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Resumo: Com base em pesquisas nacionais e no aporte teórico internacional, este 
paper analisa a relação entre o suprimento de informações fornecido pela mídia 
nacional e o exercício da cidadania no Brasil. Enquanto inúmeras pesquisas apontam 
resultados contraditórios a respeito da influência positiva (mobilização) e negativa 
(cinismo) da mídia com relação à democracia e ao exercício da cidadania, este estudo 
aplica os conceitos de agenda setting e framing para concluir que o “mercado livre de 
idéias”, bem como a imprensa livre, na realidade, são fortemente limitados por um 
sistema de interdependência entre mídia empresarial, audiência e elite política. 
 

Palavras-chave: Comunicação Política. Democracia. Mídia. 

 

Abstract: Based on national surveys and on international theoretical framework, this 
paper examines the relationship between the supply of information supplied by the 
national media and citizenship in Brazil. While numerous studies show contradictory 
results about the influence positive (mobilization) and negative (cynicism) of the media 
with respect to democracy and citizenship, this study applies the concepts of agenda 
setting and framing, concluding that the free marketplace of ideas and the free press, in 
fact, are strongly limited by a system of interdependence between the media business, 
audience, and political elite. 
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Introdução 

O regime democrático no Brasil depende, em larga medida, do livre fluxo de 

informações, opiniões e idéias para que seus cidadãos possam tomar decisões políticas 

conscientes. Democracia significa o governo controlado pelo povo. Seja em sua forma 

direta ou indireta, o pressuposto é que seus participantes amparam-se largamente em 

informações, opiniões e idéias sem os quais não teriam capacidade de tomar decisões 
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políticas conscientes, o que representaria um sério risco à qualidade do sistema. Como os 

cidadãos podem adquirir tais informações? Desde o advento dos meios de comunicação em 

massa no século XX, as mídias tornaram-se o elo mais relevante entre o povo e seus 

representantes eleitos. A política midiática tornou-se com isso a alternativa da política em 

democracias de massas. E garantias legais, como a liberdade de expressão, juntamente com 

a existência de fontes alternativas e independentes de informação, tornaram-se “pré-

condições da democracia moderna” (DAHL, 1971, p. 48).    

A mídia é aqui entendida como uma vasta rede de canais interligados de comunicação, 

tecnologias e eventos, que desempenha um papel relevante no processo de mudança 

cultural e de construção social da cidadania. Isso se deve ao fato de que o público tende a se 

valer do conhecimento e das informações transmitidas pela mídia para modelar atitudes e 

opiniões.1 Se levarmos em consideração a democracia processual moderna, isto é, “o 

sistema de governo no qual os governantes são responsabilizados por suas ações no 

domínio público pelos cidadãos” (SCHMITTER, 1991, p. 76), a maioria das pessoas 

encontra nos quadros de referências valorizados e significativos da mídia a credibilidade e 

legitimação que influenciam a elaboração e condução das políticas públicas. Em outras 

palavras, é na “construção do discurso, muito mais do que na ação, que o cidadão comum 

pode e quer participar da política” (ALDÉ et al., 2005, p. 187). Assim, partindo da 

premissa de que o processo de construção das atitudes políticas é preponderantemente 

comunicacional, as informações transmitidas pela mídia representam uma das mais 

importantes variáveis para elaboração da agenda política de um país.  

Pressupostos Teóricos 

Como componente de um sistema simbólico mais vasto que cria e distribui 

conhecimento social a respeito da política, a mídia se relaciona com a construção e 

qualidade da cidadania de modo extremamente complexo, fato que tem gerado 

intermináveis debates acadêmicos.  

Nas ciências sociais, a pesquisa sobre os efeitos da mídia no público sofreu uma 

evolução significativa, desde a época em que a comunicação em massa era considerada 

numa perspectiva meramente instrumental, isto é, apenas como intermediária entre os pólos 

                                                
1 Segundo o Pew Research Center, “o consumo de mídia nas sociedades urbanas é a segunda maior categoria 
de atividade depois do trabalho e, certamente, a atividade predominante nos lares” (INTERNATIONAL 
JOURNAL OF COMMUNICATION, 2007, p. 246). 
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então considerados realmente decisivos: a sociedade e a política. Referir-se ainda hoje às 

instituições da comunicação de massa apenas como “meios” significa mera sobrevivência, 

por inércia semântica, de uma fórmula verbal que corresponde a uma idéia superada do 

funcionamento da comunicação de massa em sua relação com a política. Essa perspectiva 

instrumental refletia uma abordagem que atribuía pouca importância às propriedades 

imanentes da comunicação de massa, ao mesmo tempo em que tendia a exagerar a 

capacidade dos efeitos que esses novos meios produziam nas pessoas. Segundo Aldé, 

 
No campo da comunicação, o que se convencionou chamar de estudos de recepção ou 
audiência, têm se alinhado segundo dois eixos antagônicos, alternando teorias que 
contrapõem de um lado a concepção dos meios de comunicação como todo-poderosos, que 
atribui os efeitos da comunicação via mídia exclusivamente à ação do emissor sobre o 
receptor, relegando este a um papel mais ou menos passivo; do outro, a ênfase na 
capacidade interpretativa do receptor que, como qualquer leitor pode modificar o significado 
das mensagens de acordo com suas próprias contingências. As diferentes orientações 
encontram explicação em questões históricas e metodológicas, estruturais ou evolutivas 
(ALDÉ, 2008, p. 28). 

