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APRESENTAÇÃO
A problemática das relações entre comunicação e políticaé de grande pertinência: cruza-se com o cerne da moder-nidade, a propósito de questões tão diversas como sejama legitimidade do poder, as relações entre público e privado,o segredo de Estado e o consentimento dos governados. Poroutro lado, surge envolta na necessidade de uma reflexãourgente: as democracias liberais convivem diariamente comuma indefinição quase estrutural dos limites atribuídos aospapéis a desempenhar seja pelos políticos seja pelos media.Essa indefinição gera momentos de perplexidade e zonasde sombra que reclamam por estudo e aprofundamento deconceitos.Em Portugal, verifica-se a ausência de uma área deinvestigação que especificamente assuma a problemática daComunicação e Política nos fóruns que geralmente se dedicamaos estudos comunicacionais. Apesar de tudo, o tema dis-semina-se por vários projectos, linhas de investigação egrupos de trabalho. Pretende-se, assim, lançar os primeirospassos no cruzamento destas áreas de investigação eaprofundar ou, nalguns casos, gerar quer o intercâmbio entreinvestigadores portugueses quer com comunidades cientí-ficas congéneres de outros países.Este livro analisa diversas perspectivas sobre as relaçõesentre o sistema político e o sistema mediático por impactodos media quer nos processos eleitorais quer nos processosde decisão política quer, ainda, nos processos de formaçãoda opinião pública. Nestas áreas de reflexão se inserem ostextos de Albino Canelas Rubim (Universidade Federal daBahía), sobre “Media, cultura e eleições presidenciais noBrasil Pós-Ditadura”, Paulo Serra (Universidade da BeiraInterior) sobre “Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca
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da relação entre sistema político e sistema mediático”, eJoão Carlos Correia (também da Universidade da BeiraInterior) sobre “Os media e o sistema político: audiênciase manipulação”.A obra “Comunicação e Política” debruça-se sobre a novarealidade da blogosfera, através do texto de João Canavilhas(Universidade da Beira Interior) sobre “Blogues Políticosem Portugal”. Escrutina a problemática das identidadesatravés do texto de Enric Saperas (Universidad Rei DomJuan Carlos) intitulado “El formato del Noticiário Televisivocomo discurso de representación de de las identidades” edo texto de Maria João Silveirinha (Universidade de Coimbra)sobre “Democracia Deliberativa e Reconhecimento: Repen-sar o Espaço Público”. Reflecte acerca dos processos deliderança de opinião com o texto de  Isabel Salema Morgado(do Instituto de Filosofia da Linguagem da UniversidadeNova de Lisboa) intitulado “A pressão política sobre oslíderes de opinião”. Debruça-se, ainda, sobre a dimensãoregional dos sistemas de comunicação política com o textode José Ricardo Cavalheiro (Universidade da Beira Interior/Laboratório de Comunicação e Conteúdos On-line) com  otexto “O triângulo bloqueado – Média, política e cidadãosna democracia local”.Este livro tem as qualidades e fraquezas do pioneirismo.Reflecte um certo tactear da investigação portuguesa nosdomínios da Comunicação e Política. Porém, assume atentativa de fazer algo de novo, sabendo que possui comobons trunfos a excelência de colegas que já percorrerampercursos mais aprofundados, noutra latitudes gegográficas.O organizador deseja agradecer a todos os participantes naobra e nas Jornadas para as quais estes ensaios foram, emprimeira mão, produzidos. Sublinha o empenhamento equalidade dos ilustres convidados nacionais e estrangeirose manifesta o desejo de se esteja perante um contributo paraa organização de uma importante área de estudos em torno
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da Comunicação e Política. Em torno desta obra e dasJornadas que a precederam já se avançou para uma sessãotemática de Comunicação e Política no âmbito da SOPCOM.Espera-se que outras ideias se concretizem. O organizadordeseja ainda agradecer o habitual empenho e competênciados Serviços Gráficos da UBI e dos Serviços Técnicos deApoio, nomeadamente nas pessoas da Dr.ª Mércia CabralPires, Dr. Victor Tomás e Sr. José Rogeiro.João Carlos Correia
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MÍDIA, CULTURA E ELEIÇÕESPRESIDENCIAIS NO BRASILCONTEMPORÂNEO*Antonio Albino Canelas Rubim e Leandro Colling**Resumo: O texto analisa as relações entre mídia, culturae eleições presidenciais realizadas no Brasil contemporâneo(1989, 1994, 1998 e 2002). Destina-se especial ênfase àsinterações entre os campos político e midiático, inscritosnos contexto societário e cultural. Busca-se refletir sobreas mutações dos dispositivos presentes e das estratégias de-senvolvidas em cada um dos experimentos eleitorais. Taisepisódios estão sempre contextualizados na circunstância deuma sociedade ambientada pela comunicação e nas dife-rentes conjunturas vivenciadas pelos atores políticos emdisputa.Analisar as relações existentes entre mídia, cultura eeleições presidenciais no Brasil contemporâneo, entendidocomo momento pós-ditadura (1985 em diante), significa deantemão pensar a realização destas interações em uma_______________________________* - Este texto é uma versão ampliada e atualizada do artigo: RUBIM,Antonio Albino Canelas e COLLING, Leandro. Mídia e EleiçõesPresidenciais no Brasil Pós-Ditadura. In: Diálogos de laComunicación. Lima, (69):74-87, 2004.** - Antonio Albino Canelas Rubim é Professor Titular e Diretor daFaculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Ex-Presidente da Associação Nacional dos Programas de Pós-Gradu-ação em Comunicação – COMPÓS. Professor do ProgramaMultidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade daUFBA. Pesquisador do CNPq. E-mail: rubim@ufba.br. LeandroColling é Doutorando na Faculdade de Comunicação da UFBA eProfessor da Faculdade Social da Bahia. E-mail: colling@ufba.br.
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Comunicação e Políticasociedade ambientada pela comunicação, em especial, peloseu formato mídia.O imprescindível tema da incidência da comunicação nasociabilidade e das modalidades de sua conexão com acontemporaneidade tem mobilizado um plural e dissonantenúcleo de pensadores da atualidade, pertencentes ou não naárea de estudos das teorias da cultura e da comunicação.Não parece ser mera coincidência a recorrência a expressõescomo: “Aldeia Global” (McLuhan), “Era da Informação”ou “Sociedade Rede” (Manuel Castells), “Sociedade Infor-mática” (Adam Schaff), “Sociedade da Informação” (DavidLyon, Krishan Kumar, dentre outros), “Sociedade Conquis-tada pela Comunicação” (Bernard Miège), “Sociedade daComunicação” ou “Sociedade dos Mass Media” (GianniVattimo), “Sociedade da Informação ou da Comunicação”(Ismar de Oliveira Soares), “Sociedade Media-Centric”(Venício Artur de Lima), “Capitalismo de Informação” (F.Jameson) e “Planeta Mídia” (Dênis de Moraes).Todas estas denominações, entre muitas outras possíveis,têm sido insistentemente evocadas para dizer o contempo-râneo. Para além das nomeações, o persistente trabalho defazer e desfazer as articulações entre a atualidade, a situaçãopresente do capitalismo, o mal-estar da modernidade e oambiente cultural e comunicacional sistematicamente temanimado uma plêiade de autores, bastante díspares, sejameles modernos, pós-modernos ou neomodernos; integradosou críticos.Apesar desta diversidade de concepções teóricas e ide-ológicas, um dado comum aparece como fundamental paraa investigação e para este novo enquadramento dos estudos:a compreensão da contemporaneidade como uma sociedadeestruturada e ambientada pela comunicação, como umaverdadeira “Idade Mídia”, em suas profundas ressonânciassobre a sociabilidade contemporânea em seus diversos
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneocampos, em especial sobre os campos da cultura e da política,e, neste último caso, sobre seu singular momento eleitoral1.Dentre as alterações mais impactantes do campo midiáticono campo da política têm-se a presença cada vez mais potentede um novo ator político: a mídia e seu campo específico.O papel desempenhado pela mídia enquanto ator políticona contemporaneidade não pode hoje ser desconsiderado emnenhum estudo rigoroso do tema das eleições. Mas a relevantepresença da mídia como novo e potente ator político, quebusca interferir nos pleitos eleitorais, não pode obscurecerum outro componente introduzido pelo campo midiático noprocesso político e eleitoral na atualidade.Trata-se, sem mais, da inauguração de um novo cenáriosocial para a disputa política e eleitoral: o espaço eletrônico,conformado pelas mídias em rede. Este novo cenário obrigaa política e as eleições a se deslocarem das ruas, praças,parlamentos etc. – ou seja, dos espaços geográficos tãocaracterísticos da modernidade – para as telas, tomadas comometáforas de espaços eletrônicos. Elas se tornam, nos paísesinstalados em uma contemporaneidade de circunstânciassocietárias ambientadas pela comunicação, os lugares porexcelência da luta política e eleitoral. A rigor, a políticae as eleições acontecem na atualidade privilegiadamente emespaços eletrônicos, mas não exclusivamente nestes espa-_______________________________1 - Para uma análise mais de detalhada da nova circunstância sócio-comunicacional contemporâneo, aqui nomeada de Idade Mídia, ver:RUBIM, Antonio Albino Canelas. La contemporaneidad como edad-media. In: NAVARRO, Raúl Fuentes e LOPES, Maria ImmacolataVassalo de (orgs.) Comunicación. Campo y objeto de estudo. México,Iteso/Universidade Autônoma de Aguascalientes/Universidade deColima, 2001, p.169-181. Para uma visão mais abrangente dainterface comunicação e política na contemporaneidade, consultar:RUBIM, Antonio Albino Canelas (org.) Comunicação e Política:conceitos e abordagens. Salvador / São Paulo, Editora da UFBA/ Editora da UNESP, 2004.
