a sua reversibilidade ou 

a sua anulação. 

 Assim, deixam de ser concebidos não só o poder e a verdade, mas também a própria 

realidade e a sua representação imaginária como poder dialético, mediação visível e inteligível do 

real fundada na convicção de que o signo possa remeter à profundidade do sentido. É a 

liquidação de todos os referenciais, da possibilidade de racionalidade e ciência. Enquanto a 

representação parte do princípio da equivalência do signo e do real, tentando absorver a 

simulação como falsa representação, Baudrillard afirma que a simulação parte da negação radical 

do signo como valor, envolvendo todo o próprio edifício da representação como simulacro29.

 Na seqüência desse raciocínio, ao analisar o caso Watergate, aplicando o seu modelo a 

partir de uma citação de Bourdieu, chega a considerar a denúncia do escândalo como sendo 

sempre uma homenagem que se rende à lei: “o capital, imoral e sem escrúpulos, só pode exercer-

se por detrás de uma superestrutura moral, e quem quer que seja que regenere esta moralidade 

pública (pela indignação, pela denúncia, etc.) trabalha espontaneamente para a ordem do capital” 

(BAUDRILLARD, 1984, p. 23).    

Nesse caso é irresistível a comparação com a linha política maximalista apresentada no 

Congresso de Ekfurt, em 1892, quando toda a perspectiva de reforma, de transformação parcial 

da realidade, era apreendida como reacionária, pois atrasaria a derrocada final do capitalismo, 

determinada historicamente. 

29 Nesse contexto, assinala cinco fases sucessivas da imagem: 1. reflexo de uma realidade profunda (a representação 
é do domínio do sacramento); 2. máscara e deformação de uma realidade profunda (má aparência, do domínio do 
malefício); 3. máscara da ausência de realidade profunda (a representação finge ser uma aparência e é do domínio do 
sortilégio); 4. já não tem qualquer realidade: é o seu próprio simulacro puro, já não é de todo do domínio da 
aparência, mas da simulação (BAUDRILLARD, 1984,  p. 13).  
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 Sem deixar espaço para nenhuma ação humana transformadora da realidade social, a 

possibilidade de mudança fica restrita ao resultado das próprias contradições entre a hiper-

realidade e a simulação produzidas pelo sistema, quando a ameaça lhe vinha do real, com a 

função de desestruturação de todo o referencial de distinção ideal entre o verdadeiro e o falso, de 

dissuasão de todo o princípio e de todo o fim.  

 Na política moderna, Baudrillard vê apenas um simulacro de democracia, ou seja, 

somente a mudança da alienação mistificadora fundada nas imagens religiosas de Deus pela 

mitificação reificada do povo como fonte do poder e este como emanação da representação. É 

através desta “magnífica reciclagem que começa a instalar-se, desde o cenário do sufrágio de 

massas até aos fantasmas atuais das sondagens, o simulacro universal da manipulação” 

(BAUDRILLARD, 1984, p. 44)30. Sobre a mídia, aponta o fim do espaço perspectivo e panóptico 

e a abolição do espetacular, pois

já não estamos na sociedade do espetacular de que falavam os situacionistas, nem do 
tipo de alienação e de repressão específicas que ela implicava. O próprio medium já não 
é apreensível enquanto tal, e a confusão do medium e da mensagem (Mac Luhan) é a 
primeira grande fórmula desta nova era. Já não existe medium no sentido literal: ela é 
doravante inapreensível, difuso e difratado no real e já nem sequer se pode dizer que 
este tenha sido, por isso, alterado” (BAUDRILLARD, 1984, p. 434) .   

 Na esteira do esgotamento da esfera política, evidencia o fato de que, ao aumento do 

volume de informação, corresponde a diminuição do sentido, cuja explicação o autor de 

Simulacros e Simulação identifica na conclusão de que a informação é destruidora do sentido e 

do significado, devido à sua ação dissolvente através dos mass media. “Em toda a parte, a 

socialização mede-se pela exposição às mensagens midiáticas. Está dissocializado, ou é 

virtualmente associal, aquele que está subexposto aos media”  (BAUDRILLARD, 1991, p. 103-

30 De acordo com a concepção de Baudrillard (1984, p. 33), “agora, quando se sente ameaçado pela hiper-realidade e 
pela simulação (a de se volatizar no jogo dos signos), o poder brinca ao real, brinca à crise, brinca a refabricar 
questões artificiais, sociais, econômicas, políticas. É para ele uma questão de vida ou de morte. Mas é tarde demais. 
Daí a histeria característica do nosso tempo: histeria da produção e da reprodução do real”.    
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104).

 A contradição da afirmação parece encontrar-se na confusão entre informação e 

desinformação (como se pode encontrar no conceito de disfunção narcotizante de Merton e 

Larszafeld), que Baudrillard tenta resolver com a distinção entre comunicação e encenação da 

comunicação, entre produção de sentido e esgotamento na encenação do sentido31.

2.2.5 Teorias da verdade 

À pergunta sobre o que se pode considerar verdadeiro ou falso, responde Habermas que a 

verdade é uma pretensão de validez, vinculada aos enunciados afirmados como atos de fala 

constatativos, o que pode ser realizado com razão ou sem razão, mas sempre envolvendo a 

pretensão de ser algo verdadeiro. Portanto, não é o caso de se verificar se as afirmações são 

verdadeiras ou falsas, mas se a pretensão de validez que encerram é capaz de ser reconhecida ou 

deve ser rejeitada, implicando a conclusão de as afirmações serem consideradas justificadas ou 

não. Uma pretensão pode se fazer valer, ser discutida, rejeitada ou acatada. E muitas podem ser 

as razões ou causas efetivamente encontradas numa circunstância para que uma pretensão de 

validez seja reconhecida. 

Mas, na medida em que ‘da coisa mesma’ possa deduzir-se uma razão suficiente para o 
reconhecimento de uma pretensão de validez, dizemos que esta é reconhecida porque, e 
somente porque, está justificada (ou lhes parece justificada àqueles que a reconhecem). 
Uma pretensão está justificada só e na medida em que possa ser sustentada. Pois a 
validez justificada de uma pretensão garante a confiabilidade com que podem cumprir-
se as expectativas resultantes de uma determinada pretensão (HABERMAS, 2001, p. 
115).

31 O que fica claro na afirmação de que, “por detrás desta encenação exacerbada da comunicação, os massa media, a 
informação em forcing, prosseguem uma desestruturação do real. Assim, a informação (ou desinformação) dissolve 
o social numa espécie de nebulosa votada, não de todo a um aumento de inovação mas, muito pelo contrário, à 
entropia total. Assim, os media são produtores não da socialização mas do seu contrário, da implosão do social nas 
massas” (Ibid., p. 106). 
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Com o intuito de esclarecer a peculiar relação entre discurso e ação na teoria lingüística, o 

filósofo alemão define esta como o âmbito de comunicação no qual tacitamente reconhecemos e 

pressupomos as pretensões de validez implicadas nas emissões ou manifestações (e, portanto, 

também nas afirmações), para intercambiar informações (quer dizer, experiências relativas à 

ação). O discurso, por sua vez, é entendido como a forma de comunicação caracterizada pela 

argumentação, em que se tornam tema as pretensões de validez problematizadas, que estão sob 

exame para saber-se se são legítimas ou não. 

Assim, para desenvolver um discurso, é preciso sair-se dos contextos de ação e experiência, 

pois nele não trocamos informações, mas argumentos que se prestam para justificar ou rejeitar 

pretensões de validez problematizadas. Dessa maneira, os discursos exigem a suspensão das 

coações da ação, já que há de conduzir-se de forma a neutralizar qualquer outra motivação que 

não seja a disponibilidade cooperativa ao entendimento. Além disso, o discurso implica a 

virtualização das pretensões de validez, para deixar em suspenso os objetos da experiência, bem 

como uma atitude hipotética capaz de considerar tanto os fatos como as normas desde o ponto de 

vista de sua possível existência ou legitimidade.  

Aquilo que justificadamente podemos afirmar o chamamos de um fato. Um fato é aquilo 
que faz verdadeiro a um enunciado; daí que digamos que os enunciados refletem, 
descrevem, expressam, etc., fatos. Ao contrário, as coisas e eventos, as pessoas e suas 
manifestações, quer dizer, os objetos da experiência são aquilo acerca do que fazemos 
afirmações ou do que enunciamos algo: aquilo que afirmamos dos objetos é um fato 
quando tal afirmação está justificada. Os fatos têm, pois, um status distinto dos objetos 
(...) Com os objetos faço experiências, com os fatos os afirmo; não posso experimentar 
fatos nem afirmar objetos (ou experiências com os objetos) (HABERMAS, 2001,  p. 
117).

Portanto, a idéia de verdade só pode desenvolver-se através da referência ao desempenho 

discursivo de pretensões de validez. Nesse contexto da teoria consensual da verdade, a 
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confiabilidade de uma informação não deve ser medida pela probabilidade com que se satisfazem 

as expectativas de comportamento decorrentes dessa informação nos âmbitos de ação, mas 

unicamente pela competência discursiva desempenhada, pois só podemos chamar de verdadeiros 

os enunciados que conseguimos fundamentar. 

O sentido da verdade possível na pragmática das afirmações só pode evidenciar-se com 

clareza se conseguimos entender claramente o significado do desempenho ou da resolução 

discursivos de pretensões de validez fundadas na experiência, pois, em última instância, o 

consentimento potencial de todos os demais é a condição para a verdade dos enunciados: “A 

verdade de uma proposição significa a promessa de alcançar um consenso racional sobre o dito” 

(HABERMAS, 2001, p. 121).

Diante da multiplicidade de aplicações do termo verdade, freqüentemente usado como 

sinônimo de racionalidade, Habermas utiliza essa ampliação do significado para observar que 

também se podem considerar racionais, além das afirmações, outras classes de atos de fala, como 

as normas, as ações e as pessoas, propondo quatro tipos de pretensões de validez cooriginárias: 

intelegibilidade, verdade, retitude/correção/justiça e veracidade/autenticidade. Assim, esses 

quatro tipos de pretensões de validez formariam a rede do que se pode chamar de racionalidade. 

A intelegibilidade é uma pretensão de validez que afeta a qualquer comunicação, haja vista 

ser a condição básica da compreensibilidade necessária ao entendimento recíproco. Referente às 

afirmações ou aos enunciados, a verdade está inserida nos atos de fala constatativos/cognitivos 

do mundo objetivo e é uma pretensão de validez característica do discurso teorético, enquanto a 

retitude constitui uma pretensão de validez que diz respeito à legitimidade das normas do mundo 

social (compõe os atos de fala regulativos) e, por isso, faz parte do discurso prático. A veracidade 
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ou autenticidade, por fim, estabelece a pretensão de validez da relação do enunciador com o seu 

mundo subjetivo (atos de fala expressivos).  

No funcionamento da linguagem, em que se coordenam essas quatro pretensões de validez, 

é construído um consenso de fundo. Quando esse consenso de fundo é perturbado, as quatro 

pretensões de validez se convertem em temas problematizados através de perguntas e respostas, 

(1) sobre o significado da emissão (inteligibilidade), cuja resposta se constitui numa 

interpretação; (2) sobre a verdade do conteúdo proposicional, ratificada com afirmações e 

explicações; (3) sobre a correção da norma, que deve merecer justificações; e (4) sobre a 

autenticidade da emissão. Nesta última pretensão de validez, a suspeita não é questionada junto 

ao autor da manifestação, mas dirigida a um terceiro.  

Por isso, das quatro pretensões de validez, a pretensão de veracidade é a única que não se 

direciona ao desempenho ou à resolução no discurso, já que só pode ser desempenhada nos 

contextos de ação e resolvida nas interações ao longo do tempo. A intelegibilidade, por sua vez, 

embora seja desempenhada no discurso, a sua pretensão de validez já está faticamente resolvida, 

se a comunicação se desenvolve sem perturbações. Assim, efetivamente, funciona como condição 

para a comunicação e não argumentativamente como pretensão de validez passível de ser 

resolvida no discurso.

Dessa maneira, resta como pretensões de validez discursivamente desempenháveis a 

verdade e a retitude, porque carecem de uma base direta na experiência. Mas isso não as faz se 

confundir com as vivências de certeza, por causa da intersubjetividade que lhes é peculiar: só 

mediatamente as pretensões discursivas de validez verdade e retitude se fundam na experiência32.

32 Habermas (2001, p. 37) explica isto com a afirmação que “uma pretensão de validez é algo susceptível de 
comprovação intersubjetiva, uma certeza é algo que só posso expressar como algo subjetivo, embora possa 
ocasionalmente servir bem para colocar em questão pretensões de validez dissonantes”. 
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Assim, o reconhecimento de pretensões de verdade e retitude susceptíveis de desempenho 

discursivo expressa atos de saber e de convicção que só têm com a experiência uma base, uma 

vez que vêm acompanhados da peculiar coação sem coações que é exercida pelo melhor 

argumento. 

Com o intuito de desfazer a confusão entre objetividade e verdade, em muito alimentada 

pela consideração das percepções como paradigma do conhecimento, equívoco que pode ser 

atribuído, em geral, às teorias da verdade, Habermas lembra que a verdade pertence 

categorialmente ao mundo dos pensamentos, no sentido apontado por Frege, e não ao das 

percepções. Seu argumento prende-se ao fato de que, de certo modo, as percepções não possam 

ser falsas, pois, diante de equívoco, têm-se percepções distintas, ou não se têm percepções 

simplesmente ou se sofrem alucinações, o que faz com que, nesse plano, a questão da verdade 

não possa sequer ser pretendida.

No seu entendimento,  

as questões de verdade só podem converter-se em tema quando a dúvida já não se dirige 
contra percepções (dúvida que pode eliminar-se repetindo a percepção), senão 
diretamente contra a verdade do enunciado, quer dizer, quando uma pretensão de validez 
(que só pode desempenhar-se mediante argumentos) se torna problemática. 
Conhecimentos exemplares, com ajuda dos quais podemos aclarar o sentido da verdade, 
não são percepções ou os enunciados singulares em que se comunicam percepções, 
senão os enunciados universais negativos e modais; nestes se expressa o específico do 
conhecimento, a saber: a organização conceitual do material da experiência. O 
conhecimento, que traz experiências a conceito, se expressa em orações que, de modo 
algum, refletem diretamente percepções. Sua pretensão de validez está, portanto, 
referida à argumentação. A certeza sensível ou a objetividade da experiência não são 
modelos adequados da verdade (HABERMAS, 2001, p. 133).   

A tese de Habermas é que realmente as experiências se arvoram merecedoras da pretensão 

de objetividade; o que não é a mesma coisa que a verdade correspondente ao enunciado. O 

entendimento da objetividade da experiência deve ser alcançado no sentido de um pragmatismo 

de orientação transcendental: a objetividade da experiência torna-se possível através da estrutura 
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categorial dos objetos da experiência possível. Às ações susceptíveis de controle pelo êxito é 

atribuída a objetividade das experiências, mas isso não contempla a necessidade de 

reconhecimento implícito da verdade através de afirmações, pois esta só pode se dar em 

argumentações que possibilitem o desempenho discursivo de sua pretensão de validez. 

Na refutação da objeção de que a verdade não deve ser confundida com os métodos de 

obtenção de enunciados verdadeiros, o autor da Teoria da Ação Comunicativa reconhece que a 

prática da argumentação em geral está presente no desempenho discursivo das emissões ou 

manifestações da verdade e da retitude como pretensões de validez, isso porém não se refere, de 

modo algum, aos métodos de obtenção de enunciados verdadeiros ou normas corretas, mas sim à 

própria natureza das pretensões de validez. Essa classe de pretensões exige um modo de 

comprovação para produção argumentativa de consenso fundado numa motivação racional 

baseado nas próprias propriedades formais e lógicas do discurso.  

No esclarecimento da distinção entre as pretensões de verdade e de validez normativa, 

observa Habermas que as primeiras se referem a estados de coisas ou a eventos do mundo 

objetivo, fazendo parte dos discursos teóricos/cognitivos que suscitam questões gnoseológicas e 

epistemológicas e onde a ponte que vence as distâncias entre as observações singulares e as 

hipóteses universais é baseada pelos diversos cânons da indução. As pretensões de validez 

normativa, por seu turno, são relativas às interações do mundo social e, portanto, inserem-se nos 

discursos prático-morais que carecem de um princípio-ponte moral para desempenhar, enquanto 

regra de argumentação, o mesmo papel desempenhado pelo princípio da indução no discurso da 

ciência empírica. 

Esse princípio da universalização deve estar essencialmente vinculado ao assentimento 

qualificado de todos os concernidos possíveis, ou seja, como um imperativo categórico kantiano 
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destranscendentalizado, não pode deixar de se revestir do caráter impessoal e universal dos 

mandamentos morais válidos, possibilitando o consenso e assegurando a vontade geral 

(HABERMAS, 1984, p. 84).

Na ética formalista, o imperativo categórico assume o papel de um princípio de justificação, 

apontando como válidas as normas de conduta susceptíveis de generalização; o que implica a 

necessidade de todos os seres dotados de razão desejarem o que se encontra moralmente 

justificado.

Na ética do discurso, o método da argumentação moral substitui o imperativo categórico 

kantiano, limitando a sua função ao transformá-lo num princípio de universalização que, nos 

discursos práticos, assume o simples papel de uma regra de argumentação: só podem reivindicar 

direito à validade aquelas normas capazes de obter a concordância de todos os envolvidos, pois, 

quando argumentam, os participantes da comunicação têm que seguir o princípio de que tomam 

parte, enquanto sujeitos livres e iguais, numa busca cooperativa da verdade, na qual apenas 

interessa a força do melhor argumento. 

Nesse sentido, a ética do discurso envolve os princípios relativos à igualdade de 

tratamento, à solidariedade e ao bem-estar geral, como condições generalizadas de simetria e 

expectativas de reciprocidade da ação comunicativa numa prática cotidiana orientada para a 

comunicação que transcenda as formas concretas de vida (família, cidade, estado) e se dirija a 

uma comunidade de comunicação ideal e inclusiva de todos os sujeitos dotados da capacidade de 

linguagem e ação. A consecução de um consenso autêntico implica a autonomia de todos os 

sujeitos para dizer sim ou não, mas também a superação de sua perspectiva egocêntrica. Para 

isso, a ética do discurso conta com uma conciliação acerca da capacidade de generalização de 

interesse unicamente como resultado de um discurso público organizado intersubjetivamente.    
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Assim, como regra da argumentação, o princípio de universalização representa a base de 

fundamentação da ética do discurso, a qual faz referência a um procedimento de resgate 

discursivo de pretensões de validez normativas e pode ser caracterizada como formal. A ética do 

discurso não indica orientações conteudísticas, mas um processo: o discurso prático, não se 

constituindo, entretanto, em processo para geração de normas justificadas, mas para o exame da 

validade de normas propostas, consideradas hipoteticamente.  

O discurso prático precisa fazer com que seus conteúdos lhe sejam dados, pois não teria 

sentido pretender empreendê-lo sem o horizonte do mundo da vida de um determinado grupo 

social e sem conflitos de ação numa situação em que os participantes assumissem a tarefa de 

regulação consensual de uma matéria controversa. Assim, a atitude hipotética exige que sejam 

destacados normas e sistemas de normas como um fragmento do mundo da vida para que os 

participantes possam tomar a distância necessária à reconstrução discursiva da sua pretensão de 

validez, já que, como indivíduos socializados, não poderiam comportar-se hipoteticamente diante 

da totalidade da forma de vida em que se formou a sua própria identidade (HABERMAS, 1989, 

p. 126-127).

Evidenciando a possibilidade de transcendência ou rompimento do círculo hermenêutico 

com relação à tradição cultural, a distinção entre o que pode e o que não pode ser objeto da 

reflexão fica cada vez mais clara à medida que avança o processo de compreensão descentrada do 

mundo, a qual envolve a diferenciação de referências ao mundo, pretensões de validez e atitudes 

fundamentais: de um lado, o horizonte de certezas e obviedades inquestionadas, compartilhadas 

intersubjetivamente e não tematizadas, que os participantes conservam fora de qualquer 

racionalização; de outro lado, aquilo com que se deparam como conteúdos intramundanos 

constituídos em sua comunicação – objetos que se tornam visíveis e manipuláveis, normas 
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obrigatórias que são acatadas ou infringidas, vivências de acesso privilegiado que podem ser 

expressas.

 À medida que os participantes da comunicação compreendem aquilo sobre o que se 
entendem como algo em um mundo, como algo que se desprendeu do pano de fundo do 
mundo da vida para se ressaltar em face dele, o que é explicitamente sabido separa-se 
das certezas que permanecem implícitas, os conteúdos comunicados assumem o caráter 
de um saber que se vincula a um potencial de razões, pretende validade e pode ser 
criticado, isto é, contestado com base em razões  (HABERMAS, 1989,  p. 169).   

As obviedades culturais e as certezas do mundo da vida deixam, assim, de oferecer 

respaldo às concepções morais básicas acarretando o desentrelaçamento pós-convencional da 

moral e da eticidade e a separação entre os discernimentos e os motivos empíricos culturalmente 

habitualizados. Isto corresponde ao advento de um sistema de controles internos do 

comportamento capaz de guiar os juízos morais por princípios e possibilitar a autodireção, 

independentemente da pressão externa de ordenações legítimas e factualmente reconhecidas. 

2.2.6 A crise da modernidade e a sociedade da comunicação 

A idéia de que a crise da modernidade indica uma transformação da moderna consciência 

do tempo, fazendo com que as expectativas utópicas percam seu caráter secular para readquirir 

uma forma religiosa, num processo de reencantamento que caracterizaria o advento da pós-

modernidade, é considerada infundada por Jürgen Habermas.  

Para o autor da Teoria da Ação Comunicativa, o que chegou ao fim foi uma determinada 

utopia que se cristalizou em torno do potencial de uma sociedade do trabalho, pois não se 

modificaram nem o modo de debater as futuras possibilidades de vida e nem a estrutura do 

espírito da época, já que as energias utópicas continuam fazendo parte da consciência da história. 
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Moldada de acordo com o trabalho abstrato, a estrutura da sociedade burguesa teve todos 

os seus domínios penetrados por essa força regida pelo mercado, permitindo que as expectativas 

utópicas também se dirigissem para a esfera da produção, com a esperança da emancipação do 

trabalho da determinação externa para implantação do autogoverno dos trabalhadores livremente 

associados. Contudo, ao perder seu ponto de referência na realidade, a força estruturadora e 

socializadora do trabalho abstrato, a utopia da sociedade do trabalho também perde seu poder de 

persuasão e, conseqüentemente, de mobilização33.

 Confiantes na ciência, na técnica e no planejamento para o controle da natureza e da 

sociedade, as utopias que tomaram corpo no final do século XIX parecem ter se esgotado diante 

de problemas como o perigo nuclear e a tecnologia de armamentos, os desequilíbrios ambientais, 

a pesquisa genética, a elaboração de informações, o processamento de dados e os novos meios de 

comunicação, que constituem técnicas de conseqüências ambivalentes, pois quanto mais 

complexos os sistemas necessitados de controle quanto maiores as probabilidades de efeitos 

disfuncionais.

As forças produtivas assumem características destrutivas, enquanto o planejamento 

reveste-se de um potencial desagregador. Diante desses desafios, Habermas adverte que a 

perplexidade alimenta teorias que pretendem atribuir os problemas da modernidade tardia às 

promessas não concretizadas pelas energias utópicas, fazendo com que tenham se transformado 

os ideais modernos de autonomia (em dependência), de emancipação (em opressão), de 

racionalidade (em irracionalidade).  

Porém, exorta o filósofo alemão, “em lugar de querer dominar no mundo as contingências 

33 A tese de Habermas é a de que “a nova ininteligibilidade é própria de uma situação na qual um programa de 
Estado social, que se nutre reiteradamente da utopia de uma sociedade do trabalho, perdeu a capacidade de abrir 
possibilidades futuras de uma vida coletivamente melhor e menos ameaçada” (HABERMAS, 1987,  p. 106). 
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tomadas superficialmente, deveríamos antes dedicar-nos às contingências cifradas do desvendar 

do mundo”. E combatendo a capitulação diante das adversidades, lembra que, “quando secam os 

oásis utópicos, estende-se um deserto de banalidade e perplexidade” (HABERMAS, 1989, p. 