 

No que diz respeito à comunicação política, este paper adota uma perspectiva que tenta 

superar a dicotomia entre teorias hiper e hipormidiádicas,2 abordando a mídia como um 

fenômeno complexo, uma arena de disputa entre interesses, pressões e perspectivas 

díspares, cujos efeitos na opinião pública não são monolíticos nem inelutáveis, à 

semelhança do que se poderia chamar uma imensa “seringa hipodérmica, autônoma e 

ideologicamente poderosa, a injetar idéias e valores em um público passivo e dócil” 

(REINER, 2002, p. 399). Os grupos sociais e os indivíduos não compõem massas inermes a 

serem moldadas na forma que melhor for conveniente, ao celebrarem interações com textos 

e com a mídia. Essa concepção analisa a mídia dentro de um complexo processo de 

interações socioculturais, nas quais as representações e imagens não surgem pré-formadas 

ex nihil, nem seus efeitos sobre o comportamento e a opinião das pessoas se operam de 

forma mágica. O leitor, ouvinte ou telespectador não são meros receptores passivos, mas 

intérpretes ativos dos textos, das mensagens e das imagens da mídia. 

                                                
2As teorias hipermidiáticas tendem a identificar na comunicação de massa, em seus meios, recursos, 
instituições e linguagem o aspecto fundamental de qualquer fenômeno social, seja ele a cultura ou a política. 
As perspectivas hipomidiáticas, ao contrário, consideram a comunicação e cultura de massa apenas como uma 
das variáveis instrumentais, sem incidência direta na natureza dos fenômenos sociais. 
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Importante marco de referência dos estudos de recepção foi o trabalho desenvolvido por 

Hall, com seu modelo de encoding / decoding. O autor chamou a atenção para a autonomia 

entre processos de “codificação” de mensagens, feita pelos radiodifusores, e o processo de 

“decodificação” pelos membros da audiência. Apesar dessa autonomia, ele acreditava em 

um significado preferencial, determinado no momento da codificação. Mesmo com essa 

leitura de certa forma hegemônica, via-se a capacidade dos receptores de decodificá-la com 

um significado diferente ou até oposto daquele pretendido pelo emissor (HALL, 1992, p. 

117). 

 

Agenda Setting e Frames 

Pesquisas sobre o impacto da mídia na política têm abordado efeitos persuasivos mais 

sutis, concentrando-se no poder desta em determinar a agenda pública, os chamados 

estudos de agenda setting, 3 e em como o público pensa a agenda proposta pela mídia, 

conhecido como efeito de framing. 4 Com relação à primeira, um volume considerável de 

trabalhos foi dedicado ao estudo dessa função. A conclusão geral estabelecia uma 

correlação positiva entre a quantidade de coberturas midiáticas sobre problemas sociais e o 

grau de importância a eles conferidos pelo público (McCOMBS e SHAW, 1972, p. 180).  

Incentivados por tal correlação, muitos pesquisadores concentraram suas análises no 

impacto que esse ranking exerceria sobre a formulação de políticas públicas, partindo do 

pressuposto de que haveria uma certa linearidade entre mídia, público e decisões políticas, 

em um processo que poderia assim ser descrito: a mídia destaca em seu noticiário um 

                                                
3 Em 1972, dois professores da Universidade da Carolina do Norte, Maxwell McCombs e Donald Shaw, 
publicaram na revista Public Opinion Quarterly o resultado de uma pesquisa por eles realizada com 100 
eleitores indecisos da cidade de Chapel Hill. Usando uma metodologia simples e inovadora, esses 
pesquisadores analisaram os conteúdos dos noticiários durante as eleições presidenciais de 1968 para 
identificar quais assuntos eram mais realçados.  Ao comparar esses resultados com aqueles encontrados no 
survey dos eleitores, os autores acharam uma equivalência quase perfeita (97%) entre os “dois conjuntos de 
saliência” (sets of issue salience): os temas que os eleitores consideraram de maior relevância foram os 
mesmos da mídia. McCombs e Shaw criaram então a expressão agenda-setting para explicar o achado, 
observando que “os mass media estabelecem a agenda para cada campanha eleitoral, influenciando a 
importância das atitudes em relação às questões políticas” (McCOMBS e SHAW, 1972, p. 177). 
4 Frames, marcos ou enquadramentos, constituem os modos mediante os quais se cataloga e se vivencia a 
experiência da realidade. Sob a perspectiva da elaboração da notícia, o frame pode ser definido como o 
processo de seleção e hierarquização da realidade social pelos jornalistas e suas práticas de trabalho de 
maneira a promover interpretações e avaliação das questões (ENTMAN, 2004, p. 35). 
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determinado assunto; este ganha importância aos olhos do público; claimsmakers 5 se 

mobilizam e políticos respondem. Tal linearidade, entretanto, nunca chegou a ser 

cientificamente comprovada e nem conseguiu capturar a complexidade das repostas que a 

cobertura da mídia pode provocar no público (PRITCHARD e BERKOWITZ, 1993, p. 87).  

A relação mídia-público parece ser indireta, algumas vezes recíproca e altamente 

interativa com processos sócio-individuais. Fatores como idade, sexo, nível educacional e 

renda, ou ainda hábitos mentais, gostos e preferências ideológico-políticas prevalecem 

sobre o fator mídia. Algumas pesquisas mostram ainda que os indivíduos cujas preferências 

políticas coincidem com aquelas realçadas pelos noticiários tendem a buscar na mídia a 

confirmação de seus próprios pontos de vista, enquanto que aqueles com opiniões 

divergentes são mais propensos a evitá-la.  

Nesse caso, o grau de exposição à mídia não seria determinado por seu poder de 

influência, mas pela capacidade de seleção da audiência. Além disso, o impacto das 

informações veiculadas pela mídia parece ser maior em questões que se encontram fora da 

experiência e do conhecimento das pessoas e menor quando são discutidas de forma 

abstrata (YAGADE e DOZIER, 1990, p. 72). As condições locais também parecem 

influenciar o nível de aceitação das representações da mídia. Esse achado, entretanto, não 

invalida o resultado de outras pesquisas que detectaram uma relação positiva consistente 

entre indivíduos que apresentam alto consumo de televisão e apoio a certo gênero de 

políticas públicas. (SURETTE, 1998, p. 205). 