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Comunicação e Políticaços. Como acontece com a vida e a cultura contemporâneas,a política e as eleições habitam o lugar, configurado nainterface entre a tela e a rua2 e nomeado decontemporaneidade. Propõe-se, por conseguinte, que asociabilidade contemporânea consubstancie sua singularida-de exatamente através da conjunção entre espaços geográ-ficos e eletrônicos; convivências e televivências (vivênciasà distância possibilitadas pelas redes); global e local, tãobem captado pela noção síntese glocal e, enfim, entrerealidade contígua e telerrealidade.Instalada nesta sociabilidade contemporânea, a sociedadebrasileira, ambientada pela comunicação, desenvolveumodalidades atualizadas de conexão entre os campos dapolítica e da mídia, em especial em seus momentos elei-torais, desde o final da Ditadura Militar (1964-1984), poisela interditou a plena expressão das possibilidades einterações contemporâneas entre política e mídia. Antes de passar a análise específica dos enlaces entremídia e eleições presidenciais no Brasil recente, cabe destacar,ainda que tangencialmente, outra dimensão que deve serconsiderada com a devida atenção: a singularidade daseleições nas (inter)relações entre comunicação e política. Istoé, torna-se necessário assimilar que as eleições são ummomento altamente singular de estudo das interações entrecomunicação e política3. Tal singularidade deriva das carac-_______________________________2 - A idéia da contraposição entre tela e praça é uma inspiração livretomada do seguinte texto: MATA, Maria Cristina. Entre la Plazae la Platea. In. SCHMUCLER, Héctor e MATA, Maria Cristina(orgs.) Politica y Comunicación. Buenos Aires, Catalogos, 1992,p.61-76.3 - Para uma análise mais apurada do tema, consultar: RUBIM, AntonioAlbino Canelas. Nuove configurazioni delle elezioni nell’Età deiMedia in Brasile. In: BECHELLONI, Giovanni e LOPES, MariaImmacolata Vassalo de (orgs.) Dal controllo alla condivisione. Studibrasiliani e italiani sulla comunicazione. Bolonha, Mediascape,2002, p.167-182.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoterísticas marcantes das eleições. Elas são um rito periódicoe complexo, instituído de modo significativo a partir damodernidade, através do qual a sociedade democrática, nocaso de eleições competitivas: legitima seu sistema político;escolhe seus governantes – do poder executivo e legislativoe, por vezes, do judiciário – e seus programas de governo;dá acesso ao poder e recursos iniciais de governar, aindaque a governabilidade para todo o mandato tenha que serdisputada de modo cotidiano; continuamente redistribui opoder político na sociedade e renova o pacto político entrerepresentados e representantes; oxigena o sistema político;amplia o campo da política para além dos políticos pro-fissionais, através da solicitação, própria das eleições, departicipação do cidadão como votante – cidadão que delegapoder – ou militante, que atua nas campanhas; acelerama política, instituindo um tempo concentrado e veloz paradecisões relevantes. Enfim, as eleições propiciam uma maiorvisibilidade social à política, através de dispositivos pró-prios do campo político.Não é estranho, nem casual, que o episódio eleitoral sejamuitas vezes traduzido como festa e/ou solenidade, comocerimônia que, tendo um grau de excepcionalidade, requer servivida de maneira diferente da vida política ordinária. Este caráterfestivo ou solene apenas torna manifesto a singularidade daseleições como momento especial da política, como episódioextraordinário distinto da dia-a-dia cotidiano da política.Compreender as eleições como “tempo da política”, comosugerem Moacir Palmeira e Beatriz Heredia ao recorrer àexpressão muitas vezes utilizada pela população brasileirapara designar este momento, não parece algo desproposi-tado4. Antes pelo contrário, tanto a utilização popular, quanto_______________________________4 - PALMEIRA, Moacir e HEREDIA, Beatriz. Os comícios e a políticadas facções. In: Anuário Antropológico / 94. Rio de Janeiro, TempoBrasileiro, 1995.
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Comunicação e Políticaa assimilação acadêmica da expressão “tempo da po-lítica” retém, de modo sutil, os distintos e significativosmodos sociais dos cidadãos perceberem e experenciarema política. Aparentemente ausente da vida cotidiana eordinária da população, a política parece apenas se tornarpresente na vida dos cidadãos no momento eleitoral,confirmando o caráter extraordinário e singular assumi-do pelo momento eleitoral para a vida política.Acontece que esse momento singular da política de-nominado eleição, devido a sua repetição ritual, nas de-mocracias, tende a naturalizar o ato de votar, apagandoseu caráter de construção, engendrada historicamente.Michel Offerlé, em seu texto Le Vote comme Evidenceet comme Énigme, perspicazmente assinalou como a dis-posição de votar nada tem de natural, sendo uma com-plexa invenção societária, que requer um conjunto depredisposições, valores e práticas, longamente constitu-ídas5.Aliás, a continuada repetição histórica dos procedi-mentos eleitorais, característica própria e imanente dosregimes democráticos, tende não só a fazer esquecer ahistoricidade do ato de votar, mas a um processo quepode ser preocupante para a política representativa: umabanalização e um desinteresse pelo dispositivo eleitoral.Assim, a naturalização do momento eleitoral funcionanas democracias como uma contra-tendência nada des-prezível à afirmação das eleições como um momentosingular da política moderna e contemporânea._______________________________5 - Consultar Também sobre o assunto: GOLDMAN, Márcio eSANT’ANNA, Ronaldo dos Santos. Elementos para uma análiseantropológica do voto. In: PALMEIRA, Moacir e GOLDMAN,Márcio (orgs.) Antropologia, voto e representação política. Rio deJaneiro, Contra Capa Livraria, 1966, p.13-40.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoCultura e Idade Mídia no BrasilAs novas configurações culturais, políticas e eleitoraisque emergiram nos anos 50 e 60 nos EUA e, posteriormente,na Europa, não se desenvolveram no Brasil neste mesmoperíodo. A Ditadura Militar, imposta em 1964, como jáanotado, interditou tal processo, através da repressão ecensura políticas. Cabe, entretanto, lembrar que a ditaduranão teve apenas esta postura de negação da cultura, semprerelembrada devido a sua brutalidade e violência. Ela tam-bém teve iniciativas no campo da cultura, implantando umapolítica cultural autoritária6 e buscando criar os alicercessócio-tecnológicos para o desenvolvimento da mídia, em umalógica de indústria cultural no país. Por conseguinte, começaa conformar uma situação de Idade Mídia no Brasil7.Tais iniciativas, muitas vezes esquecidas, visavam aintegração do país, estando subordinadas às preocupaçõesinerentes à denominada Ideologia da Segurança Nacional,conjunto de idéias que inspiraram a construção do Estadopolicial atento aos seus “inimigos” internos e externos. Elasbuscavam fortalecer o controle e a dominação ideológicado país, além de desenvolver uma produção e distribuiçãode bens culturais, sob a égide do mercado capitalista. Assim,o desenvolvimento de um verdadeiro sistema nacional eintegrado de comunicações acontece “... a partir dosurgimento das redes – networks – de televisão, e isso jáno início da década de 1970”8._______________________________6 - MICELI, Sérgio (org.) Estado e cultura no Brasil. São Paulo, Difel,1984.7 - Ver: RUBIM, Antonio Albino Canelas. Democracia, cultura ecomunicação no Brasil. In: Intercom. Revista Brasileira de Co-municação. São Paulo, (53):51-58, julho a dezembro de 1985.8 - LIMA, Venício. Os mídia e a política. In RUA, Maria das Graçase CARVALHO, Maria Isabel V. de (orgs.) O estudo da política.Brasília, Paralelo 15 Editores, 1998, p.210.
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Comunicação e PolíticaO contraste entre o desenvolvimento de uma sociedadeambientada pela mídia no Brasil e a brutal interdição da políticatransitar em plenitude no país, inclusive na mídia, impedeo florescimento do processo de mutações no âmbito dasconfigurações da política e das eleições e também o apa-recimento no país de estudos de comunicação e política. Dessemodo, a seguinte observação pode ser facilmente formulada:Este impedimento da política livremente se rea-lizar na sociedade e em seus novos espaços (virtuais)de sociabilidade, engendrados pelas mídias, determi-nou, por conseguinte, que a eclosão significativa destatemática de estudos guardasse uma íntima conexãocom a redemocratização do país e, em especial, comos embates eleitorais, que, neste novo contexto, serealizam em uma sociedade na qual a comunicaçãose tornou ambiente constitutivo da sociabilidade9.A eleição para presidente em 1989 torna-se emblemáticadestas novas configurações da política. Na campanha pelasDiretas Já, em 1984, e nas eleições que se seguem ao fimda ditadura, em 1985 e 1986, experimentos começam a serengendrados, mas a eleição presidencial de 1989 pode sertomada, para efeito de demarcação de fronteiras, comoepisódio cultural inaugurador das novas configurações dapolítica e das eleições no país 10, devido à potência prove-_______________________________9 - RUBIM, Antonio Albino Canelas e AZEVEDO, Fernando Antonio.Mídia e política no Brasil: textos e agenda de pesquisa. In: LuaNova. São Paulo, (43): 189-216, sendo a citação da página 189.Neste artigo encontra-se vasta bibliografia sobre o tema da mídiae política no país.10 - Para uma visão de algumas campanhas eleitorais já reconfiguradasanteriores a 1989, consultar: CARVALHO, Rejane. Transiçãodemocrática brasileira e padrão midiático publicitário da política.Campinas, Pontes/UFC, 1999.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoniente de seu caráter simultaneamente nacional e inovador.Para uma rápida demonstração das diferenças inscritas emanifestas no processo eleitoral, basta comparar a eleiçãode 1989 à última eleição livre para presidente acontecida antesda instalação da ditadura militar. Em uma perspectiva sócio-cultural, entre o Brasil de 1989 e o de 1960, há diferençasprofundas. No país de 1960, apenas 30% da população vivianas cidades; existiam poucas estradas nacionais; a precari-edade dos transportes e das telecomunicações dificultava ainteração entre cidades e regiões do país; os jornais, o rádio(com algumas exceções, como a Rádio Nacional do Rio deJaneiro) e a televisão funcionavam como veículos eminen-temente locais; as transmissões televisivas se restringiam aoito capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, PortoAlegre, Recife, Salvador, Fortaleza e Curitiba), com 18emissoras e “cerca de 100 mil aparelhos no Rio e São Paulo”11e os circuitos culturais erudito – altamente restrito – e populareram, em termos sociais, muito distanciados, com débeis pontosde interlocução.Vinte anos depois, em 1980, a população já se tornaramajoritariamente urbana (67%). A população economicamen-te ativa tinha quase duplicado (93%), enquanto que o setorsecundário da economia cresceu 263% e o terciário 167%,tornando o Brasil um país urbano, industrial e de serviços12.Agora no país existiam 235 emissoras de televisão, 25milhões de receptores, cinco redes nacionais e 94% dapopulação estava potencialmente atingida pela televisão13._______________________________11 - FEDERICO, Maria Elvira B. História da comunicação – rádio etv no Brasil. Petropólis, Vozes, 1982, p. 85.12 - Dados retirados de: GUIMARÃES, César e VIEIRA, Roberto AmaralA. Meios de comunicação de massa e eleições (um experimentobrasileiro). In: Comunicação & Política. Rio de Janeiro, 2(9):147-158, 1988.13 - RUBIM, Antonio Albino Canelas. Mídia e política no Brasil. JoãoPessoa, Editora da UFPB, 1999, p.16.