114)34.

 Na resistência à colonização pelo sistema, reconhece o combate dos dissidentes da 

sociedade industrial contra o produtivismo, na defesa do mundo da vida, nos seus fundamentos 

vitais e na sua tessitura comunicativa, ameaçado na mesma medida pela mercantilização (o 

dinheiro) e pela burocratização (o poder).

Abandonados esses dois meios de que dispõem as sociedades modernas para satisfazer as 

suas necessidades de governo, resta para Habermas a solidariedade, pois sempre dependeram 

dela os domínios da vida especializados em transmitir valores tradicionais e conhecimentos 

culturais, em integrar grupos e em socializar crescimentos.  

Contudo, pondera que

a eficácia desta fonte depende da formação política da vontade capaz de exercer 
influência sobre a demarcação de fronteiras e o intercâmbio existente entre essas áreas 
da vida comunicativamente estruturadas, de um lado, e o Estado e a economia, de outro. 
Aliás, isto não está muito longe das representações normativas de nossos manuais de 
ciências sociais, segundo os quais a sociedade atua sobre si mesma e sobre seu 
desenvolvimento através do poder democraticamente legitimado (HABERMAS,  1987,  
p. 112).

A concepção de política como mercado e de sociedade como consumidora também é 

refutada com a acusação de que ela cria um “público bifronte”, que se apresenta como público de 

cidadãos na porta da frente do Estado e como público de clientes na porta dos fundos. Em 

contrapartida, aponta os movimentos sociais, como os regionais, de ecologistas, de feministas, 

34 No desenvolvimento da tarefa de revelação da realidade, Habermas corrobora a crítica à razão instrumental de 
Horkheimer e Adorno, radicalizada por Foucault na sua teoria do eterno retorno do poder, dos sempre mesmos ciclos 
de poder das sempre novas formações discursivas. E no mesmo sentido, expressa sua concordância com a denúncia 
contra a “práxis de singularização dos fatos, normatização e vigilância, cuja brutalidade reificante e subjetivante 
Foucault perqueriu nas capilares mais tênues da comunicação cotidiana” (HABERMAS, 1989, p. 105-109). 



133

etc., que não lutam por dinheiro ou poder, mas por definições, tratando da integridade e da 

autonomia de estilos de vida, e que têm lugar nos microdomínios da comunicação cotidiana. 

 Para Habermas, nesses movimentos sociais podem configurar-se esferas públicas 

autônomas, articuladas, comunicativamente através da mídia, umas com as outras, tão logo o seu 

potencial de formação de opinião e vontade política seja aproveitado para a auto-organização e 

para o emprego auto-organizado dos meios de comunicação. Diante dessa auspiciosa perspectiva, 

observa que “os acentos utópicos deslocam-se do conceito do trabalho para o conceito de 

comunicação” (HABERMAS, 1989, p. 113). 

 Com esse novo paradigma da sociedade da comunicação, se estabelece uma nova forma 

de ligação com a tradição utópica em que é preservada a inserção dessa energia, que aspira a 

tornar realidade uma situação ainda não existente, como define Karl Mannheim, nos âmbitos da 

consciência da história e da disputa política. 

 Vale salientar que, na definição do autor de Ideologia e Utopia, o termo não corresponde 

a algo impossível de ser realizado. Isso para esclarecer a explicação tantas vezes mal 

compreendida de Habermas, na justificativa da razão comunicativa, de que “a situação lingüística 

ideal” sugere uma forma concreta de vida balizada por um conceito normativo (e, assim, não 

descreve simplesmente o que existe na realidade, mas também aquilo que deveria existir) que 

aponta as

condições necessárias, embora gerais, para uma práxis comunicativa cotidiana e para um 
processo de formação discursiva da vontade, as quais poderiam criar as condições para 
os próprios participantes realizarem – segundo necessidades e idéias próprias, e por 
iniciativa própria – possibilidades concretas de uma vida melhor e menos ameaçada 
(HABERMAS, 1989, p. 114).  

 Na fundamentação da Teoria da Ação Comunicativa, com a qual estabelece os parâmetros 
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essenciais para viabilização do entendimento imprescindível a uma vida melhor, feito semelhante 

ao realizado por Kant no âmbito do conhecimento possível, Habermas empreende uma revisão da 

análise weberiana do processo de desencantamento das imagens religiosas do mundo através das 

orientações com respeito a fins. 

Com essa revisão pretende mostrar que a concepção de Weber restringe a racionalização a 

uma intenção isolada da subjetividade individual, limitando-se ao âmbito da razão instrumental, 

quando as orientações com respeito a valores são necessárias ao fundamento do entendimento nas 

relações sociais que determinam a realidade objetiva (HABERMAS, 1988, v. I, p. 351-378).    

 Portanto, como reconhece Habermas, o conteúdo utópico da sociedade da comunicação 

fica reduzido aos aspectos formais de uma intersubjetividade intacta, o que implica a reversão 

dos processos de fragmentação e coisificação, na perspectiva de elevação do nível de consciência 

e, evidentemente, de um maior espaço de construção discursiva da opinião sem coações e 

fundamentada racionalmente, especialmente nos movimentos sociais, constituídos como esferas 

públicas autônomas comunicativamente, estruturadas com formação política de vontade capaz de 

influir sobre o Estado e a economia.  

Ou seja, o caráter utópico da sociedade da comunicação consiste precisamente na 

sinalização de uma perspectiva de transformação e/ou evolução social através do fortalecimento 

do significado racional das representações, visões de mundo, normas, valores e princípios, 

aproximando-os de uma situação utópica, que ainda não existe, logicamente, mas que poderá ir 

sendo construída através das referências radicalmente democráticas contidas na “situação 

lingüística ideal” (construção de consenso sem coações da hierarquia social e dos poderes 

político e econômico, com a prevalência da lógica do melhor argumento) almejada pela ética 

comunicativa, para consecução cada vez mais ampla do processo de racionalização pública sobre 
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o exercício do poder político e social. 

2.3 Ciência, ideologia e metodologia

Fiel ao compromisso da teoria crítica com a transformação do mundo, Habermas empenha-se 

na descrição das condições necessárias para a mudança social, o que impreterivelmente acarreta 

na denúncia dos pressupostos da ciência tradicional que funcionam como mecanismos de 

reprodução da ordem estabelecida. 

Nesse sentido, a crítica elaborada pelo autor de Conhecimento e Interesse ao cientificismo 

desenvolve-se através da análise dos equívocos subjacentes e decorrentes da concepção de que a 

ciência monopolizaria o único conhecimento passível de ser reconhecido como válido.  

Na consecução dessa tarefa, procede uma revisão da filosofia clássica alemã, no tocante à 

questão epistemológica dos fundamentos do conhecimento em Kant, Hegel e Marx, colocando 

em discussão seu modelo elaborado para identificar razão e verdade no mundo da vida, a partir 

de contribuições do pragmatismo e da hermenêutica, contrastando-o com as críticas recentes que 

lhe vêm sendo dirigidas. 

Para Habermas, patrocinada pelo cientificismo, a transformação da ciência em ideologia 

estaria evidenciada no papel que lhe é atribuído, através de sua autoridade cognitiva, de fonte 

básica de legitimidade nas sociedades industriais modernas.  

Assim, mantém a posição de seus antecessores na Escola de Frankfurt, que vêem esse fato 

como conseqüência do gradativo processo de especialização e representação cientificista de 

tópicos morais e políticos, controvertidos por natureza, entendidos como questões de cálculo 
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técnico, o que teria implicado num estreitamente da esfera pública e na redução da participação 

democrática (BENTON, 1996, p. 86).     

 Essa nova ideologia, que transforma a ciência em fetiche, se constitui num instrumento 

muito mais irresistível e abrangente do que as ideologias do tipo antigo, porque obscurece as 

questões práticas, justifica o interesse de dominação parcial de uma classe determinada, oprime 

aquelas de posição subalterna e compromete o próprio interesse emancipatório da espécie 

humana.  

A consciência tecnocrática, desenvolvida a partir do senso comum positivista, 

escamotearia o sistema de referência da interação em linguagem corrente, onde podem ser 

refletidas a dominação e a ideologia, mesmo que sob as condições de uma comunicação 

deformada.  

Portanto, a despolitização das massas, legitimada pela consciência tecnocrática, é vista 

como resultado não só da auto-objetivação do homem nas categorias do agir racional-com-

respeito-a-fins, como também naquelas do comportamento adaptativo, porque os modelos 

coisificados das ciências materializam-se no mundo sociocultural e exercem poder sobre a 

autocompreensão, eliminando a diferença entre práxis e técnica, o que compõe o núcleo 

ideológico dessa consciência (HABERMAS, 1987, p. 335-337).

Nessa linha, é criticada a pretensão positivista de tentar erigir o absolutismo da 

metodologia sob uma rotina investigatória fática, restrita “ao âmago das (suas) sentenças básicas” 

(HABERMAS, 1987, p. 25), dentro de uma teoria do conhecimento que não pressupõe o sujeito 

que conhece, limitando-se a um “sistema de proposições e modos de proceder, como um 

complexo de regras com base nas quais as teorias são construídas e controladas” (HABERMAS, 

1987, p. 90).
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Contra a utilização do método das ciências naturais no estudo da vida social, argumenta 

que a aplicação nas diversas áreas da sociedade de um nível de controle científico idêntico ao 

aplicado no estudo da natureza é uma ilusão, porque os interesses motivadores do processo de 

conhecimento são passíveis de formalização, mas não de anulação, já que terão de estar sujeitos a 

controles, receber crítica e a legitimação, como interesses objetivos na dimensão de um contexto 

social mais amplo. 

E é exatamente essa postura que não se coloca para aqueles que suspendem o processo 

racionalizador nos parâmetros do método empírico-analítico. A reflexão sobre esses interesses 

implica uma análise dialética compreendida como parte integrante do processo social analisado, 

como sua consciência crítica possível (HABERMAS, 1987, p. 299).     

Observa Habermas que todo conhecimento é posto em movimento por interesses que o 

comandam e, nesses interesses, é que a pretensão pela universalidade do saber pode ser avaliada, 

não numa suposta imparcialidade do método científico. Nesse sentido, aponta o abandono da 

reflexão como motivo da dissolução da teoria do conhecimento pelo positivismo, que a substituiu 

por uma teoria da ciência. 

Isso não acontecia anteriormente, no limiar do século passado, nem com o racionalismo 

nem com o empirismo, que se esforçaram na delimitação metafísica do objeto e na justificação de 

uma ciência da natureza caracterizada pelo experimento e por uma linguagem formalizada. Esse 

esforço legitimou, pela primeira vez, o espaço da ciência, mas as teorias do conhecimento 

racionalistas e empiristas de então não se restringiam ao conhecimento científico-experimental.  

Dessa maneira, Habermas vê o positivismo incidir no “objetivismo”, que enclausura a 

ciência na ilusória concepção  de um “em-si” de fatos estruturados por leis, sem conceber o 

precedente ato-de-constituição destes fatos (a doutrina dos elementos de Mach chega a entender o 
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eu cognoscente, reificando-o, como um fato no meio de outros fatos), colocando no lugar do 

sujeito da teoria do conhecimento o progresso técnico-científico enquanto sujeito de uma 

filosofia cientificista da história  (HABERMAS, 1987, p. 103).

Esse viés cientificista é também acusado de defender a precedência do método sobre a 

coisa a ser investigada, sob o argumento de que somente nos informarmos sobre essa coisa 

através de formas científicas de procedimento, o que induz o positivismo a exigir como certeza 

do conhecimento, de forma simultânea, a certeza empírica da evidência sensível e a certeza 

metódica de um procedimento obrigatoriamente único.  

No questionamento lógico-transcendental de Kant, a crítica do conhecimento racional 

reporta-se a um sistema de faculdades cognitivas no qual razão prática e discernimento reflexivo 

são partes essenciais. Portanto, Habermas garante que, “como uma categoria do conhecimento 

possível, a ciência só se deixa compreender, em termos de teoria do conhecimento, enquanto não 

é exageradamente identificada como o saber absoluto de uma grande filosofia, ou cegamente 

nivelada à autocomprensão científica da rotina investigatória fática”35.

O positivismo, incorrendo nesse exagero, construiria o absolutismo da metodologia pura 

por não conseguir conceber que a metodologia das ciências está entrelaçada com o processo 

objetivo de formação da espécie humana. 

2.3.1 Superação da Filosofia Clássica Alemã 

A filosofia kantina representa uma significativa encruzilhada para a qual convergem o 

racionalismo (Descartes e Spinoza) e o empirismo (Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume), 
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dela derivando o idealismo (Fichte, Schelling e Hegel) e o positivismo (Comte, Stuart Mill, 

Spencer). Nela, o sujeito do conhecimento é a razão universal, a mesma para todos os seres 

humanos em todos os tempos e lugares, que se apresenta de forma a priori, como estrutura inata, 

anterior e independente da experiência, de quem, contudo, depende a matéria do conhecimento, 

mas que vem a posteriori (CHAUÍ, 1996, p. 76-78). 

Habermas, na sua apropriação de Kant, vai buscar na idéia de razão universal o 

fundamento inicial para formular a possibilidade de conhecimento válido no mundo da vida, ou 

seja, fora dos círculos científicos.

Chegando à posição extrema de afirmar que, a rigor, a ciência não foi pensada 

filosoficamente depois de Kant (Filosofia Transcendental), Habermas credita ao positivismo o 

cientificismo, forjado a partir da utilização de elementos da tradição empirista e racionalista para 

solidificar a posteriori a crença da ciência na sua validade exclusiva, descuidando da reflexão. 

Por isso, acusa o positivismo de ter regredido a um estágio anterior à reflexão colocada por Kant.  

A origem desse equívoco cientificista é identificada na filosofia clássica alemã, mais 

especificamente na proposta de Hegel de deslocar para o nível objetivo o fundamento subjetivo 

do idealismo de Kant. Isso com a pretensão de superar o caráter incogniscível do nômeno, da 

coisa em si, com a inclusão do sujeito no objeto do conhecimento, como consciência desdobrada 

em si e para si, culminando (“refém de um pseudoentusiasmo”) na presunção da disponibilidade 

da verdade absoluta (HABERMAS, 1987, p. 33).

A fenomenologia hegeliana busca ser a superação da cisão colocada por Kant entre a 

ciência do mundo como fenômeno e o conhecimento do absoluto ou do incondicionado - da coisa 

em si -, colocando o sujeito como fenômeno para si mesmo, com a intenção de mostrar a 

fundamentação absoluta do saber como resultado de uma história cujas vicissitudes são 
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assinaladas pelas oposições sucessivas e dialeticamente articuladas entre a certeza do sujeito e a 

verdade do objeto (Vaz, 1992, p. 10).

Nesse sentido, para Hegel a razão é a unidade necessária do objetivo e do subjetivo, entre 

as coisas (o mundo exterior/objeto) e as idéias (a consciência/sujeito). O espírito (conceito) é a 

causa do universo e é ativo; “o saber absoluto é indivisivelmente conhecimento e ação. Seu ato 

criador é conhecimento, seu conhecimento é produção de seu objeto” (GARAUDY, 1983, p. 34).

Combatendo a universalidade e intemporalidade da verdade, Hegel funda uma visão 

historicista da razão, entendendo a sua transformação, bem como de seus conteúdos, como obra 

da própria razão, que “não é vítima do tempo, que lhe roubaria a verdade, a universalidade, a 

necessidade. A razão não está na história; ela é a história. A razão não está no tempo; ela é o 

tempo. Ela dá sentido ao tempo” (CHAUÍ, 1996, p. 80).    

Na refutação da necessidade do estabelecimento das condições do conhecimento possível, 

Hegel vê a dissociação entre o conhecer e o absoluto, alterando a coisa tal como é para si. 

Convicto da possibilidade da verdade absoluta, Hegel questiona se o medo de errar não seria já o 

próprio erro, sem o qual a ciência se entregaria espontaneamente à sua tarefa de conhecer 

efetivamente (HEGEL, 1992, p. 63-64).     

E, demonstrando seu otimismo em relação à ciência, diz:  

A consciência, ao abrir caminho rumo à sua verdadeira existência, vai atingir um ponto 
onde se despojará de sua aparência: a de estar presa a algo estranho, que é só para ela, e 
que é como um outro. Aqui a aparência se torna igual à essência, de modo que sua 
exposição coincide exatamente com esse ponto da ciência autêntica do espírito. E, 
finalmente, ao apreender sua verdadeira essência, a consciência mesma designará a 
natureza do próprio saber absoluto (HEGEL, 1992, p. 73).

Na Fenomenologia do Espírito, Hegel questiona como pode a faculdade cognitiva 

informar ao sujeito cognoscente as condições do saber possível de seus conhecimentos 

adquiridos se a crítica da própria faculdade cognitiva deve ela própria ser conhecimento 
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verdadeiro, o que acarreta o desafio de se conhecer a faculdade cognitiva antes mesmo de 

conhecer (HABERMAS, 1987, p. 28).

Perdida nesse círculo de infinito retorno a um conhecimento anterior, precedente, a teoria 

do conhecimento deve acarretar a idéia de que todas as pressuposições são passíveis de 

questionamento – a dúvida radical. Hegel aponta pressupostos irrefletidos nesta teoria do 

conhecimento, ao mostrar a mediação da reflexão por algo que a antecede. No entanto, Hegel 

supõe, desde o início, a possibilidade de um conhecimento absoluto. Por isso, a sua crítica não 

procede, pois a objeção à “teoria do Órganon cognitivo pressupõe o que esta, precisamente, põe 

em questão: a possibilidade do saber absoluto”  (HABERMAS, 1987, p. 33). 

 Assim, a partir de Hegel, veio se impondo na construção positivista o equívoco de 

entender a ascendência reivindicada pela reflexão racional sobre “o arrazoado abstrato” como 

significando a usurpação de direitos exclusivos das ciências autônomas.  

Para Habermas, a idéia do progresso científico, processando-se independentemente da 

filosofia, poderia ter sido descartada como pura ilusão por Marx, que acompanhou a crítica de 

Hegel a Kant sem, no entanto, compartilhar o pressuposto básico da filosofia da identidade, que 

inibe Hegel a explicitar uma clara crítica do conhecimento radicalizada (HABERMAS, 1987, p. 

43).

Habermas destaca que Marx retira a moldura idealista que envolve a apresentação da 

consciência que se manifesta, evidenciando elementos nela contidos que extrapolam a concepção 

de Hegel, para afirmar a primazia da natureza sobre o espírito. Ao demonstrar a absoluta 

impossibilidade da coincidência da natureza com a reflexão do espírito, Marx teria aberto “o 

lacre posto pela filosofia da identidade sobre o saber absoluto” (HABERMAS, 1987, p. 44).
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 Marx vê a efetivação transcendental da atividade objetivada ancorada em processos reais 

de trabalho, sendo o sujeito da constituição-de-mundo não uma consciência transcendental em si, 

mas sim a espécie humana concreta, reproduzindo sua vida sob determinadas condições naturais.  

Assim, nessa formulação marxista, Habermas vê dividida a natureza, no nível 

antropológico, em natureza subjetiva do homem e em natureza objetiva de seu meio ambiente, 

sob a mediação do processo de reprodução do trabalho. Para ele, esse fato faz com que o trabalho 

não seja apenas uma categoria antropológica fundamental, mas igualmente uma categoria da 

teoria do conhecimento, porque o homem, além de ser natural, é um ser natural humano, o que 

implica existir para si próprio, ser da espécie, e, como tal, necessita afirmar-se de forma ativa não 

só em seu ser, mas também em seu saber.  

Dessa maneira, com o materialismo, o trabalho passa a se revestir de um valor referencial 

de síntese do homem com a natureza, que se acumula nas forças produtivas.  Essa construção 

marxista, no entendimento de Habermas, apresenta todos os elementos de uma crítica do 

conhecimento radicalizada, embora ainda não ajustados conceitualmente para elaboração de uma 

teoria materialista do conhecimento.   

 Habermas, contudo, salienta que essa síntese mediante o trabalho social não é, de modo 

algum, absoluta, o que só poderia ser pensado a partir de pressupostos da filosofia da identidade. 

Segundo ele, a essencial relação da espécie com a natureza circundante na concepção de 

conhecimento em Marx tem um caráter kantiano, ao colocar os processos de trabalho como 

eternas necessidades naturais da vida humana.  

Por outro lado, acredita que a teoria do trabalho marxista expressa um ponto de vista não-

kantiano, ao transformar a identidade dos sujeitos sociais a partir do seu maior ou menor poder de 
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apropriar-se tecnicamente das coisas. No entendimento de Habermas, o saber engendrado pelo 

agir instrumental tem, na força produtiva, sua existência exterior. 

É por isso que, na relação com o desdobramento das forças produtivas, a natureza 

civilizada, modificada nos processos de trabalho, altera-se na mesma medida que os próprios 

sujeitos que trabalham. Assim, o desenvolvimento das forças produtivas constrói o plano em que 

as novas gerações precisam reconstruir a unidade entre sujeito e objeto (HABERMAS, 1987, p. 

53).

 Habermas entende que Marx reduz o curso da reflexão ao nível do agir instrumental, não 

julgando necessário fornecer uma justificação cognitivo-crítica da teoria societária. Explicitando 

sua crítica, argumenta que não são as novas tecnologias que constroem o progresso social, mas 

sim as etapas progressivas da reflexão, que suprimem formas de dominação e de ideologias 

superadas, sublimam a pressão do quadro institucional e permitem a liberação do agir próprio à 

comunicação como agir essencial à promoção da própria comunicação. Assim, visualiza-se o 

objetivo de tal dinâmica: a organização da sociedade através de uma discussão livre de formas de 

dominação repressivas (HABERMAS, 1987, p. 70).     

  Para ser coerente com a filosofia kantiana, assegura Habermas, a síntese mediante o 

trabalho teria que ser desenvolvida por uma teoria cognitiva de cunho instrumental, capaz de 

explicitar a conjuntura transcendental dos processos de trabalho, de forma a permitir a 

organização da experiência e a objetividade do conhecimento sob o ponto de vista da 

disponibilidade técnica da natureza. Ele assegura que as indicações metodológicas com esse 

objetivo são escassas em Marx e vieram a ser primeiramente desenvolvidas por Peirce e Dewey, 

no pragmatismo (HABERMAS, 1987, p. 59).      
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2.3.2 Pragmatismo e Hermenêutica

Segundo o autor de Conhecimento e Interesse, Peirce estende a experiência do progresso 

cognitivo a um processo de aprendizagem da espécie, coletivo e dirigido, que se revestiu de 

forma metódica com a pesquisa organizada. Assim, a ciência é entendida a partir do horizonte da 

pesquisa metódica, que a identifica como processo de vida; ou seja, uma praxis de vida a 

constituir o mundo.  

Portanto, Peirce desenvolve suas teorizações sob o ponto de vista da lógica 

transcendental, que não permite ao posicionamento objetivista reduzir o conhecimento a uma 

descrição da realidade dissociada do sujeito cognoscente. E garante que, dessa forma, imuniza-se 

contra a “ontologização dos fatos”, ao reconhecer que “a realidade apenas se constitui em seu 

todo, como domínio do objeto das ciências, sob as condições do processo investigatório” 

(HABERMAS, 1987, p. 114).

 Das considerações pragmáticas de Peirce, Habermas deduz uma reafirmação da 

possibilidade de conhecimento universal no mundo da vida, constatando verdadeiros estados 

reais de coisas a partir de convicções com validade intersubjetiva, que se sobrepõem às 

idiossincrasias pessoais.

Isso evidenciaria a contingência da cadência das vivências subjetivas diante das 

determinações genéricas que possibilitariam um consenso universal: “A verdade é pública. 