Morris Janowitz assim resume a função agenda setting da mídia: “a influência da mídia 

sobre a formulação das políticas públicas não se dá através de proselitismo, mas pelo 

estabelecimento dos frames dentro dos quais ocorrem os debates públicos sobre questões 

políticas controversas” (JANOWITZ, 1960, p. 402). Bennett, por sua vez, sustenta que 

agenda setting diz mais respeito ao “reforço dos valores sociais dominantes e à legitimação 

da visão de mundo das elites do que propriamente à criação de novos problemas e valores 

sociais” (BENNETT, 1980, p. 305).  

                                                
5 Aqui traduzida como “agências reivindicantes”, isto é, grupos de ativistas que lutam pelo acesso privilegiado 
ao espaço público, a fim de promover e fazer aceitar seu modo particular de tratar determinados problemas 
sociais (KITSUSE e SPECTOR, 1973, p. 23).  
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Ao selecionar quais eventos e quais perspectivas são dignas de serem noticiadas e 

comentadas (newsworthiness),6 a mídia indiretamente reforça ou debilita abordagens já 

existentes, aumenta ou reduz conflitos, promove ou boicota mudanças políticas. Daí a 

expressão agenda reiforcement considerada por alguns autores mais apropriada para 

designar a função de agenda setting dos meios de comunicação em massa. A mídia opera 

ainda como gatekeepers 7 que reproduzem e reforçam certos valores e idéias ao mesmo 

tempo em que filtram outras: 

 
De modo geral, o público depende dos noticiários para se informar sobre a vida 
política do país, e da mídia de entretenimento para estímulo intelectual e cultural. 
Assim cativado esse público forma uma audiência que é alimentada com ‘porções 
diárias’ de textos e imagens os quais reproduzem a visão de mundo dominante e os 
valores sociais amplamente aceitos, dado que é de sua aceitação e simpatia que 
provém o suporte econômico para realizar lucros. Mas o fato de que o público é o 
elo chave do ciclo econômico da mídia não nos autoriza concluir que os meios de 
comunicação em massa existam apenas para satisfazê-lo. A proliferação do ‘menor 
denominador comum’ não reflete demandas populares, mas antes uma política de 
‘não ofender ninguém’ que se aplica em áreas de indiferença comum (BENNETT, 
1980, p. 307). 

 

 Apesar de suas limitações, a abordagem agenda setting foi instrumental para a 

mudança de percepção do impacto da mídia na formulação das políticas públicas. De 

acordo com Surette, a melhor abordagem sobre a função agenda setting seria a de que 

mídia, políticos e opinião pública estabeleceriam “formas não-especificadas de interação” 

que se reforçam mutuamente e que causam impacto sobre a visão de mundo um do outro. E 

a mais importante influência de semelhante função se verificaria sobre as políticas públicas, 

bem como sobre as atitudes e crenças das pessoas (SURETTE, 1998, p. 203). McCombs e 

Shaw, comentando as teorias sobre o peso dos meios de comunicação na formação da 

                                                
6 Newsworthiness (noticiabilidade), isto é, o valor conferido a um item particular por uma organização 
midiática, depende de dois fatores: periodicidade e consonância. O primeiro refere-se ao ciclo temporal dos 
eventos que podem ser mais apropriados para entrar nas notícias diárias, semanais, mensais etc. A 
consonância diz respeito ao modo como um evento se vincula a temas previamente noticiados e sua aceitação 
por parte do público. Eventos incomuns e inesperados são noticiados, mas tendem a ser enquadrados em 
frames anteriormente usados (SURETTE, 1998, p. 61). 
7 As pesquisas sobre os gatekeepers (guardiões do portão) analisam o comportamento dos profissionais da 
comunicação de forma a investigar que critérios são utilizados para a divulgação ou não de uma notícia. Isso 
porque tais profissionais atuariam como guardiões que permitem ou não que a informação “passe pelo 
portão”, ou melhor, seja veiculada na mídia. Muitos dessas pesquisas concluem que a decisão depende 
principalmente dos acertos e pareceres entre os profissionais, que estão subordinados a uma cultura de 
trabalho e a um ethos profissional que não raro excluem o contato com o público. 
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opinião nacional, afirmam que “a mídia pode até não ter muito sucesso em dizer como as 

pessoas devem pensar, mas sem dúvida alcança um sucesso estrondoso em dizer sobre o 

que as pessoas devem pensar” (McCOMBS e SHAW, 1972, p. 117). 

Nos Estados Unidos, ao pesquisar os frames narrativos, Iyengar (1994) chegou à 

conclusão de que o enquadramento episódico (episodic news frame), isto é, as instâncias 

específicas dentro das quais os problemas sócio-políticos são narrados, sugere ao público a 

imputação individualista de responsabilidade e a aceitação de medidas punitivas contra os 

culpados apontados dentro desses frames narrativos. Segundo o autor, a imputação sugerida 

ocorre em menor escala nos frames temáticos, em que as questões político-sociais são 

enquadradas em contextos históricos mais amplos. Por exemplo, se os meios de 

comunicação abordam problemas como o desemprego e a pobreza como questões 

individuais e não sociais, as pessoas tendem a culpar indivíduos ao invés de partidos 

políticos, políticas públicas ou fatores sociais (IYENGAR, 1994, p. 46).  

Já Capella e Jamieson trabalham com dois enquadramentos interpretativos: o 

estratégico e o temático. O primeiro tipo é aquele que descreve o comportamento de 

políticos, torna saliente o interesse pessoal dessas ações, apresenta atribuições negativas de 

caráter e indicam histórias sobre o dia-a-dia da política, o que, segundo os autores, 

reforçaria a desconfiança do eleitorado. Ao contrário, os enquadramentos temáticos 

enfatizam problemas e possíveis soluções, oferecem visões divergentes, alternativas e 

análises, bem como crítica e compromisso quando apropriado.  