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Comunicação e PolíticaPesquisas, com amostragem nacional, realizadas em 1989e 1990 indicam que 86% e 89% dos entrevistados, respec-tivamente, tomavam conhecimento dos acontecimentospolíticos através da televisão14. A cultura midiática, portanto,tinha se tornado o circuito cultural dominante e integravasimbolicamente parcela cada vez mais substantiva da po-pulação, tornando o futebol, a música e a telenovela, signospotentes desta integração e de uma cultura compartilhadapelos brasileiros15.Outros dados também podem mostrar a imensa trans-formação da cultura política e das eleições. Em 1960, votaramcerca de 15 milhões de pessoas, na época 20% dos bra-sileiros, pois analfabetos, soldados e jovens entre 16 e 18anos não votavam. Em 1989, cerca de 82 milhões foramàs urnas, algo em torno de 60% da população, quase doisterços deles semi-analfabetos ou analfabetos16.Nestas circunstâncias tão distintas, as campanhas tam-bém sofreram mutações e aconteceram em formatos muitodiferenciados. Em 1960, ela se pautou pelos espaços ge-ográficos, apesar das dificuldades e das dimensões conti-nentais do país: comícios, caravanas, visitas, passeatas,contato direto com os eleitores marcaram as campanhaspresidenciais de Jânio Quadros e Henrique Lott. A disputaeleitoral se fazia centralmente nas ruas, praças, auditóriose parlamentos. A precária mídia de então – com o rádio,principalmente, e a imprensa escrita à frente – apenasnoticiava e realizava a cobertura jornalística da campanha,primordialmente acontecida nos espaços geográficos. Inexistia_______________________________14 - MÓISES, José Álvaro. Democratização e cultura política de massano Brasil. In: Lua Nova. São Paulo, (26):24, 1992.15 - Sobre o tema, consultar: RUBIM, Antonio Albino Canelas e RUBIM,Lindinalva. Televisão e políticas culturais no Brasil. In: RevistaUSP. São Paulo, (61):16-29, março/abril/maio de 2004.16 - RUBIM, Antonio Albino Canelas. Mídia e política no Brasil...p. 16.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoo horário eleitoral de propaganda gratuita nos meioseletrônicos e a propaganda eleitoral paga era aceita nos meiosimpressos.Já em 1989, o horário eleitoral gratuito tornou-se a vedetee o eixo da campanha, associado às sondagens, ao marketinge aos debates eleitorais. Os comícios, as passeatas, ascaravanas, as carreatas e o contato direto com os eleitorestambém aconteceram, mas agora em outra conjunção deformatos e de sentidos. A interação entre a tela e a rua marcoucom intensidade o retorno da escolha direta de presidenteda República. Essa interação existente entre tela e rua, noentanto, não impediu que, em razoável medida, os acon-tecimentos políticos gerados na tela não fossem apenascoberturas e amplificações daqueles acontecidos nas ruas.Em suma: não só a tela ganhou centralidade na cam-panha em relação à rua, como também passou a ser umespaço social (ainda que eletrônico) de produção de fatospolítico-eleitorais essenciais para a campanha, muitos delessem qualquer dependência frente aos acontecimentos da rua.As interações entre tela e rua se tornam complexas, commuitas possibilidades de enlace. As campanhas e as eleiçõestinham sofrido uma vigorosa mudança, assim como ocorreracom o país.A eleição presidencial de 1989 aconteceu como proce-dimento isolado, sem a realização de escolhas simultâneaspara outros cargos, o que certamente potencializou o poderacionado pela mídia e deprimiu ainda mais a intervençãodo campo político, não envolvido em plenitude no proce-dimento eleitoral. Apesar disto, a politização da eleição foimuito significativa17._______________________________17 - Sobre a comparação entre as eleições de 1960 e 1989, ver RUBIM,Antonio Albino Canelas. Mídia, dimensão pública e eleiçõespresidenciais. In: ____. Mídia e política no Brasil...p.15-36 e LIMA,Venício. ob. cit. p.210-214, especialmente.
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Comunicação e PolíticaA política e os processos eleitorais podem ser estudadosem diferentes angulações e pelo acionamento de umamultiplicidade de procedimentos metodológicos. Refletirsobre as iniciativas e atitudes, complementares ouconflituosas, ensejadas pelos campos da política e da mídianos momentos eleitorais emerge, sem dúvida, como um dostemas e uma das possibilidades analíticas mais interessantespara iluminar as contemporâneas relações existentes entreestes dois campos sociais18.A preocupação de compreender os imbricamentos, assintonias e os confrontos entre estes campos têm relevânciaevidente quando se quer refletir acerca das novas configu-rações da política e das eleições, mais especificamente, emuma contemporaneidade ambientada pela mídia. A literaturaexistente sobre as atuais relações entre comunicação e políticanavega em horizontes largos e contrastantes. Alguns autoressugerem uma situação de dominância da política, na qualse amesquinha a comunicação, pelo seu esquecimento, ouatravés de sua concepção como algo puramente instrumen-tal, não se atribuindo a ela nenhuma capacidade de auto-nomia e impacto significativo sobre o campo político19. Noextremo oposto, fala-se de uma submissão persistente dapolítica à mídia e até do fim da política em uma sociedadetransbordante de mídia, opinião tão ao gosto doscomunicólogos, em especial daqueles orientados por um olharpós-moderno._______________________________18 - A noção de campo social, originalmente formulada por PierreBourdieu, foi aplicada à comunicação por, dentre outros, AdrianoDuarte Rodrigues. Ver: RODRIGUES, Adriano Duarte. O campodos media. Lisboa, Vega, s.d. 189 p. e RODRIGUES, AdrianoDuarte. Estratégias da comunicação. Lisboa, Presença, 1990, 223p. O texto trabalha com uma formulação livremente diferenciadadeste conceito.19 - Tal atitude parece ser ainda a predominante entre os cientistaspolíticos brasileiros. Ver: LIMA, Venício. ob. cit.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoEm meio a estas posições contrastantes e marcadamenteunilaterais, porque instruídas por visões e vieses discipli-nares, inúmeras outras possibilidades resultantes do entre-laçamento entre comunicação e política podem ser vislum-bradas. Stefan Reiser, atento a uma questão com certasimilitude com esta, ainda que instalada em fronteiras maiscircunscritas, propõe a noção de interdependência ao estudaras interferências da política e da mídia na determinação deagendas e temas em instantes eleitorais, descartando expli-citamente o mero predomínio da política ou da mídia20. Talpostura coincide com proposições e premissas já adotadosem outros textos anteriormente publicados pelos autores, nosquais se sugere que – ao invés de encarar a dominânciada política ou da mídia nesta relação como algo dado deantemão e permanente, predefinido (para) sempre – se busque,através de procedimentos rigorosos e sistemáticos, inves-tigar como esta predominância, em contínua disputa, alter-na-se dinamicamente, e locomove-se em um campo de forçassociais efetivamente existente. Tal campo, ao reunir políticae mídia, as insere em uma circunstância histórico-social maisabrangente e lhes dá sentido. Esta tensa conexão – porquesempre simultaneamente conflituosa e complementar21 -coloca continuadamente em disputa os poderes e as pre-dominâncias da política e da mídia.Aceita esta tensão permanente, manifesta ou latente, ea cotidiana disputa pela hegemonia na relação entre oscampos, em decorrência da possibilidade sempre presente_______________________________20 - REISER, Stefan. Política y medios masivos de comunicación enla campaña electoral. In: THESING, Josef e HOFMEISTER,Wilhelm (orgs.) Medios de comunicación, democracia y poder.Buenos Aires, Centro Interdisciplinario de Estudos sobre o DesarolloLatinoamericano/Fundação Konrad Adenauer, 1995, p.165-187.21 - Ver, por exemplo: RUBIM, Antonio Albino Canelas. Comunicação,política e sociabilidade contemporâneas. In: ___ (org.) Idade Mídia.Salvador, Edufba, 1995, p.107-146.