Nenhuma determinação que valha apenas particularmente para cada esfera de sujeitos pode ser 

relacionada com o real” (HABERMAS, 1987, p. 118).    

 O significado do pragmatismo poderia ser resumido na afirmação de que “convicções 

válidas são proposições universais acerca da realidade que, a partir de condições inicialmente 
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disponíveis e sobre a base de previsões condicionais, são passíveis de serem transformadas em 

recomendações técnicas” (HABERMAS, 1987, p. 136). Evidentemente, para o pragmatismo, as 

convicções válidas seriam alcançadas com a superação dos desafios colocados pela “coação da 

realidade”, o poder sobre nós exercido pelas coisas que ignoramos (HABERMAS, 1987, p. 119-

120).

Conseqüentemente, com a consciência da humildade, decorrente da limitação imposta 

pelo desconhecido, o estatuto científico que imputamos às informações depende, 

imprescindivelmente, de um consenso duradouro – que, na verdade, não é definitivo, mas é 

resultado de uma concordância efetiva -, de um processo estabelecido sem imposições ou coações 

(HABERMAS, 1987, p. 110). 

A comunicação, não sendo monólogo público, enseja o eu individual numa relação 

dialética entre o geral e o particular, que não pode ser concebida dentro do círculo funcional onde 

é exercida a atividade instrumental. Vista dessa maneira, a complexidade da comunicação e a 

comunidade dos que experimentam estão adaptados ao nível de um saber pré-científico articulado 

pela linguagem do cotidiano.  

Dentro desse horizonte é que se movimentam as ciências experimentais em sentido 

estrito. Por isso, Habermas questiona se esse não teria sido o motivo de Peirce acreditar não 

precisar distinguir explicitamente o plano da atividade instrumental do plano das interações 

mediatizadas simbolicamente, onde as abordagens metódicas e as hipóteses teóricas são 

articuladas, colocadas em debate, submetidas a testes experimentais, aceitas ou rejeitadas.  

 Nessa questão, Habermas identifica na compreensão expressiva de Dilthey um 

posicionamento contrário ao de Peirce, ao situar esse pano de fundo subcultural dos processos 

possíveis de pesquisa como não representando mais do que um setor do mundo da vida em 
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termos sociais, pois tem o sistema das ciências apenas como elemento do vasto complexo vital 

que constitui o domínio das chamadas ciências do espírito.  

A diferença entre esse domínio e o das ciências naturais teria ficado evidente caso a auto-

reflexão pragmatista tivesse ido, de forma radical e conseqüente, além dos limites de uma 

comunicação pressuposta tacitamente pelos investigadores, o que teria afastado a pretensão 

positivista de monopolizar o único conhecimento que deve ser reconhecido como válido, devido 

ao fato de ter sido construído através de pesquisas feitas de acordo com o modelo da física 

(HABERMAS, 1987, p. 155).

Comentando essa posição de Dilthey, Habermas observa que, nas ciências do espírito, o 

sujeito que investiga cientificamente ocupa uma posição ampla, que não se restringe às condições 

experimentais de uma observação sistemática do domínio que se torna acessível pelo contato com 

o objeto, já que o acesso à realidade está disponível para o sujeito que vive, num processo em que 

influi a soma de todas as experiências pré-científicas acumuladas.  

As ciências naturais, com o seu método analítico-causal, têm sua capacidade explicativa, 

apoiada em hipóteses nomológicas, baseadas em condições iniciais estabelecidas, ou seja, exigem 

a aplicação de proposições teóricas a fatos constatados pela observação sistemática, independente 

da teoria, para criar uma conexão hipotética entre os eventos. Por outro lado, as ciências do 

espírito amalgamam experiência e compreensão, num ato que, agindo já no interior de relações 

dadas objetivamente de antemão, compreende os complexos simbólicos através de uma 

reprodução explicativa.

 A lógica das ciências do espírito, portanto, está centrada nas inter-relações entre vivência, 

objetivação e compreensão. Assim, a humanidade não está no âmbito do objeto das ciências da 

natureza, pois não é um simples dado-de-fato físico, e se afirma como objeto das ciências do 
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espírito em face das circunstâncias histórico-sociais humanas vivenciadas. As relações de 

reciprocidade existentes entre a compreensão do que se expressa e a experiência que se vive 

permitem ao sujeito transportar-se no que lhe é exterior, apropriando-se de uma vivência passada 

ou de uma vivência alheia, como uma vivência substituta, onde se fundam psicologicamente as 

raízes de uma compreensão de hermenêutica característica de Dilthey.  

Essa visão, segundo Habermas, entra em contradição com a própria tradição romântica da 

hermenêutica, a qual exige a reprodução do processo originário no qual a obra foi produzida, o 

que não pode corresponder apenas à substituição da vivência alheia por uma vivência e 

compreensão próprias. Nas conexões hermenêuticas, a relação entre os conceitos de interior e 

exterior restringe-se à apresentação simbólica, ou representação do que é interior por um signo da 

experiência exterior. Só se pode compreender o conjunto de símbolos objetivamente existentes 

através de uma reconstrução vivenciada, fazendo-nos retroceder no processo da produção no 

sentido.

 Para corroborar o modelo da filosofia da reflexão utilizado por Dilthey, em cuja base 

encontram-se as inter-relações metodológicas entre vivência, expressão e compreensão, 

Habermas destaca que o espírito se exterioriza nas objetivações, mas, ao mesmo tempo, chega a 

si mesmo pela reflexão de suas manifestações vitais. Nesse sentido, vê a história da espécie 

humana integrada ao processo de formação do espírito, o que faz com que a existência cotidiana 

de indivíduos socializados se movimente na mesma relação da vivência, da expressão e da 

compreensão, que também constitui o método das ciências do espírito.  

Por isso, credita à compreensão da hermenêutica a condição de “forma 

metodologicamente desenvolvida da reflexividade vaga ou semitransparência na qual sempre já 
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se processa a vida dos homens em comunicação pré-científica e em interação social” 

(HABERMAS, 1987, p. 161-162).

A sintonia de Dilthey com a filosofia kantiana evidencia-se na observação de que o 

espírito só entende aquilo que produziu, o que não acontece com a natureza, o objeto das ciências 

naturais. A primeira condição da ciência histórica, segundo Dilthey, é o fato do ser humano ser 

uma realidade histórica construída através de um processo do qual ele próprio participa, tornando 

possíveis os juízos sintéticos universalmente válidos acerca da história (HABERMAS, 1987, p. 

163).

A tradição transmite um contexto de significações, que se constitui no objeto da 

compreensão hermenêutica e se distingue da intelecção monológica de um sentido que reclama 

proposições teóricas, pois estas podem ser expressas em uma linguagem formalizada ou, então, 

transformadas em enunciados de uma tal linguagem, que podemos chamar de pura e que, à 

medida que possui relação com a experiência, postula o princípio da separação entre a 

compreensão de complexos lógicos e a observação dos chamados estados-de-coisas empíricos.  

Enquanto a compreensão monológica caracteriza-se pela exclusão de relações factuais, a 

observação controlada define-se pela ausência das relações simbólicas. E é exatamente esse 

limite, segundo Habermas, que não fica claro na compreensão hermenêutica. 

Outra questão levantada por ele é que a compreensão de sentido torna-se problemática do 

ponto de vista metodológico, quando pretende se apropriar dos conteúdos semânticos legados por 

tradição, pois o sentido a ser explicado passa a ter, apesar de sua expressão simbólica, o status de 

um fato, de algo que está empiricamente disponível, mas a compreensão hermenêutica não pode 

jamais eliminar todas as contingências ao analisar o seu objeto, pois, dessa maneira, transmutar-

se-ia em reconstrução, passando a ser uma compreensão de sentido próprio às relações formais. 
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Por isso, Habermas atribui à hermenêutica a característica de ser, ao mesmo tempo, uma forma de 

experiência e uma forma de análise gramatical (HABERMAS, 1987, p. 173).   

Enquanto as experiências singulares precisam conformar-se às categorias genérico-

abstratas, a compreensão hermenêutica, ao contrário, abarca a experiência biográfica individual, 

adequando as categorias universais da linguagem às intenções individuais. Nesse sentido, 

Habermas registra que, se, por um lado, o progresso das ciências empírico-analíticas só é possível 

com a anterior assimilação transcendental da experiência possível, através das expressões 

genérico-universais das linguagens teóricas, o progresso da hermenêutica encontra-se, ao 

contrário, na realização específica da linguagem ordinária, possibilitando, indiretamente, a 

comunicação das categorias universais nas conexões concretas da vida.  

Assim, a linguagem do cotidiano contém uma estrutura que viabiliza a expressão do 

individual na relação dialógica por categorias genérico-universais. Servindo-se dessa mesma 

estrutura, a compreensão hermenêutica tem a função de disciplinar metodicamente a experiência 

comunicativa cotidiana da autocompreensão e da compreensão com os outros. Contudo, só se 

pode ter a hermenêutica como método explícito do proceder analítico quando, efetivamente, se 

consegue revelar “a estrutura da linguagem em sentido tal que permita o que a sintaxe de uma 

linguagem pura precisamente proíbe, a saber: tornar comunicável, ainda que indiretamente, o que 

não se deixa expressar por ser individual” (HABERMAS, 1987, p. 174).

A hermenêutica apresenta uma aparência circular devido unicamente ao fato de os objetos 

das ciências do espírito apresentarem um status duplo: os conteúdos semânticos, legados por 

tradição e objetivados em palavras e ações, que perfazem o objeto da compreensão, são tanto 

símbolos como fatos. É por isso que Habermas defende que a compreensão deve combinar a 
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análise lingüística e a experiência, pois, sem essa combinação peculiar, o processo interpretativo 

permaneceria preso em um círculo vicioso. 

 A compreensão de um texto depende de uma ação dupla de interpretação das partes por 

um todo, antecipado de forma inicialmente confusa, e a correção de tal conceito por meio das 

partes analisadas. Esses elementos não são entendidos pelo esquema interpretativo nem como 

fatos em relação a teorias, nem como expressões semântico-objetivas em relação às expressões 

que interpretam uma metalinguagem. O explicandum e o explicans compõem o mesmo sistema 

lingüístico.

Por esse motivo, Dilthey estabelece uma relação entre parte e todo e não uma relação 

hierárquica entre eles. A interpretação deve assumir a tarefa de apreender a falar a linguagem que 

interpreta, apoiando-se exclusivamente na reflexividade da linguagem ordinária, que reside no 

“fato de a ‘gramática’ do linguajar cotidiano não apenas fixar relações lingüísticas imanentes, 

mas regular o conjunto comunicativo de proposições, ações e vivências, isto é, uma práxis de 

vida, adotada por toda sociedade” (HABERMAS, 1987, p. 188).

 Como a linguagem ordinária apresenta um sistema aberto, que funciona como sua própria 

metalinguagem, no início de cada interpretação, elege-se um esquema exegético provisório para 

antecipar o resultado do processo interpretativo como um todo. Se a análise é lingüística, essa 

antecipação não se reveste de caráter empírico em sentido estrito. Mas, por outro lado, se esse 

esquema exegético tem status hipotético e, assim, precisa ser confirmado, fica evidente que a 

interpretação assume, também, a função de uma análise empírica.  

Portanto, a vinculação da hermenêutica com uma linguagem cotidiana explica o duplo 

caráter de um método que é, ao mesmo tempo, interpretativo e de controle experimental, o que 

perderia sua aparência duvidosa se fosse possível dissolver o círculo hermenêutico, pois ficaria 
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demonstrada a integração de linguagem e prática, bem como o correspondente vínculo da análise 

lingüística e da experiência. 

 Nessa confrontação entre a relação prática com a vida e objetividade científica, Habermas 

vê afirmar-se em Dilthey um positivismo encoberto, uma vez que, da mesma forma como Pierce, 

incorre no objetivismo ao interromper a auto-reflexão das ciências do espírito exatamente onde 

“o interesse prático do entendimento é flagrado como base de um saber hermenêutico possível e 

não como sua corrupção” (HABERMAS, 1987, p. 188).   

Dessa maneira, Dilthey reduz o domínio da experiência da comunicação ao modelo da 

observação descomprometida, que se desloca para interior da subjetividade do outro, a fim de 

reproduzir suas experiências, com a pretensão de eliminar o específico de sua própria identidade 

como alguém que observa um experimento.  

Para rejeitar tal intento, Habermas assegura que a objetividade da compreensão só é 

possível como reflexão em um contexto de comunicação, à medida que o sujeito que compreende 

aprende, através da apropriação comunicativa das objetivações alheias, a se perceber a si mesmo 

em seu próprio processo formativo. Ele também refuta o suposto conflito entre as tendências da 

vida e da ciência, que Dilthey gostaria de resolver através da pressão do interesse prático do 

conhecimento em favor da universalidade desinteressada do perceber-com-o-outro.  

A reflexão, iniciada ainda por Dilthey, sobre a impossibilidade de ir além desse interesse 

teria, pelo contrário, podido desmascarar tal conflito como ilusório, e justificar a objetividade da 

compreensão hermenêutica sob a forma de um conhecimento fundado sobre a experiência 

comunicativa e mediatizado de maneira irreversível pela relação dialógica..  

Nesse sentido, Habermas manifesta sua expectativa de que a teoria freudiana, entendida 

como uma teoria geral dos processos biográficos formativos, ofereça uma resposta metodológica 
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ao desafio de compatibilizar a intenção de apreender os processos históricos individualizados 

com a universalidade almejada pelas teorias gerais elaboradas pelas ciências sistemáticas do 

espírito.

A partir das posturas epistemológicas de Kant e Hegel, centrais na grande aporia da 

filosofia clássica alemã, Habermas vislumbra a importância de uma concepção de razão 

universal, mas também histórica, dialógica, intersubjetiva e, ao mesmo tempo,  prática, possível 

no mundo da vida, como evidência de um conhecimento válido além do âmbito científico, com a 

finalidade de descartar o cientificismo positivista e, também, superar o pessimismo e o 

negativismo, que caracterizam, respectivamente, as posições de Max Weber e da Escola de 

Frankfurt (Adorno e Horkheimer).  

Habermas desenvolve esse vasto empreendimento, cotejando a discussão Kant/Hegel com 

a contribuição de Marx, do pragmatismo (Peirce) e da hermenêutica (Dilthey), para sugerir, como 

dimensões necessárias à construção de um método mais adequado para as ciências sociais, a 

utilização da explicação-causal relativizada pela reflexão, pela dúvida radicalizada – “uma 

pragmática universal” -, combinada com uma hermenêutica mediada por uma teoria 

transcendental.

Nesse sentido, o modelo habermasiano procura absorver as possibilidades 

epistemológicas e metodológicas das ciências “empírico-analíticas”, “histórico-hermenêuticas” e 

“críticas”, como uma tentativa de somar os interesses constitutivos de conhecimento subjacentes 

a essas três tradições científicas. Na base das ciências empírico-analíticas, identifica o interesse 
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de controle técnico como forma de luta para controlar o mundo natural e garantir a reprodução 

das condições de sobrevivência humana36.

Como as ciências históricas-hermenêuticas reconhecem o fato de que a ciência, como 

qualquer prática social, depende imperativamente da compreensão intersubjetiva fidedigna, 

estabelecida na linguagem comum, evidenciam um interesse prático no estabelecimento do 

consenso, que se expressa na permanente mobilização para restaurar canais rompidos de 

comunicação.  

O problema social da falta de comunicação (tanto na dimensão da própria experiência de 

vida da pessoa e de seu elo com a tradição à qual pertence, quanto na esfera da interação entre 

indivíduos, grupos e tradições) é a preocupação permanente das ciências histórico-hermenêuticas, 

tendo em vista que, em áreas públicas, como na política e nas atividades de trabalho e produção, 

a vida individual e a organização social são impossíveis sem que exista alguma estabilidade do 

sentido intersubjetivo.

Portanto, com a finalidade de reconstruir as normas comuns que tornam a atividade social 

possível, o cientista cultural procura penetrar nesse espaço estável de sentido intersubjetivamente 

compartilhado, que se poderia chamar de “círculo hermenêutico” e que, para Habermas, conduz 

ao estabelecimento do consenso entre os atores. É bem verdade que um consenso 

necessariamente “fluido e dinâmico, pois ele é conseguido através de uma interpretação que 

evoluiu, e continua a evoluir, historicamente” (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002, p. 32).

O esforço da pesquisa qualitativa de compreensão das interpretações que os atores sociais 

possuem do mundo e que motivam o comportamento que cria o próprio mundo social pode, no 

36 Segundo Martin Bauer, George Gaskell e Nicholas Allum (2002, p. 31), “as ciências empírico-analíticas procuram 
produzir conhecimento nomológico. A predição e a explicação possuem, portanto, uma relação de simetria. Leis 
universais fundamentadas empiricamente são combinadas com um conjunto de covariâncias (preevisíveis) de 
acontecimentos observáveis. Este é um modelo que pode ser v isto em muitas pesquisas sociais quantitativas”. 
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entanto, em vez de culminar numa produção crítica (e, por conseguinte, emancipatória), resultar 

num entendimento que, de acordo com a maneira como é construído, fundamente mecanismos de 

controle social. 

Neste ponto, justifica-se a preocupação de Habermas de se dispor a uma postura científica 

heterodoxa que não exclua a investigação empírico-analítica, nem a histórico-hermenêutica, mas, 

ao contrário, esteja aberta à contribuição de ambas as correntes contrastando-as com o 

pressuposto central das ciências críticas que é o compromisso emancipatório. 

Esse posicionamento é explicado pelo fato de que os interesses emancipatórios fornecem 

o referencial para se avançar além do conhecimento nomológico e da Verstehen, e nos permitem 

determinar quando afirmações teóricas atingem regularidades invariantes da ação social como tal, 

e quando elas expressam relações ideologicamente congeladas de dependência que podem, em 

princípio, ser transformadas. Por outro lado, também é através de um processo auto-reflexivo que 

as ciências críticas podem chegar a identificar estruturas condicionadoras de poder que, 

acriticamente, mostram-se como naturais, mas não são, pois, de fato, são o resultado de uma 

comunicação sistematicamente distorcida e de uma repressão sutilmente legitimada. 

Portanto, a diligência dos cientistas com relação ao questionamento de seus próprios 

pressupostos, as análises interpretativas aplicadas aos dados e a maneira como os resultados são 

recebidos e por quem são recebidos é muito mais importante para aproximar a possibilidade de 

uma ação emancipatória do que a escolha da técnica empregada (HABERMAS, 1987, p. 35). 

2.4 Habermas, realismo científico e a proposta de Boaventura de Souza Santos 
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Diante da disposição de diálogo com as diversas correntes e teorias científicas que 

Habermas evidencia, vale lembrar a consideração de Barbara Freitag sobre a sua transferência do 

conceito de razão para um espaço de intersubjetividade, libertando-o daquela concepção, 

centrada no sujeito epistêmico kantiano, onde era mantido por Adorno e Horkeimer restrito ao 

âmbito subjetivo da Filosofia da Consciência, o que fazia esses autores permanecerem presos ao 

subjetivismo de entender que a razão, preexistente nos indivíduos, é que organizaria o mundo, 

não percebendo que, ao contrário, a organização racional dos procedimentos sociais é que cria a 

razão.

O autor da Teoria da Ação Comunicativa passa a conceber a razão como resultado de um 

processo dialógico, objetivo, construído coletivamente pelo consenso no terreno das relações 

sociais. No modelo habermasiano, o conceito de razão é construído em um contexto social 

composto por atores lingüisticamente competentes e pode ser elaborado como querido e aceito 

por todos. Assim, razão e verdade não podem mais ser entendidos como valores absolutos, 

passando a representar valores provisoriamente válidos, conforme o entendimento consensual 

que funciona como veredicto dos atores concernidos e envolvidos na discussão em questão 

(FREITAG, 1999, p. 111-112).

Também na opinião de Agnes Heller, a proposta de Habermas se constitui na melhor 

alternativa para solucionar o problema original que desafia a sociologia, ou seja, explicar e/ou 

interpretar a questão da racionalidade e da racionalização na modernidade, sob pena de não 

conseguir explicar ou interpretar a própria modernidade - e as suas formas de vida múltiplas e 

fragmentadas, impossíveis de serem compreendidas através da intuição, do puro insight; bem 

como de serem explicadas, seja na sociologia empírica ou no nível da vida cotidiana, sem que, 

em certa medida, os sujeitos sejam reificados em categorias universais. 
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Para Heller, a modernidade exige que as ciências sociais levem em conta tanto a 

racionalização quanto a racionalidade, combinando teoria de sistemas e teoria de ação, o que 

significa que precisam  

trabalhar com categorias fetichistas (reificadas) e não podem deixar de reificar 
metodologicamente os atores, mas só se tornarão verdadeiras teorias se começarem a 
realizar esta tarefa sob orientação de um paradigma filosófico (ou metateoria) que 
desfetichize (ou desreifique) os sujeitos, a ação, a fala e a consciência dos seres 
humanos (HELLER, 1991, p. 214). 

A construção metodológica dualista de Habermas, baseada na cisão histórica 

sistema/mundo existencial, que lhe permite diagnosticar, na modernidade, a colonização do 

mundo social, vem motivando uma discussão recente sobre a possibilidade de ser obscurecido o 

potencial real da abordagem teórico-comunicativa, em face das seduções da teoria de sistemas 

(HOONETH, 1999, p. 542-544).

Isso, talvez, como conseqüência da tendência que Outhwaite identifica no positivismo, 

para transmutar-se em formas permissíveis de convencionalismo, que pretendem o 

desenvolvimento de alternativas racionalistas ou realistas que salvaguardem a verdade das teorias 

científicas como necessariamente verdadeira, enquanto forem mais orientadas ontologicamente.  

Para Outhwaite, o realismo científico, a versão mais defensável, almeja descrever a 

natureza e o poder causal de coisas que existem independentemente de nossas descrições delas, o 

que torna problemática a conexão pretendida por Habermas entre a reivindicação empírica de que 

ciência e tecnologia envolvem a dominação da natureza e a quase-transcendental reivindicação 

de que essa orientação é que estabelece o significado das demonstrações científicas sobre o 

mundo natural. Se o realismo se constitui numa melhor teoria de ciência, então o modelo de 

interesse cognitivo fica consideravelmente reduzido na sua dimensão. 
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A despeito da incompatibilidade das duas posições – a abordagem transcendental exclui, 

em última análise, qualquer coisa como verdadeira para a realidade no sentido postulado pelo 

realismo científico-, Outhwaite vê o quase-transcendentalismo de Habermas tornando-se cada 

vez menos transcendental e, assim, identifica uma forte inclinação no modelo habermasiano para 

absorção da proposta realista pelas ciências reconstrutivas, com a aplicação de reconstruções 

aonde quer que as descrições teóricas possam ser interpretadas de maneira realista (Cf. 

OUTHWAITE, 2000, p. 35). 

Assim, Outhwuaite não considera Habermas disposto com relação à aplicação da proposta 

nas ciências sociais, devido à inexistência, nessas áreas, da “aparente” grande convergência de 

conhecimento que se verificaria nas ciências naturais e no fato de que um realismo sobre teorias 

científicas naturais está geralmente baseado num realismo sobre entidades postuladas por teorias. 

No domínio das ciências sociais, essas identificações ainda seriam necessariamente tentativas. 

Sem abdicar do projeto de uma interpretação realista para as ciências sociais, Outhwaite, mais 

recentemente, tem encontrado evidências mais nítidas de que Habermas, embora não tenha 

abraçado uma posição realista, tem feito assertivas de tipo realista extremamente fortes, 

precisamente no domínio das ciências sociais. 

 Para o filósofo português Boaventura de Souza Santos, emergindo numa época em que a 

própria sociedade apresenta-se revolucionada pela ciência, um novo paradigma científico não 

pode ser apenas científico, que seria o paradigma do conhecimento prudente, mas também 

precisa ser um paradigma social, o paradigma de uma vida decente. 