De acordo com os autores, mais importante do que o tipo de mídia para a verificação 

dos enquadramentos é a natureza sóbria ou sensacionalista do noticiário. Enquanto nos 

noticiários mais consistentes predominam os frames que privilegiam a atribuição de 

responsabilidades e o conflito, noticiários mais sensacionalistas tendem a enfatizar 

enquadramentos de interesse humano, que apresentam a notícia sob um ângulo 

predominantemente emocional (CAPELLA e JAMIESON, 1997, pp. 60 e 232). 
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Cinismo: A Tese dos Efeitos Negativos 

Um número considerável de autores trabalha com a hipótese de um crescente cinismo 8 

dos meios de comunicação no lidar com assuntos políticos, o que levaria à depreciação da 

política e dos políticos em geral. Outros estudos, pelo contrário, indicam os efeitos 

positivos da mídia na mobilização política dos cidadãos. Duas perspectivas antagônicas 

surgem a partir daí. A primeira, conhecida pela expressão inglesa media malaise (efeitos 

negativos), sustenta que práticas comuns nas comunicações políticas da mídia jornalística e 

campanhas partidárias têm atrapalhado a aprendizagem de assuntos públicos por parte dos 

cidadãos, abalando-lhes a confiança nos governos e induzindo a apatia política, alienação, 

cinismo e perda de capital social. Além disso, uma agenda repleta de fait divers e sem 

processamento de assuntos relevantes da esfera pública seria prejudicial à democracia, ao 

falhar em oferecer ao cidadão a informação de que precisa para tornar-se um membro 

efetivo de sua comunidade. 

Seguindo tal linha de raciocínio, Patterson argumenta que, com o enfraquecimento dos 

partidos políticos e das instituições representativas, observa-se uma tendência generalizada 

de se atribuir à mídia o preenchimento dessa lacuna institucional. Cada vez mais se exige 

que a os meios de comunicação não apenas informem os cidadãos sobre os assuntos 

correntes, mas também que os instruam a respeito dos temas políticos relevantes. Espera-se 

igualmente que a mídia exerça a vigilância sobre a gestão da res publica e organize a 

agenda dos debates públicos.  

Ora, segundo Patterson, a mídia simplesmente não foi feita para desempenhar tal papel, 

uma vez que sua missão congênita de informar sempre foi contrabalançada pela 

necessidade econômica de atrair e manter um grande número de anunciantes. Para o autor, 

o principal obstáculo a isso é o tempo que a mídia dispõe: “o tempo modela a agenda de 

notícias de modo a torná-las uma opção inadequada para as agendas criadas pelas 

instituições políticas que funcionam de modo competente” (PATTERSON, 1998, p. 56). 

Patterson conclui que, embora uma certa dose de ceticismo seja salutar para o bom 

                                                
8 Cinismo vem do grego kyon, cão. Diógenes (412-323 AC) é considerado o primeiro “cínico”, ao perambular 
com uma lanterna pelas ruas de Atenas à procura de um “homem honesto”. Sloterdijk define o cinismo 
moderno como um tipo de “realismo sujo e despudorado, sem compromisso com à ética convencional” 
(SLOTERDIJK, 1987, p. 193). 
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exercício da cidadania, o que se observa, entretanto, é uma overdose que em muito supera 

os limites da crítica responsável, o que subtrai da liderança política a confiança necessária 

para o efetivo governo da coisa pública.  

Para Capella e Jamieson, fenômeno semelhante ocorreria por força da predominância de 

um tipo de cobertura jornalística sensacionalista e simplificadora de assuntos complexos. 

Três “espirais de cinismo” acabariam resultando daí: a primeira é aquela na qual jornalístas 

e políticos justificam seus discursos cínicos, dizendo ser isso justamente o que o outro 

deseja. Assim, cada um acabaria reforçando a suposição do outro. A segunda espiral é 

provocada pela primeira: ao ver o discurso cínico da mídia e dos políticos, confirma-se o 

cinismo do público em relação a ambos. Ou seja, o resultado acaba sendo não só uma 

atitude de cinismo do público em relação aos políticos, mas também em relação à própria 

mídia. A terceira espiral alimenta-se da percepção, por parte da mídia, de que o público é 

que deseja esse tipo de cobertura, Mas ao dar a ele aquilo que se acredita que queira, os 

jornalistas e os políticos minimizam o acesso público àquilo de fato substancial. Resultaria 

dessas espirais, segundo os autores, o desengajamento do público, tanto do processo 

político quanto da mídia (CAPELLA E JAMIESON, 1997, p. 47). 

 

Mobilização: A tese dos Efeitos Positivos 

Tese contrária à dos efeitos negativos, a teoria da mobilização apresenta-se como 

alternativa à teoria dos efeitos negativos, salientando o poder da mídia em informar e 

mobilizar os indivíduos do ponto de vista político. Essa linha teórica articula uma 

combinação de níveis educacionais cada vez mais altos com o acesso cada vez maior a 

informações políticas para concluir que a mídia, de um modo geral, tem ajudado a 

mobilizar os cidadãos, tanto no aumento do conhecimento, quanto em termos 

comportamentais. Para a teoria da mobilização, entretanto, a mídia não possui apenas 

efeitos positivos: “as teorias da mobilização enfatizam que precisamos separar 

cuidadosamente os efeitos positivos dos negativos das diferentes mídias, mensagens, 

espectadores e efeitos” (NORRIS, 1999, p. 99).  

Pippa Norris argumenta que, apesar das profundas mudanças na estrutura e na indústria 

da comunicação em massa, como a programação barata e de baixa qualidade e o marketing 

político, não é claro que tais mudanças tenham corroído os padrões da cobertura política, 
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muito menos tenham contribuído negativamente na política. Ao contrário, a pesquisa feita 

pela autora nos Estados Unidos e na Europa sugere que, por causa de um “círculo 

virtuoso”, a atenção da mídia noticiosa gradualmente reforça o engajamento cívico, assim 

como este aumenta a atenção às notícias.  