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Comunicação e Políticade alternâncias na predominância, torna-se viável elaboraruma interpretação das recentes eleições presidenciais bra-sileiras dentro de uma ótica analítica atenta ao comporta-mento e às atitudes dos campos da política e da mídia,considerando a interdependência, o confronto e acomplementaridade dos campos e cotejando as iniciativasempreendidas por seus agentes nos diversos momentoseleitorais em estudo. Cabe lembrar, por fim, que os camposna concepção aqui assumida, inspirada em Bourdieu, nãosão harmônicos, mas se constituem de agentes e forçascomplementares e antagônicas. Enfim, de atitudes muitasvezes contraditórias.Esboçadas as premissas teóricas do texto, pode-se traçarum quadro descritivo e analítico, ainda que em linhaspanorâmicas, dos experimentos midiático-eleitorais brasilei-ros recentes, devido os limites razoáveis deste texto.Eleição de 1989: inauguraçõesA primeira análise diz respeito à conjuntura e aosacontecimentos da eleição de 1989 para escolha isolada donovo presidente brasileiro22. Naquele momento, o campo_______________________________22 - A bibliografia sobre as eleições de 1989 e sua relação com a mídiaabrange um número expressivo de títulos. Dentre eles, podem serdestacados: ALBUQUERQUE, Afonso de. “Aqui você vê a verdadena tevê”. A propaganda política na televisão. Niterói, Mestradode Comunicação, Imagem e Informação da Universidade FederalFluminense, 1999; FAUSTO NETO, Antonio. O presidente natelevisão. In: Comunicação & Política, São Paulo, IX (11): 7-27,abril/junho de 1990; GUIMARÃES, César e VIEIRA, Roberto A.Amaral. Meios de comunicação de massa e eleições: um expe-rimento brasileiro. In: Comunicação & Política, Rio de Janeiro,I (9): 147-158, 1989; KUCINSKI, Bernardo. O ataque articuladodos barões da imprensa: a mídia na campanha eleitoral de 1989.In: ___. A síndrome da antena parabólica. São Paulo, FundaçãoPerseu Abramo, 1998; LIMA, Venício Artur de. Televisão e política:
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneopolítico ou mais especificamente os políticos, apesar darecente efervescência da Constituinte e seu desfecho coma elaboração da Constituição “Cidadã” de 1988, encontram-se desgastados pelas promessas não cumpridas da “NovaRepública” – como se (auto)nomeou o primeiro governopós-ditadura – e pelo reiterado fracasso e uso politiqueirode planos de combate à inflação e de estabilização (damoeda), a exemplo do que acontece com o Plano Cruzado(1986). O descontentamento com o governo Sarney, coma explosão (hiper)inflacionária; as mudanças sócio-culturaisnão realizadas e a sobrevivência das velhas liderançaspolíticas oriundas da ditadura, dentre outros motivos, tam-bém solapavam o prestígio e a credibilidade do campopolítico.O panorama eleitoral irá expressar com fidelidade aausência de alternativas hegemônicas, a fragmentação e o_______________________________hipótese sobre a eleição presidencial de 1989. In: Comunicação& Política, São Paulo, Ano 9, (11): 29-54, abr./jun de 1990;MIGUEL, Luis Felipe. Mídia e manipulação política no Brasil –a Rede Globo e as eleições presidenciais de 1989 a 1998. In:Comunicação & Política. Rio de Janeiro, VI(2/3):119-138, maio/dezembro de 1999; RUBIM, Antonio Albino Canelas. Medios,política y elecciones brasileñas de 1989 y 1994. In: Dia-Logosde la Comunicacion. Lima, (42):18-24, junho de 1995. (Revistapublicada pela Federação Latino-Americana de Faculdades deComunicação Social – FELAFACS); RUBIM, Antonio AlbinoCanelas. Mídia e política no Brasil. João Pessoa, Editora da UFPb,1999; SILVA, Carlos Eduardo Lins da. The brazilian case:manipulation by the media?. In: SKIDMORE, Thomas (org.)Television, politics and the transition to democracy in Latin America,Washington/Baltimore e London, The Woodrow Wilson Center Presse The Johns Hopkins University Press, 1993, p.137-144 eSTRAUBHAAR, Joseph; OLSEN, Organ e NUNUS, Maria Con-ceição. The brazilian case: influencing the voter. In: SKIDMORE,Thomas (org.) Television, politics and the transition to democracyin Latin America, Washington/Baltimore e London, The WoodrowWilson Center Press e The Johns Hopkins University Press, 1993,p.118-136.
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Comunicação e Políticadesgaste do campo político. O grande número de candida-turas de centro, esquerda e direita aponta para o momentode transição vivido pala sociedade brasileira. A ascensãoeleitoral de Fernando Collor de Melo e de Luiz Inácio Lulada Silva indica, antes de tudo, o desejo e o signo de mudançasprevalecentes na época; o fastio com os políticos profis-sionais “tradicionais” e uma ansiedade por novidadespolíticas, ainda que em perspectivas político-ideológicas tãodistintas. Enquanto a novidade de Lula implica, emradicalidade, na superação da ditadura e na busca de umajustiça social no país; a outra, representada por Collor, afinalvitoriosa, se alimenta de sentimentos populares, a exemplodo ressentimento dos “descamisados” contra a injustiça einaugura, em nível nacional, uma possibilidade política deprivilegiar o mercado como princípio regulador e motor dasociedade, em detrimento do estatal e do público.Collor, em moldes marcantes e inovadores para a políticabrasileira, introduz na cena nacional uma alternativaneoliberal, bem como uma política configurada pela exis-tência de um padrão midiático no país. Não por acaso, Colloracionou e esbanjou marketing, sondagens de opinião, pro-dução de imagem pública etc. Hoje parece consenso quetais inaugurações neoliberais e midiáticas de Collor – sefracassaram posteriormente em virtude de uma personali-dade atabalhoada e de equívocos de seu trânsito na política– persistiram no ambiente nacional, seja contaminando oideário e o comportamento (neoliberal) de outros políticos,seja alterando e atualizando as configurações e formatos dapolítica, em sintonia com a ambientação midiática dasociedade.A “Rede Povo” – paródia estético-crítica da poderosaRede Globo, empresa com forte teor oficialista durante todaa Ditadura Militar – de Lula que funcionou como contrapontopolítico-ideológico-eleitoral às concepções colloridas, emperspectiva diversa, também qualificou e atualizou a
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoformatação da política em novas configurações ideológicase midiáticas. Assim, à direita e à esquerda, o novo padrãomidiático da política, das campanhas eleitorais e das elei-ções se estabeleceu em 1989.A especificidade de uma eleição “solteira”, apenas parapresidente, promoveu, como já observado, um acionamentolimitado do campo político, porque ele não foi mobilizadoem plenitude para uma disputa mais ampliada, envolvendosimultaneamente outras instâncias de poder. Além disto, apotência desse campo encontrava-se deprimido pelo mani-festo desgaste dos políticos naquela conjuntura eleitoral(desilusão com a “Nova República” e o Governo Sarney;promessas não cumpridas; hiperinflação; persistência deautoritarismos etc).Em contraste com esta parcial retração do campo po-lítico, a intervenção do campo da mídia manifestou-seintensamente em 1989. A mídia, através de seu noticiárioe outros programas de grande audiência, como as teleno-velas, agendou temas que se tornaram centrais na eleição,como aqueles referidos à desqualificação dos políticos, doEstado e dos servidores públicos, emblematicamente sim-bolizadas na tematização dos “marajás”, onipresente eavassaladora na época. Na trilha dos “marajás” – expressãoque simbólica e simploriamente reunia todos aqueles quetiravam vantagens indevidas do Estado – vem seu caçador,Collor, tornando escandalosamente manifesta a produçãomidiática de imagens públicas e políticas, com formidávelincidência nas eleições. A hipótese de que este cenáriomidiático-eleitoral em algum sentido funcionou como umaantecipação do olhar neoliberal na sociedade, na cultura ena política brasileiras não parece improvável.A potencialização do campo da mídia manifesta-seevidente em inúmeros acontecimentos que conformam aeleição de 1989: o caráter de eleição “solteira”; a expec-tativa de um experimento inédito de eleição presidencial
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Comunicação e Políticaem uma sociedade ambientada pela mídia; a legislaçãoeleitoral que permite sem restrições a utilização das “gra-máticas” midiáticas, desenvolvidas no país em um patamartécnico altamente qualificado; a competente elaboraçãoestratégico-plástica das campanhas, em especial, a de Lulae de Collor e, enfim, as interferências político-eleitoraisexplícitas, inclusive comprometedoras, de parte da mídia emepisódios acontecidos já no segundo turno das eleições: comoo seqüestro de Abílio Diniz – cujos seqüestradores foramobrigados a vestir camisetas da campanha de Lula para seremmostrados na televisão – e a escancarada manipulação daedição realizada pelo Jornal Nacional do último debate entreCollor e Lula, beneficiando acintosamente Collor.Todo este conjunto de iniciativas demonstra a signifi-cativa atuação, a interferência ativa e o caráter determinantedo campo da mídia naquele evento eleitoral. Mas, ao realçaro enorme papel da mídia, não dá para aceitar que ela seja,unilateralmente, destacada do campo de forças forjadosocialmente na interação entre mídia e política, o qual incidesobre a disputa eleitoral, nem tampouco concordar composições que atribuam à mídia todo poder decisório naseleições e sobre a política em 1989.Em verdade, a incidência da mídia nas eleições de 1989deve ser entendida em dois níveis diferenciados. De um lado,a conformação de uma situação de Idade Mídia no Brasil,como foi visto, altera profundamente o campo de disputaeleitoral, constituindo novas condições e circunstâncias nasquais ocorre o embate eleitoral. Tais condições e circuns-tâncias apresentam-se fortemente marcadas pela presença dasmídias em rede e, portanto, indicam a primeira modalidadede compreensão do impacto da mídia nas eleições. Por outrolado, a mídia não se caracteriza apenas como um novo erelevante ambiente que altera as condições de disputa, mastambém – e isso se torna fundamental – age como um atorpolítico, senão novo, mas agora com ampliada potência
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneopolítica, devido ao seu intenso desenvolvimento, a ampli-tude crescente de seu poder de publicizar e de silenciar eseu intenso impacto em uma sociabilidade envolvida pelamídia23.As duas modalidades de incidência da mídia nas eleiçõesafetam momentos distintos do pleito de 1989. A mídiaconformada como novo espaço para a política permite queLula e Collor, sem grandes estruturas partidárias, passemao segundo turno. Suas vantagens competitivas são asinovadoras campanhas midiático-eleitorais e candidaturas queapareciam como novidades em um cenário político tradi-cional. Mais que isto, a mídia, a partir das eleições de 1989,torna possível que Lula deixe de ser uma importante li-derança sindical e se transforme em uma personalidadepolítica nacional, conhecida de amplas parcelas da popu-lação, mesmo no chamado Brasil profundo. No segundoturno, o destaque será a intervenção da mídia como atorno campo da política, que se vê ainda mais potencializadapelo caráter altamente competitivo que as eleições entãoadquirem, quando Collor e Lula disputaram, em situaçãode quase igualdade, a presidência de modo bastante acirradoaté o momento da votação. Nesta situação de quase igual-dade na disputa, o potencial de interferência da mídia sevê, sem dúvida, ampliado.As conclusões primeiras para esta interação entre os doiscampos no episódio eleitoral de 1989 incluem em seu elencoo impacto da novidade do acionamento eleitoral da mídiae de suas novas modalidades de realização; sua potenteintervenção no primeiro e no segundo turnos e, por fim,as debilidades (conjunturais) do campo político. A políticarealizada em espaços eletrônicos e em televivências se_______________________________23 - Sobre estas questões analisadas em uma perspectiva mais teórica,ver: RUBIM, Antonio Albino Canelas. Comunicação & Política.São Paulo, Hacker Editores, 2000.