 Na fundamentação de sua proposta, Santos também pretende, a exemplo do realismo 

crítico, refutar a tradicional distinção dicotômica entre ciências naturais e ciências sociais, 
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atribuindo-a a uma concepção mecanicista da matéria e da natureza à qual são contrapostos os 

conceitos de ser humano, cultura e sociedade (SANTOS, 2000, p. 37).    

Assim, o novo paradigma tende a ser um tipo de conhecimento não dualista, superando 

distinções familiarizadas como insubstituíveis até pouco tempo, tais como “natureza/cultura, 

natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, observador/observado, subjetivo/objetivo, 

coletivo/individual, animal/pessoa” (SANTOS, 2000, p. 40).   

Isso, porém, não significa um retorno ao naturalismo, mesmo que parcial, como no caso 

dos realistas críticos, pois não contém nenhum reconhecimento especial aos pressupostos das 

ciências naturais, antes, ao contrário, verifica-se, no conteúdo teórico das ciências que mais têm 

progredido no conhecimento da matéria, que “a emergente inteligibilidade da natureza é 

presidida por conceitos, teorias, metáforas e analogias das ciências sociais” (SANTOS, 2000, p. 

41).

 Essa tendência holística das ciências pretende superar o confronto iniciado com a própria 

constituição das ciências sociais, entre a vertente tradicionalmente hegemônica representada pelo 

positivismo, com as suas epistemologia e metodologia pretensamente as únicas merecedoras do 

estatuto científico, que concedia primazia às ciências naturais, e a vertente anti-positivista, que 

abrigava sob o seu guarda-chuva uma gama complexa de tendências filosóficas (fenomenológica, 

interacionista, simbólica, hermenêutica, existencialista, pragmática), todas reivindicando a 

especificidade do estudo da sociedade, mas incorrendo em argumentação baseada numa 

concepção mecanicista da natureza.  

 Na descrição do positivismo, são apontados o totalitarismo, com o qual se pretende 

monopolizador de toda a ciência e de todo conhecimento válido; o determinismo mecanicista, 

caracterizado pela ênfase utilitária e funcional, que tende a concentrar o esforço científico na 



159

busca da capacidade de dominar e transformar o real, negligenciando o aprofundamento da 

compreensão sobre ele e se tornando cúmplice dos interesses seccionais da burguesia desde a 

emergência de sua hegemonia; e a aversão à reflexão filosófica. 

 Dessa maneira, Santos observa que a tendência do novo paradigma holístico da ciência é 

entender o que era considerado obstáculo e fator do atraso nas ciências sociais como condição do 

conhecimento em geral, tanto científico-social como, inclusive, científico-natural. E que, nesse 

processo, é inevitável a revalorização dos estudos humanísticos em sua característica de 

resistência à separação sujeito/objeto, com a opção pela compreensão do mundo, em vez de 

comprometer-se com a manipulação do mundo. Assim, o sujeito, lançado pela ciência moderna 

na “diáspora do conhecimento irracional”, é reabilitado com a responsabilidade de construir 

sobre si uma nova ordem científica. 

A concepção humanística das ciências sociais enquanto agente catalisador da progressiva 

fusão das ciências naturais e ciências sociais coloca a pessoa, enquanto autor e sujeito do mundo, 

no centro do conhecimento, mas, ao contrário das humanidades tradicionais, coloca o que hoje 

designamos por natureza no centro da pessoa. Não há natureza humana porque toda a natureza é 

humana (SANTOS, 2000, p. 44).    

 Portanto, a distinção sujeito/objeto foi construída sobre a base de um conhecimento 

objetivo, factual e rigoroso, que não podia tolerar a interferência dos valores humanos ou 

religiosos e que, por isso, removeu, como fez com Deus, o homem como sujeito empírico, 

embora o tenha consagrado como sujeito epistêmico. A mecânica quântica, no domínio das 

ciências naturais, já havia anunciado o regresso do sujeito, ao demonstrar que o ato de 

conhecimento e o produto do conhecimento são inseparáveis. 
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 Nessa perspectiva, o objeto é uma continuação do sujeito e todo conhecimento é 

autoconhecimento, pois a ciência não descobre (causas e leis), cria, e o ato de criação precisa ser 

conhecido antes de ser instrumento de conhecimento do real, o que faz com que os juízos de 

valor, os sistemas de crenças e os pressupostos metafísicos não se localizem nem antes, nem 

depois da explicação científica da natureza ou da sociedade, já que são constituintes dessa mesma 

explicação.

 A distinção entre o conhecimento científico e o senso comum também é revista na análise 

de Santos. Para ele, a ciência moderna distinguiu-se desqualificando o senso comum como falso, 

ilusório e superficial, mas, com isso, desprezou algumas virtualidades dessa forma de 

conhecimento (visão de mundo pragmática assente na ação e no princípio da criatividade e da 

responsabilidade individuais, bem como compromissada com a transparência e o princípio da 

igualdade de acesso ao discurso e às competências cognitiva e lingüística), que podem enriquecer 

a sua relação com o mundo, com a dimensão utópica e libertadora que pode ser potencializada 

através do diálogo com o pensamento científico. 

Na ciência moderna a ruptura epistemológica simboliza o salto qualitativo do 
conhecimento do senso comum para o conhecimento científico; na ciência pós-moderna 
o salto mais importante é o que é dado do conhecimento científico para o conhecimento 
do senso comum. O conhecimento científico pós-moderno só se realiza enquanto tal na 
medida em que se converte em senso comum (SANTOS, 2000, p. 57).     

 O autor de Um discurso sobre as ciências adota, dessa maneira, o esforço de Habermas de 

refutar o cientificismo identificando conhecimento válido no mundo da vida para, com isso, 

propor como missão, não só a tarefa de descrever a realidade, assumida pela ciência tradicional, 

mas, sobretudo, de transformá-la através da ética do discurso prevista pela ação comunicativa.  

Segundo Santos, o conhecimento se deve traduzir em autoconhecimento, tal como o 

desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida, para que a prudência, como 

insegurança assumida e controlada, possa agregar-se ao nosso esforço científico, evidenciando 
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preocupação similar à expressa por Popper na tese do falsificacionismo, e por Habermas na 

concepção radicalmente democrática de seu modelo.  

Na justificação dessa insegurança, Santos observa que a prática científica não acompanha 

o avanço e a sofisticação da reflexão epistemológica em face da nossa divisão e fragmentação, já 

que a condição epistemológica da ciência reflete-se na condição existencial dos cientistas: 

“Afinal, se todo o conhecimento é autoconhecimento, também todo desconhecimento é 

autodesconhecimento” (SANTOS, 2000, p. 58).   

 Dentro desse contexto de convergências com o modelo habermasiano, o filósofo 

português também atribui, ao novo paradigma científico, a tarefa de descobrir categorias de 

inteligibilidade universais, para superar as fronteiras erguidas pela ciência moderna para dividir e 

encerrar a realidade. Assim, se poderá fazer o mundo deixar de ser dividido em natural e social 

para ser visto como ambos, ou um texto, um jogo, palco ou biografia, enfim, “o mundo é 

comunicação e, por isso, a lógica existencial da ciência pós-moderna é promover a ‘situação 

comunicativa’ tal como Habermas a concebe” (SANTOS, 2000, p. 45).  

3 Parcialidade, manipulação e mudança social no discurso jornalístico 

Atualmente, qualquer pessoa com formação média que se inicie na profissão de 
jornalista há de se esquecer, em dois ou três anos, o pouco que sabia no começo. Ter-se-
á destruído mental e moralmente e se tornará uma pessoa indiferente e frívola, que já 
não acredita em nada de grande nem se esforçará por obtê-lo, dedicando-se unicamente 
ao poder da Camarilha (LASSALLE apud KUNCZIK, 2001,  p. 13-14). 

Essa declaração, que até se poderia pensar referir-se, exclusivamente, a um conceito 

negativo do jornalismo contemporâneo, foi proferida, em 1863, na Associação Geral dos 

Trabalhadores Alemães, o que demonstra a preocupação que já se tinha, naquela época, com a 
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parcialidade e a manipulação que comprometem o discurso jornalístico com a estrutura de poder, 

através dos mecanismos de controle sistêmicos. A crítica contida nessa afirmação, assim, parece 

ainda refletir o fato de o jornalismo, apesar de ter surgido alguns séculos antes, só vir a despertar 

o interesse das universidades no século XIX37.

 No 1º Congresso da Sociedade Alemã de Sociologia, em 1910, Max Weber propôs o 

desenvolvimento de uma “sociologia do setor dos jornais”, advogando o reconhecimento da 

importância estratégica dessa área como um comércio capitalista de propriedade privada em que 

se evidenciava, de forma crescente, o problema da concentração, devido à necessidade cada vez 

maior de capital. Weber questionava a respeito de como a imprensa consegue o material que 

passa para o público, ou seja, sobre os critérios utilizados para definição do que é notícia entre os 

acontecimentos disponíveis para divulgação, bem como quanto à escolha das fontes dos eventos 

alçados à condição de merecedores de chegar ao conhecimento público38.

 Portanto, o objetivo deste capítulo não é abordar as reflexões destinadas a enfrentar os 

desafios colocados pelo advento da sociedade de massa (sociologia da comunicação), que 

estavam no âmago mesmo das motivações dos fundadores da sociologia. Nosso intuito especial é 

(1) procurar entender as concepções específicas sobre a mídia noticiosa (sociologia do 

jornalismo) e a sua capacidade - ou incapacidade - de produzir efeitos na sociedade, bem como as 

relações de poder envolvidas no embate pelo controle do campo jornalístico.  

37 Segundo Nelson Traquina (2001, p. 52),  “foi apenas no século XIX que o jornalismo começou a ganhar um 
pequeno lugar na universidade, nomeadamente nos Estados Unidos e na França; já no século XX, as (poucas) 
disciplinas foram substituídas por um número impressionante de cursos universitários em jornalismo (e em 
comunicação) ao nível do bacharelado e ao nível da pós-graduação (mestrado e doutorado), que cresceu em quase 
todo o mundo, em particular a partir dos anos 80. Há mais de setenta anos que existem programas de mestrado e 
doutoramento em jornalismo”. 

38 De acordo com KUNCZIK (2001, P. 20-21), neste evento, três perguntas foram atribuídas a Weber: “(1) Quais 
são as conseqüências do esforço para obter lucros derivados da forma de organização da empresa capitalista? (2) A 
necessidade crescente de capital conduz à monopolização? E isto, por sua vez, (3) produz consórcio de jornais?” 
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Em seguida, (2) há a exposição e crítica das teorias da notícia como espelho da realidade, 

da ação pessoal (Gatekeeper), organizacional, e da ação política. Finalmente, são apresentadas 

(3) as teorias etnoconstrucionista (News Making) e estruturalista, que compõem o paradigma da 

notícia como construção, as convergências teóricas das novas abordagens, fundadas a partir da 

"guinada lingüística" e a relação entre o discurso jornalístico e a mudança social.   

3.1 As primeiras reflexões teóricas sobre a comunicação de massa 

3.1.1 Mass communication research

  Enquanto, na Alemanha, o advento da mídia eletrônica, com a massificação do rádio, 

despertou o aprofundamento da linha de reflexão crítica sobre os efeitos da comunicação de 

massa (especialmente com a Escola de Frankfurt, através de Theodor Adorno e de Max 

Horkheimer), nos Estados Unidos, foi constituída a chamada mass communication research,

(onde se destacaram Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld e Robert Merton), cujos trabalhos, de 

franca inspiração positivista, ficaram cientificamente prejudicados diante do comprometimento 

administrativo das pesquisas com os grandes veículos, as agências de publicidade e o governo 

norte-americano (notadamente as forças armadas), que os financiavam (WOLF, 1994, p. 18).

 Nesse sentido, a questão dos efeitos da mídia sofre uma variação radical – da onipotência 

atribuída aos veículos de comunicação de massa pela Teoria Hipodérmica à Teoria dos Efeitos 

Limitados, na qual se pretende, praticamente, negar qualquer poder de influência sobre as 

pessoas do público -, porém, a despeito de se constituírem em posições extremas e 

diametralmente opostas, essas concepções, nos momentos históricos em que vigoraram, 
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encaixaram-se, perfeitamente, com os interesses da estrutura de poder que financiou as pesquisas 

que lhes deram origem. 

 O primeiro posicionamento foi aceito com tranqüilidade pelos pesquisadores financiados 

pelo Estado e pelas grandes empresas do mercado enquanto perdurou a euforia com a novidade 

dos mass media e se convivia simpaticamente com as ideologias totalitárias, mesmo em países 

como a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, onde angariaram inúmeros adeptos.  

Quando, no início da década de 40 do século XX, as atrocidades cometidas pelos governos 

nazifascistas começaram a indignar a opinião pública mundial, à mídia, que foi estratégica na 

ascensão desses regimes totalitários, passou a ser inconveniente o estatuto de onipotente diante 

da consciência social: era preciso uma concepção que eximisse os veículos de comunicação de 

qualquer responsabilidade na formação das visões de mundo, representações e ideologias das 

pessoas, especialmente no processo de fanatização que contaminou a Alemanha, a Itália e o 

Japão.

Nessas circunstâncias, a Escola Sociológica Funcionalista (linha teórica mais bem 

elaborada da mass communication research) conquistou a hegemonia nos círculos acadêmicos 

norte-americanos e, a partir deste país de crescente liderança militar, econômica, política e 

cultural, espalhou-se por quase todo o mundo ocidental, satisfazendo a necessidade da mídia de 

escamotear sua contribuição no cada dia mais grave processo de regressão da capacidade de 

racionalização pública, que ameaça a humanidade com a possibilidade de um estado de “barbárie 

tecnológica”.

3.1.2 Agenda setting ou Teoria do Agendamento
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A persistência da hegemonia da Escola Sociológica Funcionalista até a década de 70 fica 

patente na argumentação inicial da Teoria do Agendamento (Agenda Setting), que sempre partia, 

timidamente, da ressalva de que a mídia não teria nenhuma capacidade de influir sobre a opinião 

das pessoas, mas que haveria indícios de que poderia indicar os temas que se deveria levar em 

consideração como relevantes na análise da realidade39.

  Portanto, só 30 anos após o pioneiro trabalho de Cohen é que a Teoria do Agendamento 

vai superar a timidez inicial imposta pela hegemonia positivista-funcionalista expressa através da 

mass communication research e realizar uma virada pelo avesso no seu paradigma, salientando o 

poder do jornalismo de influir sobre a opinião das pessoas. Novas investigações, explorando as 

conseqüências do agendamento do enquadramento dos mídia, sugerem que os mídia não só nos 

dizem em que pensar, mas também como pensar nisso e, conseqüentemente, o que pensar.  

A Teoria do Agendamento, liberta da camisa-de-força do positivismo da Escola 

Funcionalista, desenvolve uma profícua linha de pesquisa, que apresenta três componentes 

básicos: a agenda midiática (ou agenda jornalística), o conteúdo da mídia; a agenda pública, 

acontecimentos e assuntos vividos efetivamente pelas pessoas que compõem o público por serem 

considerados como relevantes; e agenda das políticas governamentais, eventos e informações 

patrocinadas pelo aparelho do Estado.

 Correspondendo a cada uma dessas agendas, Molotch e Lester classificam três tipos de 

atores ou agências principais que exercem influência sobre a definição do que venha a prevalecer 

como notícia na agenda jornalística: 

39 Essa timidez é bastante clara na afirmação de Bernard B. Cohen,  contida no texto The press and the foreign policy 
(1963), citada por Nelson Traquina (2001, p. 18-19): “a imprensa pode, na maior parte das vezes, não conseguir 
dizer às pessoas como pensar, mas tem, no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores 
sobre o que pensar. O mundo parece diferente a pessoas diferentes, dependendo do mapa que lhes é desenhado pelos 
redatores, editores e diretores do jornal que lêem”. 
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Primeiro, há os promotores de notícia (news promoters) – aqueles indivíduos e os seus 
associados (Nixon, a secretária de Nixon; Kunstler, o porta-voz de Kunstler; um-
homem-que-viu-um-disco-voador) que identificam (e tornam-na assim observável) uma 
ocorrência como especial, com base em algo, por alguma razão, para os outros. Em 
segundo lugar, há os news assemblers (jornalistas, editores, redatores e todos os 
profissionais do campo jornalístico que participam na montagem do produto 
jornalístico) que, trabalhando a partir dos materiais fornecidos pelos promotores, 
transformam um perceptível conjunto finito de ocorrências promovidas em 
acontecimentos públicos através de publicação ou radiodifusão. Finalmente, há os 
consumidores de notícia (news consumers), por exemplo, os leitores, que analogamente 
assistem a determinados ocorrências disponibilizadas como recursos pelos meios de 
comunicação social e criam, desse modo, nos seus espíritos, uma sensação do tempo 
público (MOLOTCH; LESTER, 1999, p. 38).        

O processo de fabricação da notícia é descrito como tendo origem no promotor (ator que 

desenvolve a promoção ou ação de tornar uma ocorrência pública para um grande número de 

pessoas, através da mídia noticiosa). Na montagem do produto jornalístico, os profissionais da 

mídia, de forma tão mais independente quanto mais democrática for a sociedade, exercem 

livremente o reconhecimento da relevância dos acontecimentos, seguindo os critérios 

profissionais deontológicos que indexam estes fatos dentro do modelo cognitivo de interpretação 

da realidade vigente na cultura em cada momento específico da formação social. 

Os desvios desses mapas ideológicos de leitura do real são tratados como parcialidade ou 

outra distorção patológica. Nesse processo, faz-se necessário levar em conta a natureza dos 

veículos de comunicação de massa como organizações formais comprometidas com o lucro e as 

possíveis coincidências ou conflitos entre os jornalistas (news assemblers) e os promotores da 

notícia (news promoters)40.

As pessoas do público consumidor dos produtos jornalísticos compõem, em última 

instância, as galerias da esfera pública geral e abstrata articulada pela mídia, que aqui funciona 

40 Salientam Molotch e Lester (1999, p. 40) que “os poderosos promotores podem tentar aumentar a correspondência 
entre as suas necessidades de acontecimentos e as dos news assemblers, pressionando os media a alterar suas rotinas 
de trabalho. As sanções que os poderosos exercem para controlar as rotinas dos media podem ser diretas e grosseiras 
(por exemplo, discursos ameaçadores, boicotes de publicidade, ações litigiosas contra os radiodifusores) ou sutis 
(por exemplo, prêmios de jornalismo e o estímulo, através de entrevistas regularizadas, fugas de informação e 
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como sinônimo de agenda pública. No entanto, a soberania ideal do público limita, mas não 

elimina a capacidade das empresas de comunicação de massa de exercer influência sobre a 

sociedade, pois “o resíduo de biografia, materiais anteriores disponibilizados pelos media e o 

presente contexto, tudo isso molda o trabalho do consumidor de construção de acontecimentos” 

(MOLOTCH; LESTER, 1999, 42).

Portanto, a assimetria de poder entre a agência governamental dos promotores da notícia, 

agência jornalística dos profissionais da mídia; e agência pública dos simples consumidores 

ilustra também os três tipos de acesso de que dispõem para tentar coincidir as suas necessidades 

de acontecimentos com a efetiva produção do discurso jornalístico.  

(1) O acesso habitual (ou privilegiado, como classifica Stuart Hall e outros (1999, p. 230), 

ou ainda preferencial, como denomina Van Dijk (1995, p. 148), tipo de acesso contínuo 

usualmente mantido pelos promotores de notícias que compõem a agenda política governamental 

(fontes oficiais) e estão no centro da estrutura de poder. Segundo Molotch e Lester,

o acesso habitual encontra-se geralmente entre aqueles com extrema riqueza ou outras 
fontes institucionais de poder. De fato, este poder é tanto um resultado do acesso 
habitual como uma causa contínua desse acesso. O acesso de rotina é uma das 
importantes fontes e sustentáculos das relações existentes de poder (MOLOTCH; 
LESTER, 1999, p. 44).    

(2) O acesso disruptivo é o recurso daqueles que necessitam de um acesso habitual à 

agenda midiática, mas, para isso, precisam lançar mão da disrupção, ou seja,  

eles têm de ‘fazer notícia’, entrando em conflito, de qualquer modo, com o sistema de 
produção jornalística, gerando a surpresa, o choque ou uma qualquer forma latente de 
‘agitação’ Assim, os pouco poderosos perturbam o mundo social para perturbar as 
formas habituais de produção de acontecimentos. Em casos extremos, reúnem-se 
multidões num local inapropriado para intervir no plano diário de ocorrências e 
acontecimentos. Essas atividades constituem, de certa forma, acontecimentos ‘anti-
rotina’. Esta óbvia disrupção da atividade normal e a sua ameaça ao mundo social 
estimula a cobertura dos meios de comunicação social de massa (MOLOTCH; LESTER, 
1999, p. 45).

conferências de imprensa, de padrões que inibem o trabalho de acompanhamento (follow-up), a experimentação e o 
desvio)”. 
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Vale salientar que os setores que precisam recorrer ao acesso disruptivo à mídia são 

aqueles que se encontram excluídos e que enfrentam uma dificuldade especial criada por um 

aspecto fundamental da atividade dos promotores da notícia, que são, em geral, os proeminentes 

representantes da estrutura de poder do Estado e das grandes corporações do mercado: eles têm 

“interesses na promoção de certas ocorrências para utilidade pública, assim como interesses na 

prevenção de certas ocorrências de se tornarem acontecimentos públicos” (MOLOTCH; 

LESTER, 1999, p. 39).

(3) No acesso direto, exercido pelos jornalistas, estes news assemblers passam a tomar, 

assim, diretamente, a iniciativa pela promoção da notícia, “desenterrando” acontecimentos que, 

na maioria das vezes, a estrutura de poder gostaria de preservar longe do conhecimento público e 

provocando as fontes oficiais a comparecerem perante o tribunal da opinião pública para se 

explicar. Nestes casos, o jornalismo reencarna o papel que o consagrou como instituição 

fundamental do Estado de direito democrático, ao forçar os monarcas do antigo regime a se 

submeterem à moderna soberania da opinião pública, visto que investida na condição de fonte 

única e exclusiva de legitimação das leis.  

3.1.3 Quem exerce o poder do jornalismo? 

Para a sociologia do jornalismo, é desafiadora a relevância das influências mútuas – “mas 

certamente desiguais” (TRAQUINA, 2001, p. 25) - que se verificam entre as três agendas, 

suscitando uma discussão de extrema importância sobre quem pauta quem: são realmente os 

jornalistas quem define o que deve ser tratado publicamente pelas fontes oficiais proeminentes do 
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Estado e do mercado, ou ao contrário não seriam esses poderosos representantes da estrutura de 

poder quem determina os temas e os enfoques da agenda midiática? Ou, por outro lado, a 

sociedade, através da sua agenda pública, expressão do conjunto de tendências existentes nas 

diversas esferas públicas,  não tem – ou, pelo menos deveria ter -, capacidade de definir a forma 

de atuação das agendas política governamental – local onde principalmente se processa a luta 

política nas democracias modernas – e jornalística – espaço através do qual é levado ao 

conhecimento geral o desempenho dos seus representantes?  

Assim, é inegável que, apesar da assimetria existente nas formas de acesso e nas 

condições de influir na configuração da mídia, esse processo é caracterizado “por uma constante 

tensão – um cabo-de-guerra disputado por forças desiguais – mas também por uma contínua 

negociação entre essas forças” (ALBUQUERQUE, 1998, p. 14). Nesse contexto, a primeira 

impressão é a de o jornalismo se constituir sempre num poder extremo (o quarto poder) para 

condicionar o funcionamento das agendas política e pública, por sobre os interesses da estrutura 

de poder e da própria sociedade. 

Uma demonstração dessa tendência pode ser identificada na análise da relação da 

imprensa com o Congresso Nacional como sendo determinada pela agenda jornalística, que faz 

com que os congressistas se guiem mais em suas iniciativas pelo noticiário do dia do que pela 

pauta de matérias em tramitação nos expedientes das sessões plenárias ou das comissões técnicas 

do Poder Legislativo41.