Norris identificou ainda que as mudanças na estrutura da indústria midiática tornaram 

possível a diversificação do mercado. Tablóides têm convivido com jornalismo de 

qualidade, noticiários sérios sobre eleições e coberturas inteligentes de debates públicos. 

Ao mesmo tempo o marketing político pode ser entendido como uma profissionalização da 

comunicação política e uma extensão do processo democrático, desde que essas técnicas 

tornem os partidos mais próximos das preocupações do eleitorado.  

Norris apresenta duas versões da teoria dos efeitos negativos. A mais tênue é a que 

sustenta que padrões consistentes de notícias negativas podem corroer o apoio específico a 

determinados líderes, governos e políticas. A versão mais radical sustenta que a cobertura 

noticiosa diretamente atrapalha o engajamento público. A autora chegou a duas conclusões 

principais. Uma delas é que a primeira teoria parece convincente, dado que as pesquisas 

encontraram evidências de uma correlação, não de uma causalidade, entre notícias 

negativas sobre o Euro e uma diminuição do apoio público à nova moeda da União 

Européia. A outra conclusão segue em direção oposta à segunda teoria dos efeitos 

negativos: seu estudo indicou que aqueles mais expostos à mídia noticiosa e a campanhas 

partidárias demonstram ser mais conhecedores, mais confiantes em relação ao governo e ao 

sistema político e mais aptos a participar em campanhas políticas, não o contrário. 

A autora acredita, entretanto, que não é claro que a linha de causalidade deva seguir 

necessariamente apenas uma dessas duas direções. Para ela é mais plausível que haja um 

processo interativo mais complexo: as pessoas consumiriam notícias em função de seus 

interesses prévios em acompanhar o que se passa na política por já estarem engajadas no 

processo político ou por hábitos antigos de consumo de notícias. Mas isso não invalidaria a 

hipótese de que, no longo prazo, a exposição repetida aos noticiários parece melhorar o 

entendimento sobre assuntos públicos e incrementar a capacidade e motivação para o 

engajamento político: 

 
Longe de ver um impacto negativo, a maneira mais convincente de interpretar os 
padrões persistentes que emergem desse estudo é que a atenção à mídia noticiosa 
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age como um círculo virtuoso: os que mais conhecem, confiam e participam 
politicamente, com maior probabilidade, assistem a cobertura de assuntos públicos. 
E aqueles mais atentos à cobertura de assuntos públicos tornam-se mais engajados 
na vida pública (NORRIS, 2000, p. 317). 

 

O Impacto da Televisão na Construção da Cidadania no Brasil 

A democracia brasileira está relativamente consolidada - a maior parte dos especialistas 

reconhece isso. Mas ela enfrenta um paradoxo: as instituições democráticas são objeto de 

ampla e continuada desconfiança dos cidadãos brasileiros. Pesquisas de opinião mostram 

que, apesar de seu apoio ao regime democrático per se, cerca de 2/3 dos brasileiros não 

confiam nos políticos, nos parlamentos, nos partidos, nos executivos e em serviços de 

saúde, educação, segurança e justiça. A pesquisa nacional “Desconfiança dos Cidadãos nas 

Instituições Democráticas”, realizada em 2006, sob coordenação de José Álvaro Moisés 

(USP) revela que a percepção negativa das instituições atravessa todos os segmentos de 

renda, escolaridade e distribuição ecológica, influindo sobre a disposição dos cidadãos de 

participar de processos democráticos como a escolha de governos (Moisés, 2006).  

O problema do apoio público à democracia, entretanto, compreende dimensões 

diferentes. Easton distingue o “apoio difuso”, aquele relativo ao sistema como um todo, e o 

“específico”, referente à satisfação dos cidadãos com o desempenho dos governos e de 

lideranças políticas (EASTON, 1965, p. 278).  

Moisés, por sua vez, trata da questão da “desconfiança” como conceitualmente distinta 

da dimensão “satisfação-insatisfação” com o funcionamento da democracia. Apesar de 

ambas poderem ser caracterizadas como uma atitude negativa frente à política, a 

“desconfiança” seria o reflexo de uma visão crítica a respeito do funcionamento específico 

das instituições democráticas. Ela se caracteriza por sintomas de cinismo, sentimentos de 

indiferença diante da política e, sobretudo, pela desconfiança das instituições públicas. De 

acordo com o autor, os níveis de satisfação com a democracia variam de acordo com o 

desempenho dos governos e de sua capacidade em resolver os problemas da população. Já 

os níveis de desconfiança política dependem mais da experiência pessoal dos cidadãos com 

as instituições e de seu funcionamento conforme os anseios e aspirações das pessoas 

(MOISÉS, 2007, pp. 8-19). 

Embora a experiência concreta dos cidadãos com as instituições democráticas sejam 

relevantes para explicar seus níveis de confiança e desconfiança, é preciso notar que, na 
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maioria dos casos, muitas dessas percepções são mediadas, sobretudo quando o cidadão 

possui pouco ou nenhum contato direto com as instituições em questão, o que faz dos 

meios de comunicação um elemento fundamental na construção dessa percepção. Por 

exemplo, a percepção do público sobre os níveis de corrupção política no país está 

diretamente relacionada com as informações veiculadas pela mídia. Da mesma forma, a 

pessoa que nunca precisou recorrer à Justiça pode avaliá-la somente pelo o que os meios 

noticiam.  

Para Ramos e Novo, o público, por não ter acesso direto às situações representadas pela 

mídia, tende a assumir como seu o discurso hegemônico produzido por ela. Esse discurso 

lhe oferece uma representação cultural e social construída por determinados segmentos da 

sociedade que dominam o cenário socioeconômico (RAMOS E NOVO, 2003, p. 494). 