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Comunicação e Políticaexpressa pela primeira vez no Brasil de maneira tão con-tundente, assim como os interesses e o poder de interfe-rência política de algumas das mídias, hegemônicas em seucampo. O capital político detido pela mídia e sua nãosubmissão instrumental e incondicional ao campo políticoficam em 1989 nitidamente manifestos24.1994: A eleição do RealA circunstância das eleições de 199425 mostra modifi-cações político-culturais, mas preserva ainda que com_______________________________24 - A análise dos momentos eleitorais de 1989, 1994 e 1998 tem comoponto de partida a bibliografia, já razoável, existente sobre estesepisódios eleitorais, especialmente a que trabalha em um viés dasinterações então existentes entre comunicação e política. Como seoptou por não citar sempre esta bibliografia, sua referencia podeser encontrada principalmente em RUBIM, Antonio Albino Canelase AZEVEDO, Fernando ob. cit. e secundariamente em RUBIM,Antonio Albino Canelas. Mídia e política no Brasil.25 - Para uma análise das interações entre mídia e eleições de 1994,cabe destacar: FAUSTO NETO, Antonio. A construção do presi-dente. Estratégias discursivas e as eleições presidenciais de 1994.In: Pauta Geral, Salvador, III (3):23-57, janeiro/ dezembro de 1995;FAUSTO NETO, Antonio. Telejornais e a produção da política:estratégias discursivas e as eleições de 1994. In: MOUILLAUD,Maurice e PORTO, Sérgio Dayrell (orgs.) O jornal: da forma aosentido, Brasília, Paralelo 15, 1997, p.499-523; KUCINSKI,Bernardo. O príncipe mulato e o sapo barbudo: mídia e eleiçõespresidenciais de 1994. In: ___. A síndrome da antena parabólica.São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 1998; LIMA, Regina LúciaAlves de. A política e seu funcionamento discursivo: estratégias,marcas e contratos. In: Comunicação & Sociedade. São Paulo,(26):41-60, 1996; MIGUEL, Luis Felipe. Mídia e manipulaçãopolítica no Brasil – a Rede Globo e as eleições presidenciais de1989 a 1998. In: Comunicação & Política. Rio de Janeiro, VI(2/3):119-138, maio/dezembro de 1999; MIGUEL, Luis Felipe. Mitoe discurso político. Uma análise a partir da campanha eleitoralde 1994. Campinas/São Paulo, Editora da Unicamp/Imprensa Oficial,2000; PORTO, Mauro Pereira. Telenovelas e imaginário político
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneomudanças, o caráter de transição vivido no país. Entre-tanto, já apresenta traços evidentes da possibilidade dese realizar, mais uma vez, uma transição pelo alto, noestilo “modernização conservadora” (Florestan Fernandes)ou “via prussiana” (Carlos Nelson Coutinho), tão persis-tente como cruel tradição na história político-culturalbrasileira. O campo político, ferido e renovado pelamobilização pró-impeachment de Collor em 1992; peloquase letárgico plebiscito26 em torno do sistema de governopresidencialista ou parlamentarista em 1993 e pelainoperante, mas esclarecedora, “reforma constitucional”,assiste, entretanto, uma redefinição relevante das forçaspolíticas, que inaugura uma recomposição política hápouco improvável, com a aliança entre o Partido da Social-Democracia Brasileira - PSDB e Partido da Frente Li-beral - PFL._______________________________no Brasil. In: Cultura Vozes, LXXXVIII (6): 83-93, novembro-dezembro de 1994; PORTO, Mauro. Telenovelas e política: o CR-P da eleição presidencial de 1994. In: Comunicação & Política.Rio de Janeiro, I(3):55-76, abril-junho de 1995 (nova série); PORTO,Mauro e GUAZINA, Liziane. A política na TV: o Horário Eleitoralda eleição presidencial de 1994. In: Contracampo, III, janeiro ajulho de 1999, p.3-34; RONDELLI, Maria Elizabeth e WEBER,Maria Helena. Ensaio das eliminatórias: os media e o campeonatoeleitoral. In: Revista de Comunicação e Linguagens, Lisboa, (21-22):347-357, dezembro de 1995; RUBIM, Antonio Albino Canelas.Medios, política y elecciones brasileñas de 1989 y 1994. In: Dia-Logos de la Comunicacion. Lima, (42):18-24, junho de 1995.(Revista publicada pela Federação Latino-Americana de Faculda-des de Comunicação Social – FELAFACS); RUBIM, Antonio AlbinoCanelas. Mídia e política no Brasil. João Pessoa, Editora da UFPb,1999; VENTURI, Gustavo e MENDES, Antonio Manoel Teixeira.Eleição presidencial: o Plano Real na sucessão de Itamar Franco.In: Opinião Pública, Campinas, II (2):39-48, dezembro de 1994.26 - Sobre a relação entre mídia e plebiscito de 1993, ver: MIGUEL,Luis Felipe. Imagens da história no plebiscito de 1993. In: ___.Po-lítica e mídia no Brasil. Brasília, Editora Plano, 2002, p.87-116.
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Comunicação e PolíticaEsta recomposição, que acontece sob a égide neoliberal,apesar da aparente derrota desta proposta junto com omonumental e inédito impedimento de um presidente daRepública, viabiliza, pelo menos, duas intervenções funda-mentais do campo político nas eleições de 1994: a draconianalegislação eleitoral que objetiva controlar as “gramáticas”midiáticas, impedindo seu acionamento em tomadas exter-nas e em edições que envolvessem recursos tecnológicossofisticados, e aquela que produz o que se demonstrou sero grande diferencial na competição eleitoral de 1994: o PlanoReal, esboçado nitidamente em uma perspectiva de interferirno calendário eleitoral. A eleição “casada” para diversoscargos públicos; a legislação eleitoral mutilada; as novascomposições políticas, com destaque para a aliança entrePSDB e PFL, e, em especial, o Plano Real alteram pro-fundamente o cenário de indefinições e de possibilidadesvariadas que se havia aberto no período pós-impeachment.Naquela conjuntura, estoques neoliberais e de cunho socialse entremeavam aleatoriamente e disputavam a agenda ea opinião públicas. Temas, como a fome, transitavam erepercutiam na sociedade e na mídia. Lula emergia comoprovável vencedor das eleições em todas as sondagens. Taisintervenções, anotadas acima, juntamente com outras, for-jam a espetacular alteração do cenário político-eleitoral ea vitória de Fernando Henrique Cardoso (FHC).A mídia atuou em todos os episódios políticos pré-1994,destacando-se com uma participação ativa no impedimentode Collor27. Ela igualmente expressou, de alguma maneira,o cenário ambivalente em diversos sentidos do governo ItamarFranco, ainda que, em uma avaliação final, terminasse porprevalecer também na mídia uma posição neoliberal,_______________________________27 - JOSÉ, Emiliano. Imprensa e poder: ligações perigosas. Salvador/São Paulo, Edufba/Hucitec, 1996.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoepisódica e confusa, marcada por tintas nacionalistas e/ou sociais, como também ocorreu com o governo Itamar.Mas esta dinâmica, que em alguma medida contempla-va o diverso, ainda que desigualmente, entrou em colapsocomo a aceitação e apoio incondicional da mídia ao PlanoReal. Ele passou a ocupar e ser defendido ferozmente emtoda a programação cultural dos espaços eletrônicos: noseventos esportivos, como a potente Copa do Mundo, vencidapelo Brasil em 1994, que assalta de modo avassalador oscorações e mentes do país do futebol; nos materiaisnoticiosos; nas telenovelas; nos musicais e nos shows devariedades, quando apresentadores de televisão bastantepopulares foram pagos pelo governo para fazer propagandanão declarada do plano. Acrescente-se a esta verdadeirablitz a milionária campanha publicitária do Real desen-volvida pelo governo, que, exuberante, preencheu e refor-çou a adesão da mídia, implícita ou explícita, ao planoe seu candidato, FHC.As conclusões segundas sugerem a tentativa das fraçõesdominantes no campo político – agora mais rearticuladas– de domesticar a mídia em sua intervenção política, sejaatravés de seu controle legislativo externo draconiano; sejaatravés da compra de seus espaços e opiniões; seja, porfim, pela sua assimilação através de um programa sócio-cultural e ideológico compartilhado, expresso por projetoscomo: o fim da inflação; a estabilidade e o Plano Real.Aliás, este plano demonstrou a capacidade de intervençãoda política sobre a mídia e, em especial, a possibilidadede uma reversão e uma construção políticas de cenárioseleitorais, em prazos bastante exíguos. Tem-se entãoconfigurada uma nova modalidade de articulação entre ossetores dominantes do campo político e midiático, a qualprescinde de uma intervenção eleitoral escancarada da mídiacomo em 1989, pelo menos nos seus espaços noticiosos.