41 Segundo Malena Rehbein Rodrigues (2002, p. 111-112), no texto “Agendando o Congresso Nacional: do agenda-
setting à crise da democracia representativa”, os jornalistas não cobrem o plenário do Congresso Nacional, “eles 
ficam ao redor dele, observando o que porventura possa acontecer de diferente nas sessões, mas principalmente para 
localizar o parlamentar com quem querem falar. O que importa é a cobertura dos bastidores, onde estão, em geral, os 
jornalistas mais experientes e onde a relação interpessoal fonte/repórter atua de maneira forte e dá margem ao 
agendamento (...) Como a ordem do dia, o grande expediente e o pequeno expediente não entram na cobertura diária 
do Congresso, a não ser que seja um tema bastante polêmico ou que já esteja na agenda midiática, deixa-se de 
informar fatores importantes para o cotidiano do cidadão comum e que os afetam diariamente. Isso acontece pela 
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Pode-se citar como contrários a essa conclusão não só Molotch e Leste, mas também 

Stuart Hall e outros, para quem  

os media não são os primary definers (definidores primários) de acontecimentos 
noticiosos; mas a sua relação estruturada com o poder tem o efeito de os fazer 
representar não um papel crucial, mas secundário, ao reproduzir as definições daqueles 
que têm acesso privilegiado, como de direito, aos media como ‘fontes acreditadas’. 
Nesta perspectiva, no momento da produção jornalística, os media colocam-se numa 
posição de subordinação estruturada aos primary definers” (HALL et alli, 1999, p. 230).

É preciso, na questão da identificação dos atores com maior capacidade de definição da 

agenda jornalística, levar-se em conta não só que o campo da mídia é o local de geração do poder 

comunicativo, fundamental para as democracias modernas, mas também considerar as pressões e 

injunções exercidas nesse processo pelos controladores do capital investido nas empresas da área 

(donos dos veículos), pelos representantes da estrutura de poder do Estado e das organizações do 

mercado (principalmente os anunciantes) e da própria sociedade através do público consumidor 

dos produtos midiáticos e dos cidadãos idealmente engajados num legítimo processo de constante 

atualização constitucional (auto-governo da sociedade) inerente ao Estado de direito 

democrático.    

Dessa maneira, além da concepção que atribui aos jornalistas a responsabilidade exclusiva 

pelo produto jornalístico (gatekeeper), em geral mantida por análises de cunho eurocêntrico, que 

excluem desses casos o jornalismo do Terceiro Mundo, somam-se, na discussão sobre o que faz a 

notícia ser do jeito que é, outras tendências teóricas como as da ação política, a organizacional, a 

estruturalista e a construcionista. 

3.2 As teorias da notícia 

exigência do jornalista de fatos polêmicos e atuais, o que privilegia a cobertura das fofocas dos bastidores e de 
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3.2.1 Jornalismo como espelho da realidade (a teoria do espelho)

O processo de comercialização, industrialização e profissionalização dos jornalistas, nos 

países desenvolvidos, foi incrementado no século XIX e consolidado no início do século XX, 

superando definitivamente o modelo de jornalismo político-doutrinário e assegurando a 

transformação dos jornais em empresas e a notícia em mercadoria. 

No bojo dessas mudanças, desenvolveu-se uma teoria, que logo se converteu em ideologia 

profissional, atribuindo aos jornalistas não ideais políticos como bandeiras a serem empunhadas, 

como acontecia no modelo anterior, mas o compromisso único e exclusivo de informar 

desinteressadamente, com objetividade e imparcialidade, a verdade, “doa a quem doer”42.

Com esse novo jornalismo (jornalismo de informação) surge, historicamente, em meados do 

século XIX, a idéia da possibilidade de uma separação precisa entre a divulgação de fatos e 

opiniões. Essa presunção, ainda hoje prevalecente na maioria das redações, vincula-se ao 

positivismo, que reinou na ciência e em todo esforço técnico-científico ambicionando imitar o 

novo invento da máquina fotográfica, capaz de reproduzir o mundo real como um espelho. 

Quando essa convicção ingênua na veracidade dos fatos divulgados pela imprensa começou a 

ser abalada pela denúncia da utilização da propaganda com intuito ideológico pelo fascismo, nos 

anos 30, surgiu o conceito de objetividade como um método capaz de minimizar a recalcitrante 

dúvida que passou a pairar sobre a atuação da mídia.  

personalidades”.
42 Para Nelson Traquina (2001, p 66), esse “novo paradigma das notícias como informação iria substituir, com ritmo 
e intensidade diversa nos diversos espaços nacionais, o velho paradigma que concebe o papel dos meios de 
comunicação social como arma política e os jornalistas como militantes partidários. Com o novo paradigma das 
notícias como informação, o papel do jornalista é definido como o observador que relata com honestidade e 
equilíbrio o que acontece, cauteloso em não emitir opiniões pessoais”.  
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Para Michel Schudson, o conceito de objetividade é, hoje, visto equivocadamente como 

esforço para negar a subjetividade, a fim de reforçar a fé nos fatos, pois o ideal da objetividade 

não foi a expressão final de uma convicção nos fatos, mas a afirmação de um método concebido 

com o intuito de superar a desconfiança sobre a cobertura dos fatos pela mídia, propiciando aos 

jornalistas, com a ideologia da objetividade, substituírem “uma fé simples nos fatos por uma 

fidelidade às regras e procedimentos criados para um mundo no qual até os fatos eram postos em 

dúvida” (SCHUDSON, 1978, p. 122). 

A reflexão crítica sobre o mito da objetividade ou o modelo positivista de conceber o 

jornalismo como capaz de espelhar a realidade, geralmente, é recebida como uma ofensa ou 

ameaça ao status social do jornalista. Essa reação dos profissionais evidencia o caráter ideológico 

do mito da objetividade, haja vista o seu significado, como falsa consciência, no empobrecimento 

da visão epistemológica da relação do jornalismo com o mundo, escamoteando a sua função 

estratégica no processo social de construção da realidade, isto sim se constituindo em fator de 

aviltamento da profissão. Aos jornalistas é cobrada a humanamente impossível tarefa de espelhar 

(ou reapresentar perfeitamente) o mundo, o que o faria um profissional que nunca consegue 

atingir o desempenho que lhe é atribuído, ao mesmo tempo em que não é reconhecida a sua 

dimensão maior, e efetivamente real, de participar da construção do mundo, por ser a mídia o 

local, por excelência, onde se processa a reprodução simbólica da realidade43.

43 Nesse sentido, Nelson Traquina (2001, p. 67-68) chama atenção para o fato de que “a ideologia jornalística 
defende uma relação epistemológica com a realidade que impede quaisquer transgressões de uma fronteira 
indubitável entre a realidade e ficção, havendo sanções graves impostas pela comunidade profissional a qualquer 
membro que viole essa fronteira. O ethos dominante, os valores e as normas identificadas com um papel de árbitro, 
os procedimentos identificados com o profissionalismo, fazem com que dificilmente os membros da tribo jornalística 
aceitem qualquer ataque à teoria do espelho, porque a legitimidade e a credibilidade dos jornalistas estão assentes na 
crença social que as notícias refletem a realidade, que os jornalistas são imparciais devido ao respeito das normas 
profissionais e asseguram o trabalho de recolher a informação e relatar os fatos, sendo simples mediadores que 
‘reproduzem’ o acontecimento na notícia (...) Mas a teoria do espelho, intimamente ligada à própria legitimidade do 
campo jornalístico, é uma explicação pobre e insuficiente, que tem sido posta em causa repetidamente em inúmeros 
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 Vale destacar que a notícia publicada conquista o estatuto de um novo real, ao reconstruir o 

seu significado que, assim, pode assemelhar-se ao mito como ordenador do real, porque as 

notícias narram o real indexando-o a uma certa representação, mapa cultural da realidade. 

Portanto, “na notícia, o fato significa a notícia, enquanto novo fato, constrói o seu próprio 

sentido, e a publicação cotidiana de notícias ajuda a construir as imagens culturais que edificam 

todas as sociedades” (MOTTA, 2002, p. 319).

No esclarecimento dessa questão de suma importância para a sociologia do jornalismo, é 

imprescindível a compreensão da guinada lingüística que, em face do reconhecimento de que a 

realidade só se dá a conhecer através da linguagem – e que, portanto, é inesgotável e irredutível 

ao saber -, descartou a presunção positivista da acessibilidade à verdade absoluta, implícita no 

esforço científico da explicação causal isenta de uma relativização pela reflexão, pela dúvida 

radicalizada – de uma pragmática universal como conjunto de condições necessárias ao 

entendimento -, bem como da fundamentação das ciências sociais através de uma teoria da 

linguagem, uma hermenêutica mediada por uma teoria transcendental.  

3.2.2 Teoria da ação pessoal ou do Gatekeeper

 Durante a hegemonia do funcionalismo, não foi problemático o surgimento nos Estados 

Unidos, em 1950, do conceito de gatekeeper, em artigo publicado por David Manning White no 

Journalism Quarterly, revista acadêmica mais antiga dessa área científica, pois não contrariou, já 

que até corroborava, alguns posicionamentos tradicionais da mass communication research,

estudos sobre o jornalismo, e, na maioria dos casos, sem qualquer intuito de pôr em causa a integridade dos seus 
profissionais”. 
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como o de entender a seleção das notícias como um processo puramente de escolha pessoal do 

jornalista, sem pressões ou coações dos proprietários dos veículos, das agências de publicidade e 

anunciantes ou do Estado.

O processo de produção das notícias é concebido por White, dentro da ênfase positivista 

reinante na época, através de investigação essencialmente quantitativa e metodologia da análise 

de conteúdo, como uma série de escolhas realizadas no fluxo dos acontecimentos, passíveis de se 

tornarem notícia em “portões (os famosos Gates), que são momentos de decisão em relação aos 

quais o gatekeeper (o jornalista) tem de decidir se vai escolher ou não essa notícia, deixá-la 

passar ou não”44.

David Manning White chegou à sua teoria a partir de uma pesquisa com um 
jornalista – Mr. Gates – que registrou os critérios que o levaram a selecionar ou 
desprezar as notícias disponíveis para publicação num jornal médio norte-
americano. Diante dos resultados desse levantamento, concluiu que as escolhas das 
notícias eram determinadas de forma subjetiva e arbitrária, haja vista que os 
critérios de seleção estariam vinculados, única e exclusivamente, a juízos de valor 
baseados no conjunto das experiências, atitudes e expectativas do gatekeeper.

3.2.3 Teoria organizacional 

Em 1955, no entanto, Warren Breed desenvolve a Teoria Organizacional, com uma 

abordagem sociológica mais consistente em que o produto jornalístico é tido como resultado das 

injunções e constrangimentos impostos aos jornalistas pela organização empresarial dos veículos 

de comunicação de massa.  

Claramente na contra-mão da linha “administrativa” dos estudos da mass communication 

research, a vereda aberta pelas reflexões de Warren Breed só pôde disseminar-se nos estudos 



175

científicos dos meios acadêmicos norte-americanos a partir dos anos 70, quando começa a ruir a 

hegemonia positivista-funcionalista. 

 Nesse contexto, a teoria organizacional, formulada por Warren Breed, ao destacar a 

importância dos constrangimentos organizacionais sobre a atividade profissional do jornalista, 

amplia a perspectiva teórica do âmbito individual ao nível mais vasto da organização jornalística. 

No seu trabalho “Controle social na redação: uma análise funcional”, Warren Breed considera 

que o jornalista conforma-se mais com as normas editoriais da política editorial da organização 

do que com quaisquer crenças pessoais que ele ou ela tivesse trazido consigo.  

E essa completa socialização do jornalista na política editorial da organização, segundo 

Breed, seria processada através da internalização de um complexo padrão de comportamento 

profissional, baseado numa sucessão sutil de recompensa e punição. A socialização do redator 

quanto às normas que precisa adotar no seu trabalho é o primeiro mecanismo de promoção do 

conformismo. Nunca é explicado ao novo jornalista a política editorial do veículo e nem nunca 

será, o que pode parecer estranho, mas a prática sempre o confirma.  

Salienta Breed que os pontos de vista da empresa conseguem controlar o trabalho do 

jornalista, ao longo do tempo, sobretudo pela transmissão de conceitos que se processa na 

convivência da redação: 

Todos, com a exceção dos mais novos, sabem qual é a política editorial. Quando 
interrogados, respondem que a aprenderam por osmose. Em termos sociológicos. Isso 
significa que se socializaram e aprenderam as regras como um neófito numa subcultura. 
Basicamente, a aprendizagem da política editorial é um processo através do qual o 
novato descobre e interioriza os direitos e as obrigações do seu estatuto, bem como as 
suas normas e valores. Aprende a antever aquilo que se espera dele, a fim de obter 
recompensas e evitar penalidades (BREED, 1999, p. 155). 

Dessa maneira, a teoria organizacional destaca o processo de socialização organizacional em 

que é sublinhada a importância de uma cultura organizacional, e não uma cultura profissional. 

44 Como registra Nelson Traquina (2001, p. 54), esse conceito foi muito importante nas décadas de 50 e 60 e ainda 
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Seis fatores são apontados pela Teoria Organizacional como relevantes na promoção do 

conformismo do jornalista com a política editorial da organização: (1) a autoridade institucional e 

as sanções; (2) os sentimentos de obrigações e de estima para com os superiores; (3) as 

aspirações de mobilidade; (4) a ausência de grupos de lealdade em conflito; (5) o prazer da 

atividade; (6) as notícias como valores. 

 Por outro lado Warren Breed identifica cinco fatores que, dentro do âmbito de atuação da 

área de influência do jornalista, podem ajudá-lo a extrapolar os limites da política editorial do 

veículo e expandir o horizonte cultural do seu público: (1) as normas da política editorial nem 

sempre são completamente claras, uma vez que muitas são vagas e não estruturadas, ou seja, 

geralmente não são explicitadas no manual de redação, pois envolvem questões inconvenientes 

de serem assumidas publicamente; (2) os editores podem ignorar certos fatos específicos, e os 

jornalistas-empregados, que têm o trabalho de apurar as notícias nas ruas, podem utilizar os seus 

melhores conhecimentos na subversão da política editorial - tendo por base tanto as crenças 

pessoais como os códigos profissionais, o jornalista-empregado tem a opção de seleção em muito 

momentos; (3) além da tática da pressão, explorando a ignorância dos executivos de certos fatos 

minúsculos, os jornalistas-empregados podem utilizar a tática da “prova forjada” (repassar a 

pauta a um colega de empresa concorrente para provocar a sua publicação e, assim, obrigar o seu 

jornal a ter que assumir o evento ou questão como notícia); (4) a maior autonomia usufruída 

pelos setoristas para sugerir coberturas, pois quando o jornalista-empregado dá início a uma 

pauta pode selecionar os ângulos e personalidades que prevalecerão no enquadramento da 

notícia; (5) o estatuto do jornalista pode lhe conferir autoridade para determinar o enfoque com 

que deve ser abordado um tema e as fontes a serem ouvidas, pois é atribuído às estrelas do 

hoje exerce certa influência, mas sem a dimensão que alcançou durante a hegemonia positivista. 



177

jornalismo um maior conhecimento sobre a prática profissional e as formas de conquistar o 

público.

Dessa maneira, alem de contemplar um aspecto crucial do processo de elaboração do produto 

jornalístico, que é o da contradição ideológica existente nas organizações empresariais da mídia, 

que se expressa entre os interesses dos proprietários e os dos jornalistas, raramente reconhecido 

nos estudos não só da época mas também na atualidade, as reflexões de Warren Breed 

evidenciam a consciência de que o funcionamento do subsistema da comunicação de massa não é 

fechado, quer dizer, não se auto-referencia reproduzindo-se de forma autônoma (autopoiética) e 

reduzindo tudo mais – seu público e a sociedade de uma maneira geral - a mero entorno. Está 

bem explicitada a possibilidade de uma ação racional conseqüente com a mudança social, ou seja, 

no caso específico, a chance de os jornalistas ocuparem as “brechas” do sistema para 

extrapolarem os limites da política editorial das empresas, ampliando o horizonte cultural do 

idioma público da mídia e, conseqüentemente, da sociedade.    

3.2.4 Novos tempos e horizontes no estudo do jornalismo 

 Ainda na década de 50 surgem os primeiros estudos sobre a circulação mundial da 

informação, tendo como uma de suas principais conclusões a dependência dos países do chamado 

Terceiro Mundo das notícias produzidas pelas agências internacionais sediadas no Primeiro 

Mundo, o chamado fluxo informativo de sentido único, que viria a ser objeto de debate na 

UNESCO em torno de uma Nova Ordem da Informação.  

Assim é que, seguindo, exatamente, a linha de investigação sobre a estrutura das notícias 

internacionais, Galtung e Ruge (1999, p. 83) lançam, em 1965, a primeira reflexão teórica sobre 
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um dos aspectos mais importantes da atividade jornalística: os valores-notícia que os jornalistas 

utilizam como critério para realizar a seleção dos acontecimentos que devem se tornar notícia. 

 Com o fim dos anos 60, parece desaparecer também a camisa-de-força com que o 

positivismo funcionalista havia tentado – e conseguido durante certo período - aprisionar a 

reflexão nas ciências sociais, suscitando um entusiasmado interesse pela linguagem, de uma 

maneira geral, e pelo jornalismo, de forma especial, devendo levar-se em conta ainda o 

reconhecimento generalizado da crescente importância da mídia na vida social e os novos 

questionamentos contra-culturais, como as revoltas estudantis de 68, a luta contra a guerra do 

Vietnam e o protesto contra os valores da sociedade de consumo.

 Nos Estados Unidos, um novo jornalismo questionou as formas sagradas das notícias e 
sacudiu os dogmas tradicionais, como o da objetividade, que ajudavam a orientar a 
atividade jornalística. Em diversos países, a onda de protesto invadiu o espaço 
sacrossanto das universidades e colocou os seus membros perante as dúvidas emergentes 
e a necessidade de novas perguntas. Assim, a nova fase de investigação é marcada pelo 
crescente interesse na ideologia, estimulado pela influência de certos autores marxistas 
como Gramsci, bem como pela redescoberta da natureza problemática da linguagem, 
como exemplificada pela escola semiótica francesa e pela escola culturalista britânica 
(TRAQUINA, 2001, p. 56-57).

Nesse sentido, como resultado de sua superexposição como foco central em sociedades 

cada vez mais midiatizadas, o jornalismo tornou-se alvo de investigações pormenorizadas nos 

meios acadêmicos e de reflexões cada vez mais amplas e aprofundadas por parte de setores da 

sociedade civil e dos cidadãos de um a maneira geral. Assim, passaram a ser questionados os 

papéis desempenhados pela concepção positivista de verdade e de valores como objetividade, 

equilíbrio e imparcialidade dentro da ideologia profissional jornalística.  

Portanto, a preocupação reinante no início dos anos 70 com as conseqüências sociais 

geradas pela forma de atuação da mídia fez com que o problema da parcialidade e da 

manipulação se tornassem central nos estudos sobre o jornalismo, com a adoção da questão da 
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existência ou não de distorção na comunicação como conceito organizativo de grande número de 

pesquisas.

Na idealização social da postura profissional dos jornalistas como agentes do quarto poder 

e nos seus códigos deontológicos, se não explícita, mas, pelo menos, implicitamente, pode-se 

identificar a forte influência da teoria democrática. Os jornalistas são tidos, assim, como 

servidores do público que, comprometidos somente com a verdade, defendem como “cães de 

guarda” os cidadãos contra os abusos do Estado e do mercado, desempenhando um papel heróico 

de combate às injustiças.   

3.2.5 As teorias da ação política 

A concepção da definição da notícia a partir de uma ação política deliberada, coordenada 

por uma racionalidade instrumental, surge no bojo dos estudos da parcialidade, apresentando uma 

nítida clivagem ideológica nas suas versões de direita e de esquerda.  

Nos estudos de Efron (1971), Kristol (1975) e, particularmente, de Lichter, Rothman e 

Lichter (1986), com o sugestivo título A elite midiática, os jornalistas aparecem como se 

constituindo em uma nova classe de burocratas e intelectuais com ineludíveis parcialidades 

políticas, que comprometem o relato da realidade dos fatos, manipulam a cobertura jornalística e 

distorcem as notícias para que reflitam os interesses envolvidos nas suas opiniões anticapitalistas 

(TRAQUINA, 2001, p. 81). Os jornalistas são vistos, assim, como interessados na expansão das 

atividades reguladoras do Estado às custas das empresas privadas, seguindo valores esquerdistas 

e anticapitalistas. Esses estudos enquadram-se na versão de direita da Teoria da Ação Política. 
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Na versão oposta, Noam Chomsky e Edward Herman (1979) identificam a violência 

simbólica praticada pela mídia na distorção da cobertura noticiosa do papel do governo norte-

americano na repressão ao chamado Terceiro Mundo, devido ao atrelamento desses veículos de 

comunicação de massa “aos interesses e perspectivas das elites políticas e econômicas dos 

Estados Unidos da América”. Nessa versão da Teoria da Ação Política, as notícias se constituem, 

verdadeiramente, em propaganda visando a sustentação do sistema capitalista (Ibid., pp. 59-60). 

A perspectiva da distorção é explicada por Herman como decorrente do fato de que 

somente um conjunto de fatos é posto pela mídia à disposição da população em geral, quando, 

quer por censura tácita ou oficial, a condição de diversidade significativa não é 
satisfeita”. Por diversidade significativa entende a situação em que duas condições são 
atendidas: (1) o envolvimento de todos os temas de interesse substancial para a maioria 
da população nos assuntos selecionados pelos meios de informação; e (2) a 
disponibilização para inspeção pública de todos fatos e sistemas de interpretação 
relacionados com o tema tratado pela mídia (HERMAN, 1999, p. 214)45.

Nessa concepção, a distorção é resultado não só da censura oficial, mas também da 

autocensura, de pressões das forças do mercado e das normas práticas noticiosas, que podem 

produzir e manter uma perspectiva particular como expressão do bem comum tão eficazmente 

como uma censura formal do Estado. Para viabilizar essa atuação perlocucionária, a mídia 

precisa dissimular sua vinculação com os interesses e perspectivas oficiais das classes dirigentes, 

através das divergências ocasionais com as instituições estabelecidas, como as corporações do 

mercado e o governo, o que lhe confere credibilidade para desempenhar com eficácia a sua 

função de controle sistêmico. 

De uma maneira geral, Herman e Chomsky acusam cinco condicionamentos como 

responsáveis pela submissão do jornalismo aos interesses do sistema capitalista: (1) a estrutura de 

propriedade dos mídia; (2) a sua natureza capitalista, isto é, a procura do lucro e a importância da 
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publicidade; (3) a dependência dos jornalistas de fontes governamentais e fontes do mundo 

empresarial; (4) as ações punitivas dos poderosos; (5) a ideologia anticomunista dominante entre 

a comunidade jornalística norte-americana. 

Apesar de toda a ênfase dada pela Teoria da Ação Política ao papel desempenhado pelo 

jornalismo na reprodução do sistema, não se pode incluir essa corrente no campo da concepção 

da mídia noticiosa como um sistema fechado, tendo em vista a possibilidade não descartada, 

mesmo em perspectiva altamente minoritária, de realizar-se a condição de “diversidade 

significativa”, conforme a terminologia de Herman. 

3.3 O paradigma da notícia como construção 

 A partir dos anos 70, a pesquisa vivenciou um momento de ruptura, tanto em relação à 

perspectiva das notícias como distorção, quanto à ideologia profissional jornalística contida na 

concepção positivista da notícia como espelho da realidade. A investigação baseada no 

paradigma da notícia como uma construção envolve duas novas teorias – estruturalista e 

etnoconstrucionista – que apresentam uma contundente refutação da Teoria do Espelho, ao 

observar a impossibilidade de uma distinção rigorosa entre a realidade e o jornalismo, já que a 

mídia noticiosa participa da construção da própria realidade. Nesse sentido, argumenta-se 

também que a própria linguagem não pode funcionar como transmissora direta do significado 

inerente aos acontecimentos, porque não existe linguagem neutra. Por fim, são apontadas as 

limitações organizacionais e orçamentais, que condicionam a cobertura dos sempre imprevisíveis 

45 Interessante notar a correspondência destas condições colocadas por Herman com a ética do discurso de 
Habermas. 
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acontecimentos e que fazem com que estes venham a ser inevitavelmente estruturados na sua 

representação produzida pela mídia.  