Sendo a mídia o principal meio pela qual a população recebe informação política, o público 

participa tanto daquilo que é transmitido (agenda setting) quanto do como é transmitido 

(framing). Em nosso contexto, apesar da crescente influência da internet e das redes sociais, 

a televisão possui papel ímpar em relação aos outros meios de comunicação. Iyengar (1994) 

nota que: 
 
A única área da vida política sobre a qual o impacto da TV foi cientificamente 
demonstrado é a opinião pública. Para a maior parte das pessoas, o mundo dos 
‘temas públicos’ se revela principalmente no son et lumière dos programas 
televisivos, os quais efetivamente ditam a pauta política do país. As questões sociais 
veiculadas pela cobertura das redes de TV tornam-se prioridades aos olhos da 
maioria dos telespectadores (IYENGAR, 1994, p. 2).  

 

Ao contrário da printed media, a mídia visual, sobretudo a TV, derruba as barreiras de 

acesso às informações que hierarquizam a audiência em certas categorias – letrados, 

semiletrados e iletrados –, proporcionando a todos uma apreensão direta, rápida e 

simplificada de suas mensagens. Por isso, segundo a maioria dos pesquisadores, o nível de 

conhecimento e o tipo de informação com os quais as pessoas constroem as realidades 

sociais foram dramaticamente expandidos e homogeneizados pela televisão. 

Sem cair na armadilha de querer atribuir a fatores midiáticos a causa de todos os males 

da sociedade, Mathiesen, entretanto, destaca o salto qualitativo representado pelo advento 

da TV na construção social dos problemas sociais. Assim como o automóvel não é uma 

“carroça sem cavalo”, assim também a TV não é um “jornal em imagens”. Para o autor, a 
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TV é o panóptico de Foucault ao reverso. Um synóptico por meio do qual os muitos veem, 

admiram ou rejeitam os poucos:  

 
Não se trata de manipulação consciente para criação de uma imagem específica por parte do 
staff da TV, mas da aderência a critérios que indicam o que vale a pena ser transmitido e o 
que não vale. As massas geralmente não têm acesso à informação competitiva. Elas se 
encontram na mesma situação do fiel que acredita piamente numa mensagem religiosa 
(MATHIESEN, 2001, p. 38). 

 
Segundo pesquisas do IBGE, 94,5 % dos lares brasileiros possuem aparelhos de TV, 

perdendo apenas para o fogão. A importância da televisão pode ser avaliada também em 

função das taxas de analfabetismo e subdesenvolvimento, que em nosso país atinge 10,2 % 

de analfabetos e 30 % de “analfabetos funcionais” (IBGE, 2007). Segundo Bucci, “a 

influência da TV tende a ser maior na pobreza do que na riqueza, maior em continentes 

como a América Latina do que nos Estados Unidos” (BUCCI, 2000, p. 15).9  

Isso porque, nos países ricos, a imprensa escrita, a família e a escola fazem a mediação 

da influência da televisão, e há leis que estabelecem limites para as grandes redes de TV. 

Por outro lado, o processo de seleção e hierarquização das notícias nos telejornais da TV 

brasileira “é muito mais dramático do que factual. Organiza-se como uma ficção e uma 

ficção primária: tem suspense, tem lição de moral, tem mocinhos e bandidos, os do ‘bem’ e 

os do ‘mal’, como desenho animado de super-heróis” (BUCCI, 2000, p. 49).  

Já na avaliação de Leal Filho (2006), a notícia, no Brasil, é movida por interesses 

comerciais, e é tratada como um produto de consumo destinado a gerar audiência e não 

necessariamente a informar o público: “quanto mais espetacular, melhor. Entre informação 

séria e relevante para o cidadão, sem imagem, e outra irrelevante socialmente, mas 

assustadora do ponto de vista visual, a TV escolhe a segunda” (LEAL FILHO, 2006, p. 95). 

 No entanto, ao empreender uma análise de conteúdo do telenoticiário Jornal 

Nacional da Rede Globo de Televisão, durante o segundo semestre de 2005, período em 

que se desenrolou a crise política no país conhecida como mensalão, Mesquita chegou aos 

seguintes resultados: (i) verificou-se a predominância de uma abordagem negativa sobre o 

campo da política em relação à agenda do jornal televisivo; (ii) a despeito desse conteúdo, o 
                                                
9 O Jornal Nacional (JN) da Rede Globo de TV, conta, em média, com 32,2 milhões de telespectadores, 43 
pontos no Ibope, 70% dos televisores sintonizados e 600 jornalistas trabalhando em 118 cidades 
(IBOPE/NetRatings, 2007). A comparação com aos telejornais mais famosos da Europa (Journal de 20 
heures da TF1, 11 milhões de espectadores) e dos Estados Unidos (NBC Nightly News, 10 milhões de 
espectadores) serve para ilustrar a questão aqui tratada. 
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autor registrou que, quem mais assiste o telejornal possui, em geral, associações mais 

positivas em relação a diversos indicadores de apoio público à democracia: 

 
A hipótese inicial sobre as associações entre a audiência de telejornal e atitudes do público 
com respeito à democracia era que o contexto específico do período, com carga muito 
negativa de informações do mundo da política, pudesse também se refletir em uma atitude 
mais negativa dos cidadãos frente às instituições. Associar essas duas informações – um 
conteúdo muito negativo relativo à política no principal meio de informação dos brasileiros 
e a visão negativa que os cidadãos têm de suas instituições e líderes políticos – levaria, 
entretanto, a conclusões equivocadas. Apesar desses dois fatos, não existe nenhum indício 
de que a audiência do JN torne os cidadãos menos confiantes ou insatisfeitos com suas 
instituições e líderes. Os resultados da nossa pesquisa indicam, ao contrário, associações 
positivas entre os maiores consumidores do telejornal e diversas variáveis de confiança, 
avaliação, satisfação com a democracia e até mesmo a percepção da questão da corrupção 
(MESQUITA, 2008, p. 163).  
 