34

Comunicação e PolíticaSilenciamento e eleição de 1998Depois das duas experiências eleitorais em uma soci-abilidade ambientada pela mídia, acontece em 1998 umterceiro experimento28 que, mantendo traços dos anteriores,traz a novidade de se realizar em um momento no quala transição parece ter se completado, posto que o projetoneoliberal aparece como instalado no país. Isto é, a eleiçãoacontece em uma circunstância sócio-cultural, na qual asambigüidades e possibilidades de uma transição se afunilamem torno de um projeto dominante cada vez maishegemônico: a inserção plena do país em lugar secundáriono panorama globalizado, sob a égide neoliberal.O refinamento e construção desta alternativa dominantederivam da capacidade de aglutinação da aliança PSDB-PFLe PMDB em torno de FHC, forjando um poderoso blocopolítico-ideológico e também fisiológico, que passa a co-mandar como um trator toda a política na sociedade bra-sileira, inclusive “ganhando”, através de expedientes legí-timos e ilegítimos, o dispositivo constitucional da reeleição_______________________________28 - COLLING, Leandro. Agendamento, enquadramento e silêncio noJornal Nacional nas eleições presidenciais de 1998. Salvador.Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contem-porâneas da UFBA, 2000 (mestrado); KUCINSKI, Bernardo. Asagração de FHC: a mídia no primeiro turno presidencial de 1998.In:___. A síndrome da antena parabólica. São Paulo, FundaçãoPerseu Abramo, 1998; LIMA, Venício e GUAZINA, Liziane. Políticaeleitoral na tv: um estudo comparado do Jornal Nacional e doJornal da Record em 1998. Trabalho apresentado no XXII Encon-tro Anual da ANPOCS. Caxambu, 27 - 31 de outubro de 1998,21p.; MIGUEL, Luis Felipe. Mídia e manipulação política no Brasil– a Rede Globo e as eleições presidenciais de 1989 a 1998. In:Comunicação & Política. Rio de Janeiro, VI(2/3):119-138, maio/dezembro de 1999; RUBIM, Antonio Albino Canelas (org.) Mídiae eleições de 1998. João Pessoa/Salvador, Editora da UFPB/Edi-ções Facom, 2000.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneopresidencial. Tal intervenção política (re)configura todo ocenário eleitoral e determina suas perspectivas, incluindoa plausível continuidade do governo FHC.O expediente da reeleição propicia a singular - e inéditano país - situação de se vivenciar um partícipe legitimadodo processo eleitoral que ocupa dois papéis simultânea eambiguamente, em uma preocupante duplicidade de candi-dato e governante. Esta dupla exposição certamente introduzuma desigualdade, competitiva e de acionamento de recur-sos, não desprezível no processo eleitoral. Tal desigualdadetorna-se ainda mais gritante, quando outra mudança nalegislação eleitoral – no Brasil sempre casuística, porquenão permanente e deliberada a cada eleição – reduziu otempo do horário eleitoral gratuito de televisão e rádio de60 para 45 dias e comprimiu ainda mais a campanha nestatemporalidade, ao “distribuir” – em verdade, diminuir – osdias da semana entre aqueles dedicados à campanha pre-sidencial e aqueles destinados às outras campanhas quesimultaneamente ocorrem. Tem-se assim uma exposiçãorádio-televisiva sumamente restrita e mesmo sem ritmo paraa disputa presidencial. Ainda outra importante intervençãodo campo político que marcou o processo de 1998: a reduçãodeliberada, por intervenção direta das forças políticasdominantes, das candidaturas a apenas duas possibilidadesefetivamente competitivas: Fernando Henrique e Lula, aindaque este último em uma situação bastante desigual.A intervenção do campo da mídia se fez, antes de tudoe mais uma vez, em total sintonia com as forças dominantesdo campo político. A adesão da mídia foi indiscutível tambémnessa eleição. A tradição governista da maior parte da mídiabrasileira outra vez se realizou. Mais que isto, ficou patenteuma afinidade ideológica entre setores dominantes no campopolítico e boa parcela da mídia em torno de FHC, do PlanoReal e das proposições neoliberais para o Brasil. Estaafinidade eletiva não derivava, entretanto, exclusivamente
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Comunicação e Políticade uma convicção ou afiliação ideológica, mas de uma crônicadependência da mídia ao Estado (endividamento, financi-amento de negócios, publicidade etc) e dos interesses dasempresas de comunicação na privatização de estatais, es-pecialmente do ramo das telecomunicações, coincidentementerealizada em ano eleitoral. Tal coincidência foi muitas vezesdenunciada como outra maneira de controle da mídia. Ocandidato Ciro Gomes que terminou em terceiro lugar naseleições de 1998 foi um dos que denunciou tal contami-nação.Por fim, outra intervenção da mídia: o quase silenciamentoacerca de um episódio tão transcendente para o país –inclusive para seus estados – como as eleições. Na RedeGlobo, o assunto praticamente não existiu, tendo a emissorase omitido de acompanhar sequer a agenda das candidaturas,como havia feito em todas as eleições anteriores. Tal atitudedenuncia o abandono da lógica de produção específica dojornalismo em favor de uma postura de mera adesão aosistema político dominante. Estudos realizados demonstramque não foram realizadas: nem a cobertura sobre as eleições;nem a discussão de temas que pudessem ser prejudiciaisao candidato / presidente, como a seca e as invasões realizadaspelos flagelados da seca. A marca da cobertura jornalísticada mídia em 1998 foi exatamente a invisibilidade das eleições,como anotou Luis Felipe Miguel. Conforme dados desteautor, o Jornal Nacional, principal noticioso da Rede Globo,dedicou de 13 de julho a 03 de outubro, data da eleição,apenas 4,6% de seu tempo às eleições29.Além disso, tal atitude buscou impor aos cidadãos umavisão de eleição já decidida e, portanto, sem “atrações” paraser publicizada. Ao invés de informações, profundo silênciosobre a eleição e as (graves) questões nacionais. Esta foi_______________________________29 - MIGUEL, Luiz Felipe. O Jornal Nacional e a reeleição. In: ob.cit. p.64.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoa estratégia hegemônica detectada através de diversos dosestudos realizados, especialmente os que analisam a RedeGlobo. Ela, através do Jornal Nacional, realizou umagendamento e um enquadramento de temas marcadamentefavorável ao candidato-presidente e um silêncio profundosobre questões problemáticas e a própria competição elei-toral. O restante da mídia não teve um comportamento muitodistinto, apenas apresentou um menor grau de invisibilidadeeleitoral. Um terceiro experimento eleitoral e uma terceiramodalidade distinta de articulação entre os campos midiáticoe político, ainda que em todas elas as relações tenham sidobastante perigosas para a democracia.Eleição de 2002: superexposição e sutis controlesSe em 1998 a eleição foi considerada ou tornada “fria”e quase inexistente na mídia brasileira, o experimento de2002 foi marcado pela superexposição e ampla visibilidadedesde o período pré-eleitoral, quando as candidaturas aindanão estavam completamente definidas. Alguns dadosdimensionam a mudança. Como foi anotado, o JornalNacional dedicou, em 12 semanas antes das eleições de 1998,apenas 4,6% do seu tempo total para a eleição presidencial.Em 2002, em 14 semanas antes do primeiro turno, opercentual passou para 29,4%. Na última quinzena, ocupou60% do seu tempo com as eleições30.A extensa cobertura também ocorreu nos demaistelejornais da Rede Globo. Os quatro principais presiden-ciáveis – Lula (PT), José Serra (PSDB), Antonhy Garotinho(PSB) e Ciro Gomes (PPS) – foram entrevistados ao vivo,_______________________________30 - MIGUEL, Luis Felipe. A descoberta da política. A campanha de2002 na Rede Globo. In: RUBIM, Antonio Albino Canelas (org.).Eleições presidenciais em 2002 no Brasil. São Paulo, HackerEditores, 2004, p. 94 e 95.
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Comunicação e Políticapor duas vezes, nos telejornais da emissora, inaugurandouma nova modalidade de entrevista, com longa duração ecom tempo rigorosamente igual e cronometrado, mostradoatravés de um grande relógio. Além disto, ela realizou doisdebates, um no primeiro turno e outro às vésperas do segundo.Tudo para evitar, aparentemente, privilégios entre osquatro candidatos competitivos, já os dois outros – deextrema-esquerda – foram tratados de modo bastante de-sigual. Os estudos indicam que houve uma preocupação doJornal Nacional não se deteve em conceder o mesmo espaçopara cada um dos quatro candidatos melhor colocados nassondagens de opinião. A análise de tendência expressa(valência) nas matérias também aponta para um certoequilíbrio, tendo apenas Ciro Gomes recebido um percentualde 10,5%, a mais, em matérias consideradas negativas àsua candidatura31.O restante da imprensa também realizou a “maior emelhor” cobertura de todas as eleições presidenciais bra-sileiras, como foi alardeado pela própria mídia. Os candi-datos tiveram as suas agendas acompanhadas e foramentrevistados inclusive pela MTV. A Rede Bandeirantesinovou e, além de um debate com os presidenciáveis, realizououtro debate com os candidatos a vice.Analisar a configuração do campo político nas eleiçõesde 2002, ajuda a entender este interesse da imprensa. Aocontrário de 1994 e 1998, o bloco de centro-direita estavavisivelmente desunido em 2002. A candidatura de José Serra,do partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nãorecebeu o apoio de boa parte dos integrantes da base de_______________________________31 - Ver: PORTO, Mauro Pereira; VASCONCELOS, Rodrigo Figueiredode e BASTOS, Bruna Barreto. A televisão e o primeiro turno daseleições presidenciais de 2002. In: RUBIM, Antonio Albino Canelas(org.). Eleições presidenciais em 2002 no Brasil. São Paulo, HackerEditores, 2004, p. 74, 75 e 76.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneosustentação do então governo tucano. O PFL e dois im-portantes aliados, José Sarney (PMDB) e Antonio CarlosMagalhães (PFL), por exemplo, não fizeram campanha paraSerra e, no segundo turno, declararam seus votos em Lula.O Partido dos Trabalhadores - PT também passou porsignificativas mudanças. O PT buscou e conseguiu um feitoinédito e, depois de muita discussão interna, aprovou umacoligação com o Partido Liberal - PL, de centro, que ficoucom a vice-presidência, ocupada por José Alencar, ricoempresário da área têxtil e senador da República. O discursotido por alguns como “radical” desapareceu. Em seu lugar,Lula surgiu no tela como negociador e como “Lulinha paze amor”, assessorado pelo publicitário Duda Mendonça,considerado um dos melhores homens de marketing eleitoraldo Brasil, que já havia trabalhado para o conservador PauloMaluf, ex-prefeito de São Paulo.A moderação da política do PT e da imagem de Lulacomo um negociador foi um processo longamente formu-lado e construído em termos políticos e de mídia, nos últimosanos, pelo grupo hegemônico no Partido dos Trabalhadores.Não é algo meramente eleitoral ou mesmo alguma invençãogenial de marketing de Duda Mendonça. A política gover-nou claramente esta conversão midiático-eleitoral. Possivel-mente, a maior prova de que a mudança na cúpula petistanão tenha sido apenas um recurso para ganhar a eleiçãoesteja na forma como Lula e sua equipe vem governandoo Brasil, sem grandes mudanças na macro-política econômica.Em função do quadro político, o ex-metalúrgico e o PT,pela primeira vez, tinham grandes chances de vencer o pleito,que prometia ser bem disputado. Não é difícil entender que,dado a este quadro, o interesse da mídia pela eleição sejamaior, por razões jornalísticas e empresariais, dada a in-certeza do resultado eleitoral. Caso fossem criados critériosde noticiabilidade específicos para a política, certamente aseleições, que prometam maior disputa, teriam mais relevân-