Os estudos etnometodológicos apresentam várias vantagens em relação a outros métodos, 

pois têm a capacidade de corrigir as visões mecânicas do processo de produção, propiciando uma 

observação teoricamente mais informada sobre as ideologias e práticas profissionais dos 

produtores de notícias. Assim, as notícias passam a ser entendidas como resultado de processos 

complexos de interação social entre os jornalistas e as fontes, entre jornalistas e a sociedade, 

entre os próprios membros da comunidade profissional, dentro e fora da organização jornalística, 

o que permite reconhecer a importância da dimensão transorganizacional no processo de 

produção das notícias. Ou seja, o novo paradigma construtivista contemplou a visão de todo o 

network informal entre os jornalistas e a conexão cultural que provém de ser membro de uma 

comunidade profissional, elegendo as rotinas como um elemento crucial nos processos de 

produção das notícias.

Com esse passo, é extrapolado o âmbito restrito da Teoria Organizacional, que ignora os 

processos de interação externos à empresa jornalística. As duas teorias do paradigma 

construtivista vão refletir sobre as conseqüências sociais decorrentes das decisões tomadas pelos 

jornalistas nos seus processos produtivos, além do reconhecimento da importância da identidade 

das fontes de informação. E, no modelo construtivista, é exatamente essa conexão entre 

jornalistas e fontes que faz do jornalismo uma ferramenta valiosa para o governo e as autoridades 

estabelecidas, bem como o fator que induz as notícias a tenderem a reproduzir as interpretações 

oficiosas dos acontecimentos.   

Portanto, as rotinas, como elemento-chave nas práticas de produção jornalística, 

englobam e são constitutivas da ideologia. Com isso, os adeptos do novo paradigma acreditam 
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que as rotinas servem como corretivo às teorias instrumentalistas que se baseiam na suposição de 

que a distorção é resultado de um conluio urdido entre agentes de forma consciente e deliberada. 

Para estes teóricos, por exemplo, a teoria de Herman e Chomsky é uma teoria conspiratória. 

Fica também valorizada na nova abordagem das pesquisas a importância da cultura 

jornalística, especialmente a estrutura dos valores-notícia, a ideologia dos membros da 

comunidade profissional, reconhecendo que os jornalistas exercem um certo grau de autonomia, 

não podendo, efetivamente, ser reduzidos a meros observadores passivos, pois “são de fato 

participantes ativos na construção da realidade” (TRAQUINA, 2001, p. 86).

3.3.1 A Teoria Etnoconstrucionista (News making)

A Teoria Etnoconstrucionista ou do News Making entende que o processamento 

jornalístico da notícia – selecionando, excluindo, acentuando ou minimizando diferentes aspectos 

dos eventos e temáticas, seguindo a orientação de um determinado enquadramento dá vida aos 

acontecimentos, pois os faz significar de uma ótica própria, e, assim, reconstrói esses fatos e, a 

partir deles, participa da construção da realidade46.

Nesse sentido, as atividades de percepção, seleção e transformação dos acontecimentos (a 

matéria-prima do jornalismo) constituem o processo de produção da notícia.  No cerne desse 

processo está a questão da definição dos critérios e fatores que indicam no turbilhão de eventos 

diários aqueles dignos de se tornarem notícia. Então, a constituição de um campo profissional 

autônomo no jornalismo depende, exatamente, da legitimidade da autoridade de exercer 

46 Cf. Teun van DIJK, no livro La noticia como discurso: comprensión, estructura y producción de la información

(1996, pp. 22-23). Observa van Dijk que, no enfoque etnometodológico, “a noticia não se caracteriza como uma 
imagem da realidade que pode ser correta ou deformada, senão como um  marco através do qual se constrói 
rotineiramente o mundo social”. 
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monopólio sobre esse poder de identificar a “noticiabilidade” das problemáticas e 

acontecimentos. 

O desempenho dessas atividades, por sua vez, é vivido “sob a tirania do fator tempo”, em 

face do desafio diário de apresentar o seu produto final, cuja ausência é inimaginável, dentro de 

um horário pré-determinado (a hora de fechamento ou dead line). Também está vinculado ao 

fator tempo a contingência das notícias poderem ocorrer a qualquer hora.  

Diante desse desafio, a organização jornalística precisa criar uma estrutura noticiosa 

(news net) para neutralizar a imprevisibilidade das notícias quanto ao tempo e garantir a 

apresentação do seu produto final dentro dos prazos de periodicidade. A distribuição das jornadas 

de trabalhos dos repórteres, concentrando-os nas horas de maior incidência de acontecimentos e 

designando plantonistas para os períodos de menor fluxo. Nesse aspecto, o ordenamento do 

futuro também é crucial, com o planejamento antecipado do calendário de eventos futuros.  

Outro aspecto da natureza dos acontecimentos que desafia o planejamento da cobertura 

jornalística é que as notícias podem acontecer em qualquer lugar. Por isso, as empresas da mídia 

precisam fazer frente às contingências de tempo e espaço, articulando-se para ordenar as suas 

atividades com relação a essa dupla natureza das notícias.  

Assim, a mídia também precisa desenvolver estratégias para impor ordem no espaço:  

1. a territorialidade geográfica – as empresas jornalísticas dividem o mundo em áreas 
de responsabilidade territorial; 

2. a especialização organizacional – as empresas jornalísticas estabelecem ‘sentinelas’ 
em certas organizações que, do ponto de vista dos valores-notícia, produzem 
acontecimentos julgados com noticiabilidade; 

3. a especialização em termos de temas – as empresas jornalísticas se auto-dividem por 
seções, que enchem certas ‘rubricas’ do jornal (TRAQUINA, p. 95)47.

47 Nelson Traquina (2001, ps. 95-96) refere-se às reflexões de Gaye TUCHMAN, n o seu famoso livro Making news.
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As duas primeiras estratégias correspondem, respectivamente, à cobertura dos 

correspondentes e setoristas, enquanto a terceira explica as divisões dos noticiários em suas 

diversas editorias e subeditorias.

O somatório de todas essas estratégias, o ritmo do trabalho jornalístico, o valor do 

imediatismo, a definição do jornalismo como relatos atuais sobre acontecimentos atuais, têm 

como conseqüência uma ênfase nos acontecimentos e não nas problemáticas. Como observa 

Gaye Tuchman, os acontecimentos estão concretamente enterrados na teia de faticidade, ou seja, 

o tradicional quem, o quê, quando, onde, como e por quê do lead tradicional.  

Para Tuchman, fatos são 

informações pertinentes coletadas através de métodos específicos validados 
profissionalmente na relação entre o que é sabido e como isto é sabido. Outros tipos 
investigações, tais como filosofia e ciência, são também preocupados com o 
relacionamento entre fenômeno e conhecimento. Mas os procedimentos noticiosos nem 
são contemplativos nem engendrados por determinação da essência. Nem são eles hábeis 
para predizer e confirmar declarações axiomáticas. Diferentemente de mais rigorosas e 
reflexivas abordagens de facticidade, o trabalho noticiosos é uma atividade prática 
engendrada em função do dead-line. Fatos devem ser rapidamente identificados. Mas 
para os profissionais da imprensa (como para os cientistas) ter testemunhado uma 
ocorrência não é suficiente para definir uma observação como factual. Na ciência, o 
problema da facticidade está compreendido no processo de verificação e replicação. Nas 
notícias, a verificação de fatos é tanto um feito político quanto profissional 
(TUCHMAN, 1980, p. 82-83).  

Dessa maneira, a objetividade, a que se atribui a capacidade de apontar, de maneira 

positiva, o fato objetivo, sem parcialidade nem manipulação, constitui-se num ritual estratégico 

de procedimentos que procuram neutralizar as pressões contínuas a que estão submetidos os 

jornalistas, em virtude dos prazos exíguos, da possibilidade de serem alvos de processos judiciais 

por difamação, das repressões dos superiores e das críticas de setores que se julguem 

prejudicados por suas matérias. 

Entre as estratégias defensivas que o ritual da objetividade envolve, Gaye Tuchman 

enumera os procedimentos de (1) apresentação de possibilidades conflituais, o ouvir o outro lado, 
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quando, muitas vezes, existem vários lados ou mesmo a controvérsia é mais encenação do que o 

estabelecimento concreto do contraditório, prevalecendo uma visão monológica ou o discurso 

único; (2) levantamento de provas auxiliares, a apuração para confirmação da consistência de 

críticas ou denúncias, sobretudo se disserem respeito a figuras proeminentes; (3) uso judicioso 

das aspas, como forma de eximir a responsabilidade do jornalista e do veículo diante de 

afirmações que considera temerárias; e (4) estruturação da informação numa seqüência 

apropriada, que vincula a objetividade a uma ordem considerada adequada de apresentação das 

informações em ordem decrescente de relevância – a pirâmide invertida – como atributo formal 

das notícias. 

Esse último é o procedimento mais problemático do ritual estratégico da objetividade, 

pois, diante dos outros três atributos, o repórter pode argumentar que apresentou pontos de vista 

contrários, que buscou provas suplementares e que se restringiu a coletá-las, bem como que as 

declarações delicadas foram colocadas entre aspas para indicar que eram de outras pessoas e não 

suas. Mas, para colocar em ordem de importância os fatos, se é obrigado a fazer juízos de valor, 

atitude de racionalização demonizada pela mitologia positivista da objetividade, pois, ainda que 

possa o jornalista conjecturar sobre as expectativas de seus editores e, assim, penetrar nas idéias 

de seus superiores, para se submeter à política da empresas, ele continua o responsável pela 

angulação da matéria, não podendo repassar sua decisão para outrem. O máximo que o repórter 

pode fazer, nesse caso, é invocar o profissionalimo e tentar justificar o significado da matéria em 

termos de valor-notícia.   

Além desses cuidados que o jornalista deve ter na codificação de seu produto, é preciso 

levar em consideração que seu trabalho é submetido a uma longa cadeia organizacional 
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estruturada por uma hierarquia de editores e seus assistentes. Ciente dessa realidade que envolve 

o processamento da notícia, o jornalista é levado a  

fazer conjecturas sobre as preferências do editor da seção local e os seus assistentes, que 
fazem o mesmo gênero de conjecturas em relação aos editores da seção política, e estes 
em relação aos editores principais, que, por sua vez, fazem conjecturas sobre as 
preferências do diretor, e todos eles ‘conjecturam’ a vontade do proprietário. Todos 
criticarão a notícia após a sua publicação (TUCHMAN, 1999, p. 77)48.

Portanto, para os teóricos do News Making, tanto quanto para os estruturalistas, o critério de 

noticiabilidade, como produto de múltiplas negociações, legitima o status quo. Nesse contexto, 

os grupos sociais que atuam fora do consenso são vistos como marginais e a sua marginalidade é 

tanto maior quanto mais se afastarem do social legitimado, através da afirmação e da 

demonstração de atos de violência. 

3.3.2 A Teoria Estruturalista 

 Ao reconhecer a autonomia relativa dos jornalistas em relação ao poder econômico do 

mercado e ao poder político do Estado, a Teoria Estruturalista distingue-se da versão de esquerda 

da Teoria da Ação Política, com a qual compartilha a idéia de que a mídia exerce um papel 

relevante na reprodução da ideologia dominante: “os mídia - embora involuntariamente,  e 

através de seus próprios caminhos autônomos – têm-se transformado efetivamente num aparelho 

do próprio processo de controle – um aparelho ideológico de Estado” ( HALL et alli, 1999, p. 

248).

 A citação de Louis Althusser e a concepção da importância dos “mapas culturais” sobre a 

atividade jornalística evidenciam a forte e assumida (HALL, 1983, p. 37; HALL et alli, 1983, p. 



188

75) influência exercida pelo estruturalismo no Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da 

Universidade de Birmingham, também conhecido como corrente dos estudos culturais ingleses. 

Portanto, os estruturalistas, como prefere Traquina (2001, p. 88), ou grupo dos Estudos Culturais

ingleses, como denomina Clóvis de Barros Filho e Luís Mauro Sá Martino (2003, p. 213), 

desenvolvem pesquisas sobre o cotidiano e o senso comum em torno das relações de poder e 

conhecimento dentro do campo da comunicação, tendo o receptor como elemento ativo dentro de 

seu contexto específico.

 Assim, Stuart Hall, personalidade proeminente entre os estruturalistas ou culturalistas 

ingleses, formulou um modelo de comunicação (Encoding/decoding) em que estabelece uma 

homologia estrutural entre posições de agentes em campos distintos, configurando a produção de 

bens simbólicos como um processo ininterrupto de codificação e decodificação, tendo os agentes 

sociais, ao mesmo tempo, como produtores e consumidores dos meios de comunicação. Desta 

maneira, o elemento principal não é a circulação isolada, mas “a construção social do significado 

que lhe é atribuído e constantemente retrabalhado pelos elementos constitutivos da ação” 

(BARROS FILHO; MARTINO, 2003, p. 217). 

 Sob a ressalva de que de que a circulação de bens culturais possui etapas cognitivo-

culturais e não apenas econômicos, o princípio desse circuito simbólico pode ser entendido como 

homólogo ao da troca de mercadorias. O modelo de comunicação de Hall concebe a “estrutura de 

significado” inserida na lógica geral das estruturas geradoras e definidoras das práticas sociais, 

ou seja, composta por três aspectos principais – infra-estrutura técnica, relações de produção e 

quadros de conhecimento. É a partir desta estrutura de significado que os bens simbólicos são 

48 No trabalho “A objetividade como ritual estratégico: uma análise das noções de objetividade dos jornalistas”, 
Tuchman (1999, p. 77) reporta-se à pesquisa de Waren Breed, na denúncia dos constrangimentos que levam, 
objetivamente, os jornalistas a se submeterem à política editorial da empresa. 
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produzidos e reinterpretados, refletindo o conhecimento prévio decorrente da posição do agente 

na sociedade, que está determinada por uma distribuição desigual do capital cultural. 

 O modelo de produção e mediação de bens simbólicos de Stuart Hall descreve o discurso 

dos meios de comunicação como precedido, na sua elaboração, por uma estrutura de significado 

1, composta pelas etapas de infra-estrutura, relações de produção e quadros de referências de 

conhecimento, bem como, na recepção, por uma estrutura de significado 2, também previamente 

formada pelas mesmas etapas que antecederam a enunciação. Na mediação do discurso da mídia, 

o modelo identifica a possibilidade de três situações:

Dominante, quando a ‘leitura’ da mensagem segue os padrões de compreensão 
pretendidos pelo produtor; negociada, na qual os elementos da nova mensagem são 
confrontados e aceitos em razão de suas variáveis culturais prévias, aceitando os 
significados já existentes, mas atribuindo-lhes outros tantos; e opositora, quando, 
baseado nas matrizes geradoras de comportamentos e percepções, o indivíduo 
sistematicamente interpreta a mensagem em sentido oposto ao que lhe foi conferido em 
sua origem (BARROS FILHO; MARTINO, 2003, p. 230). 

Portanto, para Hall e outros autores da corrente estruturalista inglesa, na produção social 

das notícias incidem vários fatores, tais como a organização burocrática da mídia; a estrutura dos 

valores notícias - guiados sobretudo pelo inusitado, extraordinário, dramático, o negativo e pelas 

pessoas da elite - que constituem o elemento fundamental da socialização, a prática e a ideologia 

profissional dos jornalistas; e os mapas culturais do mundo social,  que são utilizados como 

referência na organização do processo de identificação e contextualização que constitui a própria 

construção das notícias. 

Este processo – a identificação e a contextualização – é um dos mais importantes, 
através do qual os acontecimentos são tornados significativos pelos mídia. Um 
acontecimento só faz sentido se se puder colocar num âmbito de conhecidas 
identificações sociais e culturais (...) Este processo de tornar um acontecimento 
inteligível é um processo social – constituído por um número de práticas jornalísticas 
específicas, que compreendem (freqüentemente de modo implícito) suposições cruciais 
sobre o que é a sociedade e como ela funciona (HALL et alli, 1999, p. 226). 
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Os acontecimentos invulgares e inesperados, que formam o acervo básico do que é 

considerado noticiável, não poderiam tornar-se significativos sem os mapas culturais do mundo 

social, pois estes ordenam a volubilidade, a imprevisibilidade e a natureza conflituosa do mundo. 

E, como o processo de significação faz parte da construção da sociedade como consenso, o 

potencial de conflito dos acontecimentos novos ou inesperados constituídos como “realidade 

problemática”, que rompe com as expectativas comuns, precisa sempre ser capturado e delineado 

dentro dos conhecimentos convencionais da sociedade, para que seja neutralizada a constante 

ameaça de dissenso social.  

Assim, evidencia-se um aspecto paradoxal do jornalismo, que se dirige à realidade 

dissensual dos problemas tematizados, mas para enquadrá-los, através dos mapas culturais do 

mundo social, como significativos consensualmente no idioma público da mídia. Entretanto, na 

codificação jornalística, é usada a referência pública externa do estoque de conhecimentos, 

imagens e conotações compartilhado pelo veículo com o seu público, que exerce, assim, certa 

influência na produção dos significados das matérias49.

 Preocupados com esse papel crucial desempenhado pelo jornalismo na definição para a 

sociedade dos acontecimentos que devem ser identificados como significativos, bem como sobre 

as poderosas interpretações que oferece para a compreensão desses acontecimentos, os 

estruturalistas ressalvam que

isso não pode ser simplesmente atribuído – como algumas vezes o é em teorias de pura 
conspiração – ao fato de que os mídia são, em grande medida, pertença de capitalistas 
(embora essa estrutura de propriedade seja corrente), uma vez que isto seria ignorar a 
relativa autonomia do dia a dia do jornalista e dos produtores de notícias em relação ao 
controle econômico direto. Em vez disso, queremos chamar a atenção para as mais 
rotineiras estruturas de produção de notícias, para observar como é que os mídia vêm, de 

49 Conforme Stuart Hall et alli (1999, p. 233) argumentam,  “embora seja verdade que a linguagem do dia a dia já 
está saturada de inferência e interpretações dominantes, o processo contínuo de traduzir definições oficiais formais 
para termos de conversação corrente reforça, ao mesmo tempo que disfarça, as ligações entre os dois discursos. Isto 
é, os media pegam na linguagem do público e, em cada ocasião, devolvem-na modificada com conotações 
dominantes e consensuais”.  
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fato, e em última instância, a reproduzir as definições dos poderosos, sem estarem, num 
sentido simplista, ao seu serviço (HALL et alli, 1999, p.  228) .

O controle sistêmico que o jornalismo, geralmente, exerce na preservação da estrutura de 

poder, contudo, na visão dos estruturalistas, não se constitui num processo fechado, pois existe a 

possibilidade de ocorrerem “brechas” nessa atuação perlocucionária, levando-se em consideração 

o fato de que os veículos de comunicação de massa não fazem parte do aparelho de Estado, 

possuem lógicas e interesses próprios que podem levá-los a entrar em conflito com os poderosos 

definidores primários da notícia, bem como angariar vantagens com as possíveis disputas entre as 

instituições da estrutura de poder.

 Nesse sentido, os teóricos da corrente estruturalista britânica fazem questão de frisar que 

o processo de controle sistêmico que a mídia desempenha não é totalmente livre e sem 

constrangimentos, já que não se constitui numa reprodução simples e direta. É antes uma 

transformação que exige o trabalho ativo dos meios de comunicação de massa, visando ao efeito 

geral de tornar as definições dos poderosos em parte da realidade adquirida pelo público, fazendo 

com que aquilo que inicialmente é estranho seja traduzido como integrando um mundo familiar.  

 Sobre os dois direcionamentos na atuação da mídia, destacam que

os media estabelecem uma ponte de mediação crucial entre o aparelho de controle social 
e o público. A imprensa pode legitimar e reforçar as ações dos controladores trazendo os 
seus próprios argumentos independentes para influenciar o público na defesa das ações 
propostas (usando um idioma público); ou pode fazer pressão sobre os controladores 
incitando a ‘opinião pública’ a apoiar os seus próprios pontos de vista de que ‘são 
necessárias medidas mais fortes’ (tomando a voz do público). Mas, em qualquer dos 
casos, o editorial parece fornecer um ponto de referência objetivo e externo para 
mobilizar a opinião pública. Não se deve esquecer que este reportar da (suposta) opinião 
pública aos poderosos, que é o reverso do processo anterior descrito de traduzir 
definições dominantes para um (suposto) idioma público, toma o público como ponto de 
referência importante em ambas as ocasiões (legitimação) dado que, de fato, o ultrapassa 
(HALL et alli, 1999, p. 234).

A tremenda desigualdade no poder de definir a agenda midiática, existente na relação 

entre os jornalistas e os poderosos do Estado e do mercado, fica patente na distinção que os 

estruturalistas fazem desses agentes sociais como definidores primários da notícia, enquanto os 
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profissionais da imprensa figuram apenas como definidores secundários. Dessa maneira, o papel 

ideológico da mídia, negligenciado em muitos estudos, começa a ser explicado através da relação 

estruturada entre os veículos de comunicação de massa e as suas “fontes poderosas”, que produz 

uma definição da realidade social e do lugar do cidadão condizente com interesses de classe 

específicos representados como interesses do conjunto da sociedade. 

A construção do consenso no idioma público da mídia, portanto, na visão dos 

estruturalisas, não prescinde da facticidade (coação de pressões externas), mas a realização dessa 

função perlocucionária depende mais dos valores notícias contidos nas práticas profissionais para 

induzir à reprodução da ordem institucional vigente50. Desta maneira, coincide com a distinção 

observada por Terry Eagleton (1997, p. 122) sobre as duas dimensões da ideologia: uma externa 

ao discurso (ou extradiscursiva), manipulada pelos meios de controle sistêmicos dinheiro e poder; 

e outra interna aos discursos (ou intradiscursiva), respaldada no pano de fundo da tradição 

cultural, em que “lacunas, repetições, elisões e equívocos são significantes” para compreensão de 

determinada “forma de comunicação sistematicamente distorcida”. 

3.3.3 As abordagens liberal e radical e o modelo habermasiano 

50 Segundo Stuart Hall et alli (1999, p. 231): “Nas instituições principais, sociais, políticas e legais, a coerção e 
o constrangimento nunca estão completamente ausentes. Isto é tão verdade nos media como em qualquer outro lugar. 
Por exemplo, os jornalistas e as reportagens estão sujeitas a pressões econômicas e legais, assim como a outras 
formas evidentes de censura (por exemplo, na cobertura dos acontecimentos na Irlanda do Norte). Mas a transmissão 
de idéias dominantes depende mais dos mecanismos não coercivos para a sua reprodução. As estruturas hierárquicas 
de comando e revisão, a socialização informal em papéis institucionais, a sedimentação de idéias dominantes na 
‘ideologia profissional’ – todos ajudam a garantir, nos media, a sua reprodução continuada na forma dominante. O 
que temos estado a salientar nesta seção é precisamente o modo como uma determinada prática profissional assegura 
que os media  desempenhem um papel importante, eficazmente mas ‘objetivamente’, na reprodução da vertente 
preponderante das ideologias dominantes”50.   
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Dentre os inúmeros modelos desenvolvidos para explicar a produção das notícias, podem 

ser identificadas abordagens passivas que concebem uma representação da realidade, pela mídia, 

praticamente sem mediação (teoria do espelho), ou concepções que atribuem, de forma mais ou 

menos intensa, capacidade de influência a fatores externos ou internos ao próprio discurso 

jornalístico. Os fatores internos à mídia noticiosa dizem respeito aos proprietários e às políticas 

editoriais das empresas jornalísticas, às motivações biográficas (simpatias pessoais, códigos de 

valores-notícia ou constrangimentos organizacionais) dos profissionais. As “pressões de fora para 

dentro exercidas pelos leitores, anunciantes ou fontes” caracterizam os fatores externos capazes 

de influenciar o discurso jornalístico. 