 

Mídia e Eleições 

 Já no que diz respeito especificamente à relação mídia-eleições, Colling realizou uma 

revisão bibliográfica dos estudos acadêmicos sobre as eleições presidenciais no Brasil pós-

ditadura militar. Integram a revisão do autor teses, dissertações e artigos em que os 

pesquisadores analisam os pleitos de 1989, 1994, 1998 e 2002. Além de apresentar e 

sistematizar as pesquisas, Colling também apontou quais são os principais eixos 

interpretativos adotados pelos estudiosos brasileiros no momento em que eles refletem 

sobre as mudanças provocadas pela mídia nas formas de se fazer política em momentos 

críticos da democracia (COLLING, 2006). 

Segundo o autor, em 1989, a maioria dos pesquisadores defendeu a idéia de que a mídia 

provocou grandes e nocivas mudanças na política durante as eleições. As justificativas mais 

acionadas tratavam sobre a transformação da política em um espetáculo e dos políticos em 

mitos. Já quando refletiam sobre os impactos da mídia sobre os eleitores e o cenário, os 

autores se dividiram entre atribuir efeitos poderosos (muito significativos) e limitados 

(significativos). Os primeiros criticaram a imprensa e a telenovela por terem agido sempre 

intencionalmente para beneficiar a candidatura de Fernando Collor de Melo. Isso teria, em 

grande medida, determinado o resultado da eleição. Os segundos alegaram que os impactos 

não são tão poderosos porque o resultado eleitoral também é um reflexo de outros fatores e 

os eleitores têm condições de negociar com as mensagens veiculadas pelos meios de 

comunicação (COLLING, 2006, p. 414). 



 15 

Em 1994, ainda de acordo com Colling, a maioria dos pesquisadores continuou 

alegando que a mídia provocara mudanças que prejudicaram a política, mas diminuíram as 

críticas sobre a transformação dos políticos em mitos e a espetacularização das campanhas. 

Os analistas parecem mais comedidos e, pela primeira vez, foi ligeiramente maior a 

intensidade de reflexões que alegam impactos significativos sobre os eleitores e o cenário. 

No entanto, ainda foi grande o volume de autores argumentando que os impactos eram 

muito significativos e que os meios de comunicação sempre agiam intencionalmente, 

manipulavam e agendavam o eleitor (COLLING, 2006, p. 415). 

Segundo o autor, apenas em 1998 é que a maioria dos pesquisadores concluiu que as 

mudanças provocadas pela mídia na política eram parciais. Os analistas chegaram à 

conclusão de que, a tese da centralidade dos meios de comunicação não autorizava 

inferências de dominação e hegemonia a ponto de comprometer a sobrevivência da política 

no novo contexto. Além disso, perceberam que os campos da mídia e da política se 

interinfluenciavam. (COLLING, 2006, p.416). 

Por fim, em 2002, Colling detectou um refluxo nas pesquisas, quando os analistas 

voltaram a criticar com mais intensidade a mídia por ela provocar mudanças negativas na 

campanha eleitoral. A mais recorrente dessas abordagens discutia a retirada de funções que 

seriam do campo da política e que os meios agiram intencionalmente, ou seja, tinham 

objetivos claros e conseguiram interferir no pleito. Alguns pesquisadores, no entanto, 

priorizaram a idéia de que o receptor era capaz de negociar com os conteúdos da mídia 

(COLLING, 2006, p. 417).  

O estudo comparativo de Colling deixa claro que um grande grupo de pesquisadores 

percebe apenas mudanças ruins provocadas pela mídia nas eleições e impactos 

avassaladores sobre os eleitores e o cenário da disputa. Trata-se, segundo o autor, de um 

mesmo discurso crítico, muitas vezes simplista e redutor que, de um modo geral, poderia 

ser assim resumido: a mídia despolitiza e espetaculariza as eleições, age sempre 

intencionalmente e manipula e agenda o receptor.  

Segundo o autor, algumas vezes tais conclusões não são justificadas e ou 

comprovadas empiricamente, mas funcionam como um chavão interpretativo que reduz o 

fenômeno a uma simples equação matemática. Com isso, as pesquisas perdem a 

possibilidade de aprofundar a compreensão do fenômeno e a investigar outras questões que 
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ainda não foram respondidas, ou melhor, sequer formuladas. Por exemplo: o que sabemos 

sobre as rotinas produtivas dos jornalistas que cobrem as eleições? Quais são as condições 

de produção? O que eles pensam sobre política? Qual a sua cultura profissional? Como isso 

tudo interfere no conteúdo veiculado?  

Nenhuma das pesquisas que integram a revisão de Colling 10 tentou responder a 

perguntas deste tipo. Os trabalhos com explicações simplificadoras, de um modo geral, são 

os mesmos que abrigam conceitos generalizantes ou até equivocados. Em sentido contrário, 

o autor também frisa que, especialmente a partir das eleições de 1998, percebe-se um 

aumento das pesquisas que reconhecem a complexidade existente nas relações entre mídia e 

eleição, o que indicaria a existência de um seleto grupo de pesquisadores brasileiros que se 

transformaram em referência para a área, com uma tendência crescente de reconhecer as 

complexidades dos fenômenos analisados. 