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Comunicação e Políticacia para os jornalistas do que aquelas em que um doscandidatos parece já ter vencido por antecipação. Mas estaé apenas uma das dimensões da questão. Certamente a grandedependência do Governo Federal e a possibilidade de vitóriade Lula também pesaram – e muito – nas decisões acercada ampla cobertura eleitoral de 2002.As observações expostas até aqui, não contemplam todosos aspectos do fenômeno. Pelo menos duas perguntasprecisam ser feitas, ainda que sejam difíceis de seremrespondidas de imediato: 1. A quem interessou a ampliaçãoda visibilidade, aos candidatos mais conhecidos do eleito-rado ou aos com menores índices de conhecimento pelopúblico? 2. A mídia teria o mesmo comportamento se existisseum candidato consensual das elites ou caso Lula não tivesseassumido compromissos com a continuidade da políticaeconômica do governo FHC?A resposta da primeira pergunta poderia partir do pres-suposto de que José Serra e os demais opositores de Lulanecessitavam de mais visibilidade. O mesmo pode-se pensaracerca da segunda pergunta. Dificilmente teríamos umaimprensa tão preocupada em conceder espaços iguais aoscandidatos competitivos se algum dos prováveis vencedorespregasse, por exemplo, uma ruptura na política econômica.A configuração do mercado de comunicação e os índicesde audiência são outros dados que merecem ser lembradosna tentativa de explicar o porquê da superexposição àseleições de 2002. Nos últimos anos, em função da crescenteconcorrência, o Jornal Nacional tem perdido significativospontos no Ibope. Em 1989, a média de audiência chegavaa 84%32. Desde 2001, a audiência oscila entre 31 a 42 pontospercentuais no Ibope, em São Paulo33. A imagem negativa_______________________________32 - LIMA, Venício A de. Mídia: teoria e política. São Paulo, EditoraFundação Perseu Abramo, 2001, p. 223.33 - Ver dados disponíveis no site www.ibope.com.br.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneode um telejornal oficial e parcial também pode ter contri-buído para a queda de audiência e credibilidade. Ou seja,o telejornal pode ter decidido realizar uma cobertura mais“isenta e imparcial” para melhorar a sua imagem peranteos telespectadores e anunciantes. Além disso, um ambientemais competitivo, ainda longe do ideal no Brasil, nãoincentiva as manipulações explícitas que facilmente podemser denunciadas pelos concorrentes.Outras questões merecem ser equacionadas. Afinal, qualfoi o estatuto desta superexposição? De que tipo de visi-bilidade se está falando? Quais os signos mais profundosdesta visibilidade? O que deixa ver e não ver esta visibi-lidade? A idéia simplista que a mera visibilidade representaum benefício para a política e um expediente democráticopara as candidaturas carece de um sentido mais consistente,pois “esquece” que a mediação contemporânea da visibi-lidade da política não se realiza ao modo de uma plenae pura transparência. A mídia não funciona apenas comoum elo de intermediação (passiva) entre política e cidadãos.Nesta mediação há intervenção ativa de muitos atores sociais,tais como proprietários das empresas, profissionais, anun-ciantes, fontes, entidades, forças políticas presentes nasociedade. Além disso, ela sofre os efeitos da cultura e rotinasde produção, que inevitavelmente irão envolver seleções,agendamentos, silenciamentos, enquadramentos etc.Ou seja, o fato de destacar que a imprensa concedeuampla visibilidade para a eleição de 2002 não deve ser vistosimplesmente como um elogio à sua atuação. Uma dastemáticas eleitorais mais visíveis foi o panorama da eco-nomia brasileira. Na análise da cobertura econômica, osestudiosos detectaram não um debate amplo, plural e abertodos temas, como a superexposição poderia fazer crer. Pelocontrário, a investigação de Mauro Porto, por exemplo,detectou um altíssimo percentual de enquadramento restrito,com apenas uma interpretação do acontecimento apresenta-
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Comunicação e Políticada na notícia34. Outro estudo destaca que o Jornal Nacionaloperou com duas estratégias de fechamento do campodiscursivo, sendo que a mais explícita consistia na obtençãode promessas por parte dos candidatos que, ao serementrevistados, eram cobrados a manter os contratos, opagamento das dívidas e o ajuste fiscal35.Assim, a superexposição não significou necessariamentetransparência, pois não contemplou nem uma pluralidadede interpretações da realidade, nem uma ausência de in-tervenção posicionada unilateralmente da mídia, que em lugarde uma manipulação ofensiva, como em 1989, realizou em2002 um sutil controle das candidaturas, dos temas e, emespecial, das interpretações que veicula sobre eles. Novase sutis articulações emanam nas relações entre mídia eeleições presidenciais no Brasil.Algumas conclusões ainda provisóriasAo transitar analiticamente pelas eleições presidenciaisrealizadas após o fim da ditadura no Brasil, ficam mani-festos os diferenciados entrelaçamentos entre o campo dapolítica e o campo da mídia. Uma avaliação do conjuntode momentos eleitorais midiáticos deve reter o seguinte:A absorção do impacto inicial e da novidade do poderda mídia e sua aceitação como instante da nova política_______________________________34 - O enquadramento restrito para a temática economia foi verificadoem 74,5% de um total de 165 matérias analisadas. Ver PORTO,Mauro Pereira, VASCONCELOS, Rodrigo Figueiredo de e BAS-TOS, Bruna Barreto. A televisão e o primeiro turno das eleiçõespresidenciais de 2002.  In: RUBIM, Antonio Albino Canelas (org.).Eleições presidenciais em 2002 no Brasil. São Paulo, HackerEditores, 2004, p 77.35 - Ver MIGUEL, Luis Felipe. A descoberta da política. A campanhade 2002 na Rede Globo. In: RUBIM, Antonio Albino Canelas (org.).Eleições presidenciais em 2002 no Brasil. São Paulo, HackerEditores, 2004, p. 102.
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Mídia, cultura e eleições presidenciais no Brasil contemporâneoparecem ser nítidos. Tal assimilação acontece através deintervenções, muitas delas legislativas, do campo político,objetivando ter controle sobre a mídia; por via da aceitaçãoe da presença cada vez mais cotidiana de uma gama deprocedimentos político-midiáticos, como as sondagens e omarketing, que tomam forma e relevância no período e pelamodelagem acontecida nas campanhas eleitorais, às quaistenderam a convergir para padrões muito assemelhados e,por conseguinte, com capacidade de intervenção muitoaproximada.A circunstância de midiatização das eleições, a confor-mação de modelos de cobertura jornalística e de padrõesde campanhas eleitorais não implica em uma assimilaçãoe uma identidade do perfil das relações entre mídia e eleições.Assim, os contextos, as conjunturas e os campos de forçapolítico-eleitorais de cada uma das eleições presidenciaistêm propiciado uma variedade de interações entre o campomidiático e o político, com modalidades diferenciadas decobertura, com estratégias distintas de campanhas eleitoraisetc. Ou seja, as diferentes configurações de relação mídiae eleições nos diversos experimentos de escolha presidencialreforçam o procedimento e a opção metodológica de pensara comunicação e a política interdependentes, como campode forças em permanente disputa.Deve-se considerar preocupante tanto a tentativa políticada mídia de restringir e até silenciar a temática política,como a superexposição que, realizada sob o controle da mídia,dá visibilidade a alguns temas e silencia outros, conside-rados impertinentes. Mas, apesar das diferenciadas estraté-gias da mídia terem, todas elas, forte impacto sobre aseleições, o que se observa igualmente é uma lenta mudançado padrão de intervenção eleitoral da mídia, no sentido denão agir de modo mais equânime, ainda que nãosatisfatoriamente plural, como requer uma democracia hoje.Mesmo porque não existe possibilidade de democracia na
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Comunicação e Políticacontemporaneidade, se não acontecer uma democratizaçãodas comunicações. Ela implica em padrões democráticos deatuação política da mídia, no agendamento pleno dos temasde interesse público e, em especial, na garantia que apluralidade de interpretações dos atores sociais e políticosesteja presente habitualmente na tela, este modo espaço, noqual se constrói a sociabilidade contemporânea.
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O JORNALISMOE O SISTEMA POLÍTICO:AUDIÊNCIAS E MANIPULAÇÃOJoão Carlos Correia*IA problemática dos media, em especial do campo dojornalismo, continua a ser central para as condições deexistência da democracia deliberativa. Esta concepção dedemocracia implica a existência de uma esfera pública,entendida como uma rede de comunicação, informação etrocas de pontos de vista, cuja influência se deve reflectirno posterior tratamento das questões que tem lugar no interiordo sistema político. Nesta posição confluem factores con-traditórios que urge ponderar com as devidas cautelas:Desde logo, insiste-se no modelo da Publicidade comouma tradição moderna graças à qual a se opera a trans-formação do domínio público em espaço público.Ao mesmo tempo relança-se a discussão sobre as con-dições de viabilidade de um espaço público informal, o qualé em larga medida, mediatizado. A questão reside em garantira existência de fluxos entre a constituição da opinião naesfera pública e a tomada de decisão institucional. Estesfluxos implicam uma análise exigente da forma como estáorganizado o espaço público contemporâneo, identificandoquais as suas instituições, constrangimentos e desigualdadesTal análise requer uma inquirição sobre o papel dos massmedia nas sociedades contemporâneas. Os cidadãos,idealmente, comportam-se como um público quando dia-_______________________________* - Departamento de Comunicação e Artes. Universidade da BeiraInterior.