 Em face desses parâmetros, Sônia Serra (2001, p. 85) aponta, em linhas gerais, na 

abordagem liberal-pluralista, a vinculação a uma concepção dos veículos de comunicação de 

massa como “organizações independentes da estrutura de poder da sociedade, controladas 

principalmente externamente pelos seus consumidores e pela competição entre as fontes e 

internamente pelos seus profissionais, influenciados pelos valores comuns da sociedade”. Nessa 

abordagem, compete à mídia noticiosa as funções de vigilância sobre os governos, garantia de 

acesso de todas as interpretações e a disponibilização de representações objetivas para o 

estabelecimento de um debate amplo e geral nas questões de interesse público.    

 Na perspectiva oposta, a abordagem radical acusa os meios de comunicação de 

exercerem, principalmente, a função de veiculação da ideologia da classe dominante, devido à 

sua subordinação aos interesses do Estado capitalista e demais organizações poderosas na 

sociedade, apresentando uma atuação controlada pelos governos, anunciantes e proprietários, sob 

a influencia das condições econômicas do mercado. 
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 Segundo Sônia Serra (2001, p. 83), as duas últimas décadas evidenciaram uma certa 

tendência de convergência entre as abordagens, por um lado, com os estudos liberais 

reconhecendo limitações estruturais no processo de produção de notícias, enquanto, por outro, a 

posição radical absorvia uma visão mais aberta, plural e dinâmica, sob a influência do conceito 

gramsciano de hegemonia e a inspiração da noção de campo sugerida por Pierre Bourdieu, ambos 

considerando a mídia um espaço de conflito. 

 Além disso, a flexibilização das abordagens também é atribuída ao avanço de uma visão 

pós-modernista, que restringiu o espaço dos estudos radicais, através da ênfase na dispersão do 

poder e do controle nas organizações jornalísticas, na polissemia dos textos (e vozes) e nas 

supostas autonomia dos jornalistas e crescente capacidade de resistência da audiência. 

 Neste contexto, o modelo habermasiano vem exercendo uma considerável influência nos 

estudos sobre a imprensa, combinando elementos das visões radicais e liberais, sobretudo depois 

da revisão, 30 anos depois da elaboração original, do conceito de esfera pública, ampliando a 

dimensão de sua relevância, antes destacadamente normativa e, agora, também, expressivamente 

empírica.

Na nova definição, a esfera pública não é mais um agregado de indivíduos que se 
constituem em um público, mas é formada por grupos não-organizados, constituindo-se 
em uma rede para a comunicação de fatos e pontos de vista; em uma arena para a 
detecção, tematização, problematização e dramatização dos problemas, que necessitam 
ser processados pelo sistema político. Sendo uma estrutura intermediária entre o sistema 
político, o mercado e os setores privados do mundo da vida, é mais sensível aos sinais 
que emanem destes últimos, para os quais funciona como uma caixa de ressonância 
capaz de estimular opiniões influentes (SERRA, 2001, p. 99-100). 

Além dos atores institucionais poderosos das grandes corporações do mercado e do 

sistema político, o conceito revisto de esfera pública reconhece relativa autonomia aos jornalistas 

e profissionais da mídia, mediante a influência que o público exerce na visibilidade midiática 

como espectadores das “galerias”, bem como dos atores coletivos periféricos à estrutura de poder 
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que, nos momentos de crise, quando se verifica uma maior mobilização na esfera pública, podem, 

despeito das desvantagens estruturais, prevalecer na definição da pauta da agenda midiática, 

formando opinião e vontade capaz de se transformar em poder comunicativo e, assim, definir a 

atuação do Estado sobre as questões tematizadas. 

Para salientar as características de seus atores, vale frisar os três tipos de situações que 

acontecem na definição de posição públicas na visibilidade midiática: o modelo de acesso 

interno, quando os atores da estrutura de poder do Estado e do mercado satisfazem seus 

interesses num espaço de “intransparência” ou opacidade, em que as questões não são tratadas 

abertamente e as decisões são divulgadas como fatos consumados (circunstância em que a esfera 

pública fica neutralizada, em estado de “repouso”, mas não extinta, pois certos acontecimentos 

podem acordá-la repentinamente, quando uma indignação quebra seu alheamento, como, por 

exemplo, aconteceu no impedimento do presidente Collor); o modelo de mobilização, em que a 

iniciativa permanece com os agentes organizados, mas estes precisam utilizar-se dos meios de 

controle sistêmicos dinheiro e poder na tentativa de mobilizar a esfera pública para tentar 

desonerar o sistema das pressões por sentido e legitimidade; e o modelo de iniciativa externa, no 

qual os atores dos movimentos sociais excluídos da estrutura de poder alcançam a agenda da 

mídia, obrigando o debate formal sobre seus temas e reivindicações, através da pressão da 

opinião pública.

3.3.4 As convergências teóricas 

De uma maneira geral, é bastante evidente a convergência de posições das teorias 

estruturalista e etnoconstrucionista com a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas, quanto à 

questão específica dos efeitos midiáticos. Pode-se verificar isso no reconhecimento da majoritária 
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tendência dos produtos jornalísticos de funcionarem como meio de controle sistêmico, visando a 

reprodução da ordem estabelecida e, conseqüentemente, a colonização do mundo da vida, bem 

como, por outro lado, com relação à possibilidade de fluxos comunicativos da periferia da 

estrutura de poder tornarem-se, através da mídia noticiosa, poder comunicativo com articulação 

de opinião e vontade capaz de influenciar os poderes Legislativo, (e, a partir deste, os demais) 

Executivo e Judiciário.

O comprometimento do jornalismo com os meios de controle sistêmico (os códigos dinheiro 

e poder), em sua paradoxal busca do inusitado e surpreendente, é reconhecido de forma 

categórica por Peter Bruck:

A organização burocrática do trabalho jornalístico liga a prática jornalística e a operação 
dos mídia a modos e agendas operacionais do aparelho gestor do Estado e da economia. 
Tendo à primeira vista uma propensão aparente para o sensacionalismo, e por 
conseqüência para o não-burocrático, num exame mais atento os mídia noticiosos 
mostram ser uma parte integral da administração de domínio dos nossos dias (BRUCK 
apud TRAQUINA, p. 125). 

Da mesma forma, Habermas corrobora as reflexões dos etnoconstrucionistas Michael 

Gurevitch e Jay Blumler, sobre as tarefas a serem preenchidas pela mídia nos sistemas político-

constitucionais:

1. Vigiar sobre o ambiente sócio-político, trazendo a público desenvolvimentos 
capazes de interferir, positiva ou negativamente, no bem-estar dos cidadãos;  

2. definir as questões significativas da agenda política, identificando as questões-
chave, bem como as forças que as conceberam e que podem trazer uma solução;  

3. estabelecer as plataformas que permitem aos políticos, aos porta-vozes de outras 
causas e de outros grupos de interesses, defender suas posições de modo inteligível 
e esclarecedor;

4. permitir o diálogo entre diferentes pontos de vista e entre detentores do poder 
(atuais e futuros) e público de massa;  

5. criar mecanismos que permitem acionar os responsáveis para prestar contas sobre o 
modo como exerceram o poder;  

6. incentivar os cidadãos a aprender, a escolher e a se envolver no processo político, 
abandonando sua função de meros espectadores;  

7. resistir, em nome de princípios bem definidos, aos esforços exteriores à mídia que 
visam subverter sua independência, sua integridade e sua capacidade de servir ao 
público;  

8. respeitar os membros do público espectador e leitor como virtuais envolvidos e 
capazes de entender seu ambiente político (GUREVITCH; BLUMLER apud 
HABERMAS, 1992, p. 111-112). 
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Uma questão levantada por Nelson Traquina aponta no sentido de que existem 

posicionamentos contraditórios relacionados com a intencionalidade da ação estratégica 

perlocucionária no discurso jornalístico. Enquanto Edward Herman, Noam Chomsky e Jürgen 

Habermas identificam na atuação da mídia noticiosa uma pressão deliberada para interditar 

significados e bloquear reivindicações de legitimidade, os estruturalistas e etnoconstrucionistas 

vêem essa função sendo determinada de forma difusa, através das estruturas e rotinas do processo 

de produção das notícias, nas quais os jornalistas reproduziriam, de certa forma latente, 

inconsciente, a ideologia dominante e os interesses da estrutura de poder. 

Todavia, mesmo no Primeiro Mundo, e não só no Terceiro, parece evidente a influência dos 

meios de controle sistêmicos. Então, essas duas formas de dominação não são excludentes, pois 

coexistem em maior ou menor intensidade. Claro que nas sociedades menos desenvolvidas, o 

grau de racionalização processado pela sociedade é mais incipiente, e, por conseguinte, também 

mais insipiente, e os representantes (as elites) usufruem de maior autonomia, já que os 

representantes não têm condições de cobrar da imprensa uma fiscalização efetiva do exercício do 

poder político. Contudo, não deixa de existir parcialidade e manipulação nas sociedades 

desenvolvidas, como bem atestam os estruturalistas e etnoconstrucionistas.   

Assim, nessas duas alternativas, pode-se considerar também a dicotomia entre uma 

dominação imposta pela facticidade, por coações de pressões externas às pessoas dominadas, e 

outra negociada através da construção de consensos em torno do discurso ideológico dominante, 

portanto, uma dominação baseada no consentimento ativo (racionalmente motivado) dos 

dominados sobre o que consideram como válido. Uma dominação exercida discursivamente e 

outra baseada em recursos deslingüistizados (dinheiro ou poder). Evidentemente que o papel (a 

qualidade) do jornalismo nas duas alternativas é substancialmente distinto, revestindo-se, na 
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alternativa positiva, de uma importância crucial na aceleração da mudança social, na elevação 

dos padrões de convivência e da qualidade de vida, enquanto, no segundo caso, torna-se fator de 

opressão, de incremento do potencial de conflitos e de violência. 

Um aspecto parece particularmente auspicioso: Afonso de Albuquerque (1998, p. 17) 

registra que o paradigma da construção da notícia aprofunda a compreensão de como se dá a 

dominação operada discursivamente, a partir das estruturas e rotinas jornalísticas, e que isso não 

diminui a importância do paradigma da manipulação na sua denúncia da intervenção direta dos 

donos de veículos de comunicação sobre as redações, mas ratifica a concepção de que o 

fenômeno da manipulação “só poderá ser analisado consistentemente na medida em que se 

considere previamente o problema da produção rotineira das notícias”.  

É preciso se reconhecer que não é conveniente (ou, pelo menos, existe um limite de 

tolerância de acordo com o nível de consciência da sociedade) para os veículos jornalísticos 

controlarem o seu produto final através de atos de arbitrariedade, como o da manipulação 

descarada, já que não é fundamentada discursivamente em razões potenciais. Por isso, não parece 

ter muito futuro uma forma de gestão da mídia que garanta o controle de seu produto final através 

do exercício da força da violência hierárquica do sistema, comprometendo a credibilidade do 

meio de comunicação, o que se reflete diretamente nos percentuais de audiência do público.  

E essa limitação parece ser o grande fator de abertura do sistema, tornando-o dependente de 

uma constante negociação com o nível de consciência e reivindicação do público, em nome do 

qual devem atuar os jornalistas, procurando legitimar seu produto com o aprofundamento da 
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linha editorial do veículo e, assim, contribuir para a ampliação do horizonte cultural da 

sociedade51.

A preocupação com a questão da qualidade do relacionamento da imprensa com o Estado, à 

qual se encontra vinculado o grau de racionalização pública sobre o exercício do poder político, 

está expresso em iniciativas como a criação do Índice de Independência da Imprensa e 

Habilidade de Crítica, pelo Centro para a Liberdade de Informação, da Escola de Jornalismo da 

Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Este índice é baseado em 23 critérios: 

1. Controles legais sobre a imprensa, sem incluir as leis contra a difamação e a 

obscenidade (mas incluindo as leis sobre a censura oficial, desacato, correções e 

retratações obrigatórias, suspensões, privacidade, segurança, incitação à rebelião, 

etc.).

2. Controles extralegais (ameaças, violência, prisão, confisco, etc.). 

3. Leis contra difamação. 

4. Auto-regulamentação organizada (conselhos de imprensa, tribunais de honra). 

5. Exposição do pessoal editorial e de notícias (de todos os meios de comunicação) para 

autorização, credenciamento e arquivo governamental. 

6. Favoritismo na divulgação de notícias governamentais. 

7. Utilização pelos meios de comunicação dos serviços de agências de notícias 

internacionais.

8. Controle governamental das agências nacionais de notícias. 

9. Meios de comunicação impressos sujeitos à autorização governamental. 

51 Um excelente exemplo dessa possibilidade é o fato real abordado no filme “O informante”, de Michael Mann, com 
atuações de Al Pacino e Russell Crowe, em que a disposição de um jornalista da CBS (produtor do programa 60 
minutos) consegue reverter a censura a uma entrevista que contrariava os interesses da indústria tabagista, 
acarretando o seu primeiro revés na justiça, numa causa de cerca de 246 bilhões de dólares. 
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10. Controle governamental da circulação e divulgação, sem incluir o serviço de 

correios.

11. Grau de crítica, pela imprensa, aos governos locais e regionais dentro do país. 

12. Grau de crítica, pela imprensa, ao governo e às autoridades nacionais dentro do país. 

13. Propriedade governamental ou do “partido do governo” dos meios de comunicação 

(incluindo o rádio, a televisão e as agências nacionais de notícias). 

14. Proibição de publicação dos partidos políticos de oposição. 

15. Propriedade das unidades de radiodifusão e imprensa por redes e cadeias 

(concentração de propriedades). 

16. Controle governamental do papel periódico. 

17. Controle governamental do câmbio e/ou compra de equipamento. 

18. Subvenções e/ou subornos do governo para a imprensa e jornalistas. 

19. Empréstimos governamentais aos meios de comunicação. 

20. Dependência dos meios de comunicação de publicidade governamental. 

21. Taxa tributária para a imprensa (mais baixa ou mais alta), comparada com a de 

outros negócios. 

22. Pressões dos sindicatos (para influenciar a política editorial, para suspender 

publicações).

23. Número de meios de comunicação impressa que são alternativos e/ou 

economicamente instáveis (KUNCZIK, 2001, p. 28).      

Nos critérios números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e 21 está patente a preocupação 

com o grau de formalização e controle na normatização da atividade jornalística. O requisito do 

índice de número 6 (favoritismo na divulgação de notícias governamentais) é bastante 
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problemático, haja vista que exigirá o estabelecimento de uma gradação ou escala, pois, 

conforme os teóricos analisados, é identificável em todos os países, inclusive os mais 

desenvolvidos, evidentemente em níveis diferentes correspondentes ao grau de racionalização 

pública existente nas sociedades. Esse critério está relacionado, em sentido diametralmente 

oposto, aos de número 11 e 12 (grau de crítica, pela imprensa, aos governos locais, regionais e 

nacionais), pois a incidência do primeiro implica baixa freqüência dos posteriores, da mesma 

maneira que a proeminência da crítica governamental exclui o favoritismo às notícias estatais.  

O fator número 13 expõe a preocupação com o controle direto do partido oficial ou do 

governo sobre a imprensa, devido ao que isso significa em termos de prejuízo da independência e 

da capacidade de crítica do jornalismo em relação ao poder político estabelecido. Não se pode 

deixar de registrar, no entanto, que existe uma diferença entre veículo de comunicação pública e 

meio de comunicação governamental. No primeiro tipo, a despeito do preconceito liberal de 

demonização da atividade estatal, já existe hoje um reconhecimento de que, em alguns casos, 

como no da BBC, na Inglaterra, e da Rádio e TV Portuguesa (RTP), essa forma de controle 

pública garante maior independência ao jornalismo do que nos veículos convencionais da 

iniciativa privada, mesmo no Primeiro Mundo, onde a parcialidade e a manipulação vêm sendo 

agravadas pela concentração da propriedade em grandes conglomerados, problema a que se 

refere o número 15.  

Inclusive, os critérios do índice de números 18, 19 e 20 (subvenções, subornos, 

empréstimos e a publicidade governamental para os veículos de comunicação) dizem respeito à 

junção das duas formas de controle sistêmico: o poder - que funciona como um código negativo 

ao pretender intimidar com o aparelho de Estado e, assim, forçar as pessoas a aceitarem a 

realidade, mesmo se nela não reconheçam sentido e legitimidade - e dinheiro - como o código 
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positivo da economia, que funciona tentando seduzir os cidadãos a se conformarem à situação 

estabelecida, mesmo que nela não encontrem sentido e legitimidade, sob a promessa de 

vantagens pecuniárias para elevar o seu poder aquisitivo. Esses critérios desmistificam a antiga 

lenda liberal que a liberdade de mercado, por si só, garantiria a independência de funcionamento 

da mídia noticiosa. 

O fator de número 22 refere-se às pressões de sindicatos, que, no caso norte-americano, 

chegaram a exercer um tremendo poder, hoje em plena decadência em face das mudanças 

introduzidas pela globalização na economia, com uma significativa transformação da natureza 

das configurações dos postos de trabalho e das formas de produção.  

E, por fim, o critério 23, refere-se à existência de veículos economicamente frágeis, 

situação, geralmente, interessante para a estrutura de poder que, assim, consegue aumentar suas 

capacidade de controle sobre as empresas deste subsistema funcional de importância estratégica 

para a reprodução simbólica da realidade.  

Esse índice reflete a preocupação básica com a parcialidade e manipulação do jornalismo, 

ou, em outras palavras, como o seu nome afirma, com a independência e a habilidade crítica da 

imprensa. No cerne dessa questão, todavia, pode-se reconhecer a dicotomia essencial entre a 

facticidade e a validade como fatores de determinação do tipo de domínio prevalecente na 

sociedade.

E, nesse sentido, embora não de forma explícita, manifesta e refletida de maneira 

conseqüente, também podemos identificar nas categorias de padrão (força/fraqueza e 

moralidade/imoralidade), utilizadas por Abraham Kaplan e Joseph Goldsen (1979, pp. 91-92-93), 

em 1941, para pesquisar os argumentos contidos nas matérias jornalísticas durante a 2ª Guerra 
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Mundial, o critério fundamental da dicotomia facticidade/validade como forma de avaliar o grau 

de independência ou racionalização existente na mídia noticiosa.  

A possibilidade dessa ponte teórica entre o modelo habermasiano e a produção da Mass

Communication Research é viabilizada pela postura heterodoxa de Habermas de abertura tanto às 

ciências empírico-analíticas quanto às histórico-hermenêuticas, sob o compromisso 

emancipatório das ciências críticas. Como autores funcionalistas norte-americanos, Kaplan e 

Goldsen, sob a orientação de Harold Lasswell, utilizaram as categorias força/fraqueza e 

moralidade/imoralidade para distinguir os argumentos articulados visando, no primeiro caso, a 

emoção ou admiração das pessoas que compõem o público (“mirandas, coisas a serem 

admiradas”), ou no segundo caso, se constituir em “credendas, coisas a serem acreditadas (...) 

que contêm as razões que obrigam o intelecto a dar seu assentimento à persistência da 

autoridade” (LASSWELL, 1979, p. 19). 

Embora reconhecendo que o “mito político” corresponde a conceitos como “a nobre 

mentira de Platão, a ideologia de Marx, o mito de Sorel, a fórmula política de Mosca, as 

derivações de Pareto, a ideologia e a utopia de Manheim”, Lasswell, como funcionalista, não 

poderia refletir essas categorias de maneira ideologizada. Não poderia constatar que a dicotomia 

facticidade/validade indica exatamente o momento da ideologia, no qual o consenso fabricado 

acarreta numa opinião fabricada capaz de ser aceita e prevalecer como autêntica, embora seja 

evidência de uma crise de legitimidade, porque implica em retração de sentido.    

3.3.5 O discurso jornalístico e a mudança social 
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O discurso jornalístico, segundo Teun van Dijk, é um tipo de discurso público, como 

forma particular de prática social, que pode ser analisado teoricamente a partir de seus dois 

componentes principais: os componentes textual e contextual (DIJK, 1996, p. 250)52. Muitos 

estudos se restringem ao contexto socioeconômico da notícia, sem levar em conta a 

complexidade da interface sócio-cognitiva entre os componentes textual e contextual. Ou seja, as 

maneiras como efetivamente os fabricantes de notícia e os leitores representam os 

acontecimentos informativos, escrevem ou lêem os textos jornalísticos relacionam-nos com 

outros textos ou entendem a sua participação na comunicação.  

Nesse sentido, destaca-se a importância da compreensão da relação sistemática entre as 

complexas estruturas das informações jornalísticas e os processos cognitivos da elaboração 

jornalística, bem como a forma como se dá a recepção desses produtos pelo seu público. Isso 

implica a relação das ideologias com as representações cognitivas que subjazem na produção e 

compreensão da notícia.

Em parte autônomos em sua forma de reprodução cultural e em parte dependentes e 
controlados por estruturas e ideologias sociais mais amplas, os meios informativos 
incorporam estas estruturas e ideologias a suas próprias rotinas de fabricação de notícias 
(por exemplo, mediante a seleção e focalização em atores e fontes destacadas ou em 
acontecimentos compreensíveis e ideologicamente coerentes) e às estruturas 
convencionais de suas informações. Como provedores principais de discursos públicos, 
os meios informativos proporcionam algo mais que uma agenda de temas e debates 
públicos (DIJK, 1996, p. 259).   
   

A concepção da atividade jornalística como significando um discurso – o discurso 

jornalístico – não é gratuita, tendo em vista que este se constitui no seu principal produto e o 

resultado final do seu funcionamento junto às outras instituições. Segundo Adriano Duarte 

Rodrigues,

52 Segundo Teun van Dijk, “o componente textual analisa sistematicamente as diferentes estruturas do discurso 
jornalístico em diferentes níveis. O componente contextual analisa os fatores cognitivos e sociais, as condições, os 
limites ou as conseqüências destas estruturas textuais e, indiretamente, seu contexto econômico, cultural e histórico”. 
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se a delimitação das fronteiras de qualquer discurso é uma tarefa complexa, em virtude 
da sua relativa fluidez e heterogeneidade, da sua natureza multifacetada e polimórfica, a 
delimitação do discurso midiático é uma tarefa ainda mais difícil, devido à sua 
capacidade de circulação por todo o tipo de discursos e de infiltração nas restantes 
práticas discursivas. É precisamente esta aptidão para contaminar as outras modalidades 
de discurso e para se deixar por elas contaminar que confere ao discurso midiático as 
características que o habilitam a exercer as suas funções de mediação” (RODRIGUES, 
2002, p. 219) .

Enquanto os outros tipos de discurso restringem-se a um domínio específico da 

experiência, constituindo-os como discursos esotéricos, o discurso jornalístico caracteriza-se por 

não ter o âmbito de sua legitimidade delimitado por um domínio restrito da experiência, sendo 

transversal ao conjunto de todas as áreas da experiência moderna, o que o reveste de um caráter 

exotérico
53.

É essa distinção que faz os discursos das outras instituições precisarem funcionar, em 

geral, como mecanismos de controle de acesso (exclusão), enquanto o discurso jornalístico 

precisa seguir o imperativo (inclusivo) da transparência e da visibilidade universal, constituindo-

se num sistema que torna as modalidades discursivas esotéricas acessíveis à esfera pública geral e 

abstrata que articula e contribuindo, assim, para homogeneização das sociedades modernas. Essa 

função da mídia, no entanto, torna-se área de constante tensão, já que as outras instituições 

precisam manter reserva sobre a parte estratégica mais importante de sua dimensão expressiva, a 

fim de preservar o controle sobre o poder simbólico que esse domínio da experiência confere aos 

seus legítimos membros. 