 

Conclusão  

A nosso ver, as dicotomias mal resolvidas entre as teorias hipo e hipermidiáticas da 

comunicação política provém, ao menos em parte, da falta de compreensão para aquilo que 

Wilson Gomes denomina de “rede de multideterminações recíprocas” por ele descrita como 

“sistema”. O autor aplica à política midiática um conceito de “sistema” relacional, não 

consistente de coisas ou fatos, nem de homogeneidades e simetrias perfeitas, mas de 

acomodações, tensões e contrastes recíprocos entre os domínios da comunicação, da 

política e das esferas dos interesses econômicos. Tais domínios se vinculariam num 

complicado sistema de relações que conferiria sentido às práticas da política midiática. A 

sistematicidade que os coliga seria orientada por interesses diferenciados e contrastantes, 

porém reciprocamente acomodáveis (GOMES, 2007, p.140). 

De acordo com o autor, cada um desses domínios possui um recurso fundamental que é 

objeto de interesse dos outros; cada um deles busca ao máximo satisfazer as suas 

demandas, concedendo o mínimo possível dos recursos que lhes são próprios; cada um 

deles se associa ou vincula ao outro em virtude do interesse que lhe é próprio e em função 

de conveniência que lhes são específicas. Embora todos os domínios procedam por 

                                                
10 Composta de 24 teses, 56 dissertações e 115 artigos que analisaram um ou mais pleitos. 
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perspectivas de ganhos, a interação entre os domínios não é simétrica e supõe 

compensações ou retaliações quando se verificam desequilíbrios.  

Para Gomes, a lógica sistêmica seria então um “princípio de inerência”, que funcionaria 

como um fio que perpassa a todos elementos e os faz co-pertencer ao conjunto. O sistema 

que os une seria parecido com um “jogo de encaixes, concorrências e parcerias”, que 

colocaria cada domínio no interior de uma “rede de correlações”. A existência de um 

sistema adviria justamente do fato de que há diferentes tipos de recursos entre os domínios 

e porque cada um deles se interessa pelo recurso controlado pelo outro: “As totalidades que 

se formam são, portanto, um sistema de recursos e de interesses” (GOMES, 2007, p.141). 

No domínio político, por exemplo, o recurso fundamental é o poder, isto é, a capacidade 

de governar e legislar, de tomar decisões e influenciar vontades. O domínio da 

comunicação, por sua vez, controla a cena pública que alcança praticamente toda a 

população de um país. A cena política, como parte da cena pública, depende de meios, 

recursos, instituições e agentes do sistema da comunicação de massa, sem os quais não 

haveria acesso relevante ao eleitorado, que, por sua vez, possui o recurso fundamental para 

o campo político: o voto. Já no domínio dos negócios privados, o recurso básico é o 

dinheiro, sem o qual a mídia não seria viável nem tampouco a política midiática.  

Esses três domínios, entretanto, encontram sua razão de ser em função de um quarto 

elemento, denominado de esfera civil pela teoria política, mas que no âmbito da 

comunicação se pode simplesmente chamar de público, a fonte primária de legitimidade, 

constituição e autorização da esfera política. Por isso, Gomes define política midiática 

como “um sistema de habilidades, saberes e conhecimentos da política destinados à 

obtenção da atenção e do apoio públicos” (GOMES, 2007, p. 149).  

A mídia conhece bem e explora ao máximo o recurso fundamental que controla. Vende-

o na forma de espaço ou tempo de publicidade. Não raras vezes troca vantagens editoriais 

por ajuda econômica ou favorecimentos políticos em interações com o mundo dos negócios 

por vezes obscuros e difíceis de precisar. Tais vantagens significam tratamento diferenciado 

no noticiário para anunciantes ou agentes políticos. Pior ainda: a função de watchdog,11 que 

normalmente traz para a esfera de visibilidade aquilo que os domínios político e econômico 

                                                
11 Cão de guarda. 
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prefeririam manter reservado e invisível, pode ser controlada e filtrada pelo patronato da 

comunicação quando a informação trata de interesses privados.  

Embora para Gomes “a sistematicidade do interesse não implica necessariamente sua 

perversidade”, a hipótese sustentada pelo autor de que “os domínios buscam nos outros a 

satisfação de interesses próprios” dificilmente se coaduna com o idealismo, a objetividade e 

a noção de “mercado livre de idéias”. Há sempre interesses em jogo, seja no engajamento 

por conveniência pontual, motivado por um cálculo de ganho imediato, seja no 

compromisso orientado por convicções e princípios (GOMES, 2007, p. 154). Na avaliação 

um tanto pessimista de Robert Entman, 

 

A mídia atualmente frustra qualquer movimento significativo na direção da plena 
democracia. Tal efeito pernicioso não é culpa da mídia em si, nem do público e nem 
das elites. Se as instituições de comunicação em massa se voltassem para produzir 
exclusivamente notícias de qualidade, independentes e transparentes, com certeza 
enfrentariam uma demanda insignificante, incorreriam em custos proibitivos e 
riscos consideráveis. A noção de ‘mercado livre de idéias’, baseada no pressuposto 
irrealista da autonomia, talvez sirva para inspirar jornalistas ingênuos, mas, na 
realidade, se presta muito mais para mistificar do que para esclarecer o papel da 
mídia na política e sua contribuição para a democracia. A dependência mútua, sem 
sombra de dúvidas, diminui a capacidade da mídia, do público e mesmo das elites 
políticas e econômicas de alcançarem plenamente seu potencial democrático. Por 
isso, a mídia sempre ficará aquém do ideal de ‘imprensa livre’, pois, em última 
instância, são os interesses econômicos e políticos que dominam o produto final do 
jornalismo (ENTMAN, 1989, p. 23). 

 

Num país como o Brasil, onde a elite econômica tende a se converter em elite política, 

parece não haver grande empresa de comunicação que não deseje ser influente 

politicamente e situar-se no centro do poder. Se um meio de comunicação representa um 

interesse no campo político, tal interesse fatalmente se converterá no principal critério 

selecionador e ordenador dos noticiários e dos discursos informativos. Assim, a vontade 

política do dono e dos editores invariavelmente decidirá quem e o que entra na cena 

midiática.  
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