Portanto, diante do perigo de dissolução vivido pelas sociedades modernas por causa da 

crescente autonomia das diferentes esferas da experiência, o discurso midiático  assegura a 

composição entre os interesses heterogêneos e as pretensões legítimas das diferentes instituições, 

53 O termo técnico exotérico é aplicado por Rodrigues (2002, p. 220) às modalidades discursivas que não se 
destinam a um corpo institucional particular, mas que se dirigem, sem discriminações, a toda a sociedade. O termo 
esotérico, por sua vez, designa, ao contrário, os discursos direcionados aos membros de uma instituição específica, 
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desempenhando os procedimentos estratégicos de naturalização, reforço, compatibilização, 

exacerbação das diferenças, transparência (visibilidade) e alteração do regime de funcionamento.   

A naturalização é a modalidade estratégica mais importante que o discurso jornalístico 

desenvolve para compor as diferenças entre as instituições na ideologia hegemônica, tornando 

“natural” o caráter arbitrário das convenções necessárias à manutenção da legitimidade do poder 

exercido pelas instituições sobre os domínios da experiência. A tradução que o discurso midiático 

faz das modalidades discursivas das outras instituições torna imediatamente aceitáveis as 

pretensões legítimas elaboradas historicamente pelos integrantes dessas instituições, “ao 

apresentá-las como naturalmente fundadas e, por conseguinte, indiscutíveis, o que tem como 

efeito mais importante a modernização dos fundamentos da legitimidade das outras instituições” 

(RODRIGUES, 2002, p. 225). 

O reforço da legitimidade das outras instituições pela mídia se dá pela visibilidade que 

proporciona, ratificando e projetando publicamente o seu significado simbólico junto ao 

imaginário social. Ao negociar e encaminhar a construção de consensos sobre pretensões 

legítimas contraditórias das instituições, o discurso jornalístico exerce a função de 

compatibilização dos potenciais de conflito para superar essas competições. 

Quando, porém, o consenso fica inviabilizado pela intransigência de, pelo menos, uma 

das partes, a mídia noticiosa cumpre um papel oposto ao usual, promovendo a exacerbação das 

diferenças, com o intuito de forçar a negociação para superação do conflito que, através dela, é 

compartilhado pelo conjunto da sociedade. 

No que tange à transparência, o discurso jornalístico está umbilicalmente vinculado à 

visibilidade pública pela sua natureza exotérica, desde sua origem, com a publicidade crítica 

exigindo o domínio das representações simbólicas próprias, as quais são relativamente inacessíveis aos estranhos do 
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afirmando-se sobre a política do segredo de Estado, na transição da sociedade medieval para a 

sociedade moderna. Como subsistema funcional e meio de controle, entretanto, muitas vezes, a 

mídia interdita fluxos comunicativos significativos à mudança social, fazendo com que 

reivindicações por significação e legitimidade, exatamente por não se constituírem em “objeto da 

sua intervenção mediadora, não tenham existência socialmente reconhecida” (RODRIGUES, 

2002, p. 227).

Por fim, segundo Adriano Duarte Rodrigues, o discurso jornalístico tem a capacidade de 

provocar significativas alterações no regime de funcionamento das instituições, acelerando ou 

desacelerando o ritmo e a intensidade das atividades (na economia, por exemplo, contribuindo 

para o aquecimento do mercado e da inflação, ou, ao contrário, para o arrefecimento e a deflação, 

como resultado da projeção midiática de decisões dos agentes econômicos). 

Norman Fairclough também reconhece, na naturalização, a principal função para 

reprodução da realidade social, embora saliente a possibilidade da mudança social, tendo em 

vista que

o discurso como prática política estabelece, mantém, e transforma as relações de poder e 
as entidades coletivas (classes, blocos, comunidades, grupos) entre as quais existem 
relações de poder. O discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e 
transforma os significados do mundo de posições diversas nas relações de poder 
(FAIRCLOUGH,  2001, p. 94).

Segundo o autor inglês, a definição das notícias também é primariamente decidida pelas 

pessoas da elite que têm acesso privilegiado à mídia e são tratadas pelos jornalistas como fontes 

confiáveis. E, quando as vozes dessas pessoas privilegiadas são representadas no discurso da 

mídia, de forma perlocucionária, na versão jornalística da linguagem popular cotidiana, há uma 

confusão nas identidades, pois as relações e as distâncias sociais entram em colapso, já que os 

grupos da estrutura de poder são representados como se falassem na linguagem dos próprios 

acervo de conhecimentos deste subuniverso simbólico.   
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leitores, o que torna muito mais fácil a assimilação de seus sentidos. “Pode-se considerar que a 

mídia de notícias efetiva o trabalho ideológico de transmitir as vozes do poder em uma forma 

disfarçada e oculta" (FAIRCLOUGH, 2001, p. 144).

Por outro lado, o discurso midiático é entendido como sistema aberto que, da mesma 

maneira que reproduz as relações de poder, também pode reestruturá-las, desafiando as 

hegemonias existentes. Assim, Fairclough vê um tipo de funcionamento da mídia noticiosa 

voltada para satisfazer a necessidade do sistema institucional, através dos códigos dinheiro e 

poder (meios de controle sistêmicos) - dominação pela facticidade com a imposição inflexível de 

regras, normas e convenções, como coação de pressões externas - coexistindo com a dominação 

hegemônica, em que o consentimento dos dominados é motivado por pretensões de validade que 

lograram êxito, mesmo que se constituindo em atos perlocucionários. 

Portanto, as ideologias são concebidas como 

significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais, as 
identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das formas/sentidos das 
práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação 
das relações de dominação (...) As ideologias embutidas nas práticas discursivas são 
muito eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de senso comum; mas 
essa propriedade estável e estabelecida das ideologias não deve ser muito enfatizada, 
porque minha referência à transformação aponta a luta ideológica como dimensão da 
prática discursiva, uma luta para remoldar as práticas discursivas e as ideologias nelas 
construídas no contexto da reestruturação ou da transformação das relações de 
dominação (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117).    

A argumentação positivista do jornalismo como espelho da realidade - uma tendência 

geral no discurso da mídia - é refutada pela tentativa de transformar em fatos o que não passa de 

interpretações de conjuntos de eventos complexos e confusos, com uma predileção por 

modalidades discursivas categóricas: A mídia noticiosa geralmente tende a apresentar versões da 

verdade, muitas vezes opostas entre si, embora freqüentemente integradoras à ordem institucional 

vigente, todas reivindicando, peremptoriamente, de forma implícita e indefensável, que os 

eventos podem ser representados transparente e categoricamente e sob uma perspectiva que pode 
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ser universalizada. "Esse mito sustenta o trabalho ideológico da mídia, que oferece imagens e 

categorias para a realidade; posiciona e molda os sujeitos sociais e contribui principalmente para 

o controle e a reprodução social" (FAIRCLOUGH, 2001, p. 202).

Coerente com a sua preocupação de vislumbrar a perspectiva da resistência no embate 

ideológico pela mudança social, Fairclough defende uma aplicação analítica da teoria do discurso 

que contemple a multiplicidade das práticas e suas contradições como reflexo de processos 

históricos que são moldados pela luta entre as forças sociais, na qual a mudança é uma 

possibilidade efetiva. 

As diversas correntes existentes no âmbito da teoria do discurso, portanto, têm a 

propriedade de enfatizar o caráter social e intersubjetivo do processo de construção de sentido 

público pela mídia noticiosa. E, entre essas linhas teóricas, que, em geral, são complementares, 

sobretudo na denúncia da distorção ideológica, o modelo habermasiano deve ser reconhecido 

pelo mérito de oferecer uma descrição consistente não só da reprodução da realidade, com a 

preservação da ordem institucional estabelecida, através da instrumentalização dos meios de 

controle poder e dinheiro pela racionalidade sistêmica (coação de pressões externas que 

caracterizam a facticidade), mas também da mudança social, indicando as condições pragmáticas 

universais necessárias à construção de consensos autênticos, que podem proporcionar integrações 

sociais verdadeiras, legitimadas pelo consentimento racionalmente motivado dos cidadãos 

(validade). Só, assim, poder-se-á reverter a tendência à retração de sentido (anomia), que 

caracteriza a colonização do mundo da vida, através da ampliação do consenso 

intersubjetivamente compartilhado, requisito imprescindível para um convívio social mais justo e 

democrático.     
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Conclusão

A fundamentação da sociologia em termos da teoria da linguagem, tendo o sentido como 

conceito sociológico básico, empreendida por Jürgen Habermas, representou uma mudança de 

paradigma científico altamente relevante, a qual viabilizou a superação do âmbito do 

subjetivismo individualista a que a filosofia da consciência havia restringido a concepção de 

razão.

 Com isso, a fonte de legitimação para os fenômenos da consciência, da representação, 

que, de acordo com a filosofia clássica, era a autoconsciência do sujeito, passa a ser a 

intersubjetividade, espaço em que a comunidade lingüística negocia os seus signos e significados, 

as identidades e a configuração geral da sociedade, o que implica o reconhecimento de que o 

conhecimento é socialmente construído. Sendo gerada no espaço da intersubjetividade, portanto, 

a razão é concebida comunicativamente (razão comunicativa), como produto humano coletivo, 

passível de evolução e aperfeiçoamento, dependente, sempre, da crítica de pretensões de validade 

em discussão livre de coações dos poderes político do Estado e econômico do mercado.  
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Então, essa razão comunicativa destranscendentalizada torna-se o fator de legitimação 

(validade) do processo de produção e recepção de sentido na sociedade. Os meios de controle 

sistêmicos poder e dinheiro, por outro lado, passam a funcionar como pressões externas capazes 

de coagir (facticidade) as pessoas a aceitarem situações em que não vêem sentido e/ou 

legitimidade, comprometendo o reconhecimento racionalmente motivado, ou seja, a integração 

social.

 Para um entendimento adequado da importância da dicotomia facticidade/validade do 

modelo habermasiano para a sociologia do jornalismo, faz-se necessário contrastá-la com as 

diversas formas desenvolvidas para explicar a produção das notícias, como as abordagens 

passivas, que concebem uma representação da realidade, pela mídia, praticamente sem mediação 

(teoria do espelho), ou concepções que atribuem, de forma mais ou menos intensa, capacidade de 

influência a fatores externos ou internos ao próprio discurso jornalístico.

 No caso da teoria da notícia como espelho da realidade, de inspiração positivista, deve 

observar-se que possui uma concepção epistemológica extremamente simplista comparada ao 

modelo habermasiano. Contudo, em face da proposta heterodoxa de Habermas quanto à absorção 

da contribuição das ciências empírico-analíticas, relativizadas pela dúvida radical (pragmática 

universal), pode identificar-se nas categorias força/fraqueza e moralidade/imoralidade de Kaplan 

e Goldsen, - funcionalistas norte-americanos ligados a Harold Lasswell - uma correspondência 

com a dicotomia validade/facticidade, que poderá vir a ser testada empiricamente como forma de 

viabilizar a aferição da proporção em que prevalecem nas argumentações pretensões de validade 

ou pretensões de força. 

 Com relação aos fatores internos à mídia noticiosa, são atribuídas capacidades de influir 

sobre as notícias às pressões que dizem respeito aos proprietários e às políticas editoriais das 
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empresas jornalísticas, às motivações biográficas (simpatias pessoais, códigos de valores-notícia 

ou constrangimentos organizacionais) dos profissionais. Os fatores externos, por sua vez, são 

caracterizados pelas pressões provenientes de fora para dentro da atividade jornalística, exercidas 

pelos leitores, anunciantes ou fontes. 

 Portanto, em face desses parâmetros, identifica-se uma abordagem liberal-pluralista, que 

concebe os veículos de comunicação de massa como organizações que podem se tornar 

independentes da estrutura de poder da sociedade, passando a ser controladas principalmente 

externamente pelos seus consumidores e pela competição entre as fontes e internamente pelos 

seus profissionais, influenciados pelos valores comuns da sociedade. Na abordagem 

liberal/pluralista, a mídia noticiosa exerce as funções de vigilância sobre os governos, garantia de 

acesso de todas as interpretações ao seu idioma público e a disponibilização de representações 

objetivas para o estabelecimento de um debate amplo nas questões de interesse geral.    

 Na perspectiva oposta, a abordagem radical denuncia os meios de comunicação como 

aparelhos ideológicos para garantir a hegemonia da classe dominante, devido à sua subordinação 

aos interesses do Estado capitalista e demais organizações poderosas na sociedade, apresentando 

uma atuação controlada pelos governos, anunciantes e proprietários, sob a influencia das 

condições econômicas do mercado. 

 Entretanto, a despeito das posições diametralmente opostas, nas duas últimas décadas, as 

duas abordagens evidenciaram uma certa tendência de convergência, com os estudos liberais, por 

um lado, reconhecendo limitações estruturais no processo de produção de notícias, enquanto, por 

outro, a posição radical passava a apresentar uma perspectiva mais aberta, plural e dinâmica, sob 

a influência do conceito gramsciano de hegemonia e a inspiração da noção de campo sugerida 

por Pierre Bourdieu, ambos considerando a mídia um espaço de conflito. 
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 Nesse novo contexto, o modelo habermasiano vem se evidenciando como uma proposta 

capaz de exercer uma crescente influência nos estudos sobre a imprensa, combinando elementos 

das visões radicais e liberais, ou seja, reconhecendo a existência da ideologia no discurso 

midiático e explicando as suas formas de distorcer a comunicação não só através dos meios de 

controle sistêmicos (Herman e Chomsky), mas também na influência difusa dos mapas culturais 

existentes no pano de fundo da tradição (estruturalistas e etnoconstrucionistas).

 Essa convergência das duas abordagens nos estudos da mídia noticiosa foi viabilizada no 

modelo habermasiano, sobretudo, depois da revisão do conceito de esfera pública, que ampliou a 

dimensão de sua relevância, antes já destacada no âmbito normativo e, agora, também, com uma 

expressiva aplicação no campo empírico. No conceito revisto, a esfera pública passa a ser uma 

rede para a comunicação de fatos e pontos de vista, onde se processa a tematização, 

problematização e dramatização de problemas, que também podem ser pautados para a agenda 

midiática pelos grupos não-organizados, periféricos ou excluídos da estrutura de poder. 

Assim, não só os atores das organizações poderosas do mercado e do sistema político têm 

capacidade de influir sobre o funcionamento da mídia noticiosa, pois é reconhecida uma certa e 

relativa autonomia aos jornalistas e profissionais da mídia, mediante a influência que o público 

exerce na visibilidade midiática como espectadores das “galerias”, bem como a possibilidade de 

os atores coletivos excluídos da estrutura de poder, nos momentos de crise, em que a esfera 

pública desperta e se mobiliza em torno de algum tema, mesmo em face das desvantagens 

estruturais, prevalecerem na definição da pauta da agenda midiática, revestindo-se de poder 

comunicativo para, com o respaldo da opinião pública, definir a atuação do Estado sobre as 

questões tematizadas. 
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De uma maneira geral, também é bastante evidente a convergência de posições das teorias 

estruturalista e etnoconstrucionista com a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas, quanto à 

questão específica dos efeitos midiáticos. Pode-se verificar isso no reconhecimento da tendência 

majoritária dos produtos jornalísticos de funcionarem como meio de controle sistêmico, visando 

a reprodução da ordem estabelecida e, conseqüentemente, a colonização do mundo da vida, bem 

como, por outro lado, com relação à possibilidade de fluxos comunicativos da periferia da 

estrutura de poder tornarem-se, através da mídia noticiosa, poder comunicativo com articulação 

de opinião e vontade capaz de influenciar os poderes Legislativo, (e, a partir deste, os demais) 

Executivo e Judiciário. Essa convergência fica bastante patente na corroboração que Habermas 

faz das reflexões dos etnoconstrucionistas Michael Gurevitch e Jay Blumler, sobre as tarefas a 

serem preenchidas pela mídia nos sistemas político-constitucionais 

No entanto, persistem os posicionamentos contraditórios relacionados com a 

intencionalidade da ação estratégica perlocucionária no discurso jornalístico, oportunamente 

apontados por Nelson Traquina. Por um lado, Edward Herman e Noam Chomsky identificam na 

atuação da mídia noticiosa uma pressão intencional para censurar determinados significados 

oriundos dos setores excluídos e barrar as suas reivindicações. Por outro, os estruturalistas e 

etnoconstrucionistas vêem essa função sendo determinada apenas de forma difusa, através das 

estruturas e rotinas do processo de produção das notícias, nas quais os jornalistas refletiriam, de 

forma inconsciente, os interesses da estrutura de poder. 

Como bem observou Sônia Serra, as abordagens liberais, mesmo as que alcançaram 

considerável profundidade e, por isso, grande conceito nos meios acadêmicos, como as 

estruturalistas e etnoconstrucionistas, preservam um viés idealista por não perceberem a 

dimensão da vinculação existente entre os posicionamentos tomados nas empresas jornalísticas e 
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os interesses de classe dos executivos, acionistas e anunciantes dessas organizações. Um exemplo 

inconteste de que a distorção ideológica não se dá somente de forma intradiscursiva, difusa e 

latente, é o caso verídico narrado no filme O informante, em que grandes corporações do 

mercado e até administrações governamentais tentam evitar a divulgação de uma entrevista do 

programa 60 Minutos, da rede CBS de televisão norte-americana54.  Portanto, não é só no 

Terceiro Mundo, pois também no Primeiro os meios de controle sistêmicos dinheiro e poder 

distorcem sistematicamente a comunicação. 

 Assim, parece evidente, então, que essas duas formas de dominação ideológica (extra e 

intradiscursiva, conforme a reflexão de Terry Eagleton) não são excludentes e coexistem tanto 

nas sociedades periféricas como nas centrais, evidentemente com graus de distorção da 

comunicação diferenciados, de acordo com as condições materiais e culturais de sobrevivência de 

seus cidadãos.

Cabe registrar uma distinção no desempenho do discurso jornalístico nos dois casos: (1) 

quando a distorção da comunicação é provocada pelos meios de controle sistêmicos, ou seja, de 

forma extradiscursiva, a capacidade da instituição midiática de promover o debate racional sobre 

a realidade social é completamente anulada; (2) na outra possibilidade, a facticidade contida nos 

conteúdos irrefletidos dos mapas culturais tradicionais pode ser aceita inquestionavelmente, mas, 

nos momentos de crise, também pode vir à tona na visibilidade da esfera pública tornando-se 

tema de uma discussão em que pretensões de validade terão que se expor ao escrutínio público, o 

que resgata à imprensa sua dimensão maior de se constituir em espaço privilegiado, estratégico e 

central na construção social da realidade.

54 Ver nota 15 da página 199 do terceiro capítulo desta tese. 
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Destarte, nas duas alternativas configuram-se também as duas partes da dicotomia entre uma 

dominação imposta pela facticidade e outra negociada através da construção de consensos em 

torno do discurso ideológico dominante, portanto, uma dominação baseada no acatamento dos 

dominados sobre o que consideram como válido. Nessa dominação exercida discursivamente, 

entretanto, vale salientar a importância do conceito de violência simbólica de Pierre Bourdieu, 

lembrando que na formação da identidade das pessoas, durante o processo de sociabilização, é-

lhes internalizada (em circunstâncias habituais de forma compulsória ou fática, ou seja, que não 

depende de seu discernimento e não lhes deixa escolha) uma estrutura de representações 

hierarquizadas que reproduz a violência das desigualdades existentes entre grupos, etnias e 

classes sociais.

 Na esteira do reconhecimento da contribuição de Bourdieu é preciso identificar-se 

também sua influência sobre o modelo de Stuart Hall de codificação e decodificação, que oferece 

uma visão enriquecedora da produção e recepção de sentidos, em face da homologia estrutural 

que estabelece entre os agentes sociais nos dois lados do processo, ambos contendo uma 

“estrutura de significado” formada pela infra-estrutura técnica, relações de produção e quadros de 

referência de conhecimentos. Através dessa estrutura de significado, os bens simbólicos são 

produzidos e reinterpretados, refletindo o conhecimento internalizado previamente de acordo 

com a posição do agente na sociedade, condicionada pela distribuição desigual do capital 

cultural.

 O modelo de Hall apresenta um valor heurístico considerável para compreensão da 

mediação do discurso da mídia, ao classificar três tipos de recepção: a dominante, em que o 

destinatário absorve integralmente os significados do emissor; a negociada, quando os conteúdos 

comunicados são contrastados com os quadros culturais de conhecimentos e aceitos se 
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condizentes com os previamente existentes ou lhe são atribuídos outros significados; e a de 

oposição,  que sistematicamente interpreta a mensagem em sentido oposto ao pretendido na 

emissão.  

 Também na parte da produção e recepção de sentidos midiáticos, Teun van Dijk, Adriano 

Duarte Rodrigues e Norman Fairclough dão contribuições relevantes para esclarecer a relação 

sistemática entre as ideologias e as representações cognitivas que subjazem na produção e 

compreensão da notícia. As rotinas midiáticas de seleção de acontecimentos, fontes e ângulos de 

abordagem são, assim, descritas como em parte autônomas e em parte dependentes e controladas 

por ideologias que são incorporadas nos seus discursos públicos. 

Ao contrário dos discursos de outras instituições que ostensivamente funcionam como 

mecanismo de controle de acesso/exclusão, o jornalístico desempenha uma função seguindo o 

imperativo (inclusivo) da transparência e da visibilidade universal, constituindo-se num sistema 

que “traduz” as modalidades discursivas, geralmente inacessíveis à maioria das pessoas, 

tornando-as compreensíveis à esfera pública geral e abstrata que articula e, assim, cumpre o papel 

ideológico de integração das sociedades modernas, através da homogeneização discursiva das 

diversas instituições sociais no seu idioma público.  

No exercício desse papel ideológico, o discurso jornalístico desempenha os 

procedimentos estratégicos de naturalização, reforço, compatibilização, exacerbação das 

diferenças, transparência (visibilidade) e alteração do regime de funcionamento. Dentre esses 

procedimentos, a naturalização é a modalidade estratégica mais importante para compor as 

diferenças entre as instituições na ideologia hegemônica, fazendo parecer “natural” o caráter 

arbitrário das convenções necessárias à manutenção da legitimidade do poder estabelecido. A 

tradução realizada pelo discurso midiático das outras modalidades discursivas apresenta as 
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pretensões de validade da estrutura de poder institucionalizada como naturalmente fundadas, o 

que as torna aparentemente indiscutíveis. 

Portanto, o discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma os 

significados do mundo de posições diversas nas relações de poder, normalmente apresentando, de 

forma perlocucionária, os interesses da estrutura de poder com a linguagem da maioria do 

público, promovendo uma confusão nas identidades e fazendo as relações e as distâncias sociais 

entrarem em colapso, para tornar mais fácil a absorção de seus sentidos.  

As ideologias são significações que, através das práticas discursivas, participam da 

produção, reprodução e transformação de relações de dominação e se tornam mais eficazes 

quando são naturalizadas com o status de senso comum. Entretanto, como salienta Fairclough, 

uma dimensão das práticas discursivas é a luta ideológica para remoldar as próprias práticas 

discursivas e as ideologias nelas construídas no sentido da transformação das relações de poder. 

Dessa maneira, o reconhecimento do fato do processo de construção de sentido público no 

discurso jornalístico ser socialmente determinado no espaço da intersubjetividade é 

generalizadamente compartilhado pelas diversas linhas de estudos contidas no âmbito da teoria 

do discurso. Essas correntes teóricas, inclusive, vêm convergindo numa série de posicionamentos 

– como na denúncia da distorção ideológica -, o que permite vislumbrar a possibilidade de 

considerá-las complementares e passíveis de aproveitamento em empreendimento cognitivo 

conjunto.  O modelo habermasiano, contudo, em face de sua abertura epistemológica e 

metodológica a experiências científicas diversas – empírico-analíticas, histórico-hermenêuticas e 

críticas -, bem como a abordagens de clivagens opostas - radicais e liberais/pluralistas –, pode 

funcionar como o eixo de um programa de conjugação de esforços para o enriquecimento da 

sociologia do jornalismo, área cuja especificidade vem merecendo atenção especial nas 
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academias, pois, tudo indica, o aprofundamento de sua compreensão continua sendo um dos 

grandes desafios que estão colocados à sociologia. 
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