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Comunicação e Políticalogam sem restrições acerca de assuntos de interesse geral.Num público de grande dimensão este diálogo exige meiosespecíficos para transmitir informação e influenciar os quea recebem como sejam jornais, revistas Rádio, Televisão,Internet. Ao entendermos a visibilidade mediática como umespaço no qual vários grupos sociais e instituições com-petem entre si e em que lutas ideológicas se desdobramsobre a definição e construção da realidade social, a análiseda oportunidade de acesso torna-se fundamental. No con-texto em que a exigência de pluralismo deve ser balanceadade um modo em que, simultaneamente, se tenha em contaa diferença legítima (a qual só é legítima quando reflectesobre si mesma e sobre as suas próprias limitações, acei-tando justificar-se e submeter-se ao criticismo externo) ea universalidade das condições de debate entre as posiçõesconflituais, o problema do acesso aos  media torna-semerecedor de uma reflexão que se  cruza com a teoria dosefeitos. IIUma das abordagens mais interessantes que revitalizou,entre os anos 70 e 90, a crença do poder dos media,designadamente do campo programático do jornalismo, temo seu pólo em torno do pensamento de Niklas Luhmanne, em especial, das opiniões expressas por este teórico noâmbito dos media e do jornalismo. Os conceitos deautopoiesis e de encerramento operacional fundam uma teoriada sociedade moderna baseada na diferenciação funcionalentre sistemas sociais autónomos, procedendo deste modoa uma ruptura em relação às tradicionais formas de dife-renciação baseadas na relação entre sistema e meio ambi-ente. A comunicação surge como um processo selectivo quese desenvolve em três níveis –produção de um conteúdoinformativo, difusão e aceitação desse mesmo conteúdo –
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O jornalismo e o sistema político: audiências e manipulaçãoprocesso selectivo este que desencadeia novos processosselectivos nos sistemas, com base nos quais estes operama redução da complexidade com que se confrontam(Luhmann, 1981 a: 137-138; Esteves, 1993: 23).Uma das consequências desta tese sobejamente conhe-cida passa pelo banimento de qualquer noção de esferapública, sociedade civil e abertura do sistema político própriasdas diversas tentativas iluministas de substituir a presençade uma verdade transcendental por uma verdade sujeita aocontrolo do consenso argumentativamente fundado. A con-tingência, entendida no sentido de um “ser possível de umoutro modo”, tornada uma característica das sociedadesmodernas, exige uma intervenção da opinião pública nosentido da definição de pressupostos temáticos que permi-tam limitar a discricionariedade do que é politicamentepossível (Luhmann, 1993, pp.93-94).A teoria da tematização (que emerge na Teoria dos Efeitos)analisa a capacidade de os media canalizarem os temas deum modo que contribua para diminuir a complexidadeenfrentada pelo sistema político. A preexistência de temasinstitucionalizados que limitam a natureza arbitrária do queé possível politicamente, e não a generalização de opiniões,é que estrutura a comunicação política.Esta perspectiva tem uma consequência: implica a in-sistência numa dimensão censurante implícita ao própriocampo dos media. A comunicação não pode dizer tudo. Dizapenas de acordo com os critérios selectivos do subsistemados media. A abordagem de Luhmann originou um percursoque acentua “a construção social da realidade” ao chamara atenção para a para a adopção de critérios próprios a cadasistema. No caso da informação noticiosa – o campoprogramático da informação que se distingue dos camposprogramáticos da publicidade e do entretenimento (Luhmann,2000: 22) – há apenas uma aplicação de critérios que dizemrespeito a duas possibilidades: a informação/não informa-
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Comunicação e Políticação. São enunciados um conjunto de critérios selectivos,os quais se aproximam consideravelmente daquilo quevulgarmente se considera «valores-notícia»: a) a surpresa,a novidade, o rompimento com as expectativas esperadas;b) o conflito c) a quantidade); d) a contravenção das normase a preferência pelo insólito e) a personalização e) aactualidade f) os limites de natureza organizacional.Assim, nas Guerras do Golfo Pérsico, a chamada censuraconsistiu apenas em fornecer ao sistema mediático, nome-adamente ao que designa como campo programático dojornalismo, o que eles distinguiam como publicável. Ditode outro modo, a censura produziu efeitos que se ajustassemà construção desejada pelos mass media, no campoprogramático da informação. Na verdade, esta formulaçãoteórica de Luhmann explicitamente levada a cabo no interiordos estudos sobre media e jornalismo foi talvez o esforçoteórico melhor sucedido ou, pelo menos, mais sofisticadopara reforçar a hipótese dos efeitos cognitivos e o efeitoda tematização. Por isso, incluiu as transformações do sistemacomunicativo como sejam o aparecimento da televisão e amediatização da política, o papel central assumido pelosmedia no comportamento eleitoral em detrimento dos gru-pos de referência tradicional, a alusão a novos fenómenosde «liderança de opinião». IIIAs teorias que enfatizam a autonomia dos media e aadopção de critérios que lhe são implícitos como sistemaatribuem a este a capacidade de percepcionarem o mundosob uma perspectiva que lhe é única. Sublinham a particularsituação de contingência que caracteriza as sociedadescomplexas com o desenvolvimento de sistemas altamentediferenciados.
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O jornalismo e o sistema político: audiências e manipulaçãoApesar do interesse deste contributo e da aguda percep-ção que Niklas Luhmann tem de alguns fenómenos damodernidade tardia que se manifestaram nomeadamente nocampo programático ou subsistema do jornalismo, existemalguns pontos que carecem de ser trabalhados e tidos emconta.Desde logo, há, no plano da análise social, uma reduçãodo conceito de racionalidade à zweckrationalitat de MaxWeber. Mesmo relativamente à Teoria dos Sistemas clássicahá uma diferença inequívoca: desconhece qualquer consen-so (implícito) relativo aos conteúdos de valor dos impe-rativos emitidos pelo sistema político. Se os media funci-onam como auxiliares de um mecanismo – a opinião pública– que apenas visa reduzir os temas que o sistema políticopode enfrentar, como encarar os fenómenos catalizados pelosmedia em que, justamente, se fazem apelos a outras formasde racionalidade que não apenas a racionalidade sistémica?Por outro lado, no caso concreto do subsistema dos massmedia, torna-se difícil tomar por adquirido o tipo de di-ferenciação sistémica apresentado por Luhmann. Falta saberem que medida se pode falar de diferenciação sistémicaquando, por exemplo, existe censura prévia ou quando osistema político ou o sistema económico – como recente-mente aconteceu – toma decisões relativas à escolha –eliminação ou nomeação – dos agentes do sistema mediático.Uma quantidade impressionante de exemplos e de refuta-ções teóricas provenientes da Sociologia da Comunicaçãoe da Teoria da Notícia são susceptíveis de serem introduzidasna discussão desta hipótese.Luhmann, como exemplo das teses que defende, afirmaque os militares na Guerra do Golfo não necessitaram decensurar os jornalistas, limitando-se a proporcionar-lhes oque estes desejavam em função dos seus critérios selectivos.É difícil sustentar que operações organizadas de informaçãoou de propaganda ou de relações públicas formuladas,
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Comunicação e Políticaredigidas no âmbito do sistema político por um particularsubsistema – os núcleos de inteligência e de contra-infor-mação do exército – possam ser entendidas como a apli-cação pelo subsistema dos mass media dos seus próprioscritérios de selecção.Há uma lógica por detrás de todo o raciocínio expressoque se pode traduzir de uma forma algo simplificadora: seapareceu nos mass media é porque foi seleccionada peloscritérios implícitos ao campo programático do jornalismo. Senão foi publicado, é porque não se ajustava aos mesmoscritérios. Fenómenos como a intertextualidade, como adesigualdade no acesso aos media, como os mecanismos deinterferência política ou económica parecem tornar-se secun-dários, meros efeitos num jogo de sombras que resultaria deuma abordagem perspectivista dos olhares dos sistemas.Por fim, uma importante crítica à tese de Luhmann dizrespeito à dificuldade de ter em conta os factores que dizemrespeito às audiências no âmbito da sua argumentação. Seisso é perfeitamente compreensível pelo tom – anti-psicologizante da sua teoria, ela torna-se dramática quandoo fenómeno em análise diz respeito aos mas media e à suarelação como o sistema político: não há lugar para outrosolhares na Teoria de Luhmann que não seja o olhar dossistemas. Não por acaso, Luhmann conhece o seu prestígiona análise dos mass media, justamente graças a uma re-futação da teoria dos efeitos limitados e da teoria do fluxode comunicação em duas etapas. Tal teoria, pelo menos noâmbito dos desenvolvimentos que se conhecem até aomomento nos limites dos comentários possíveis, desconheceo percurso que vai de encontro a uma inflexão na pesquisados efeitos dos media.Ora, o problema é que não é possível ficar no âmbitosimplista dos pressupostos clássicos da Teoria dos Efeitos:mais limitados ou menos limitados, mais behavioristas oumais centrados na cognição.
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O jornalismo e o sistema político: audiências e manipulaçãoDepois da necessária refutação dos efeitos limitados pelomodelo dos efeitos cognitivos, propõe-se o reconhecimentode uma nova inflexão: os modelos dos efeitos cognitivosque foram o sustentáculo teórico que fez regressar impor-tância dos media e a centralidade do jornalismo confrontam-se com a necessidade de pensar a conflitualidade de in-terpretações, da recepção activa, da multiplicidade depúblicos, da descodificação diferenciada. Se esta não é umaverdadeira “novidade”, a chave desta inflexão, o seu traçodistintivo que se faz sentir nalgumas das observações sobreo tema é o facto de estes fenómenos se verificarem quasetotalmente dentro do espaço mediático. Neste contexto, asteorias que centram o seu modo de pensar na força coesivadas sociedades e nos efeitos totais, enfrentam alguns pa-radoxos que tem que ser sistematizados.  Ou seja, os medianão produzem efeitos totais e unidireccionais porque háfactores ligados aos próprios media que impedem esse tipode efeitos. De uma maneira talvez mais simples: os medianão condicionam nem tematizam de modo incondicionalexactamente porque uma parte substancial da fragmentação,do pluralismo e do aumento da complexidade resultam dospróprios media, da sua segmentação e miniaturização.IVComo fundamentos desta inflexão, propõem-se os seguin-tes factores:A) Desde logo, há que sustentar a existência de trans-formações relativas ao sistema social. Tais transfor-mações estão ligadas a fenómenos extraordinariamentediversos como sejam as pressões do mercado comvista à emergência de novos segmentos de consu-midores, aos fluxos migratórios europeus, às alte-rações de costumes e do estatuto da mulher, aoaumento da mobilidade, à relativização dos Estados-
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Comunicação e PolíticaNação, à enfatização das diferenças identitárias emtorno de temas como a religião, a região, o géneroou o ambiente, à especialização dos mercados, à crisede legitimidade dos sistemas políticos, à fragmen-tação dos movimentos sociais. Regiões, classes esubclasses, culturas e subculturas, grupos de interes-se e minorias associativas são objecto de uma re-composição crescente. Deparamo-nos com uma si-tuação que nos parece paradoxal: há medida queaumenta a concentração dos meios de comunicação– face mais visível da globalização – surgemmovimentos de afirmação de identidades e de formasde aceleração do pluralismo. As formas políticascorrespondentes ao capitalismo global contemporâ-neo sofrem de um constante défice de legitimidade,exactamente pelo facto de a laicização do mundo nãopermitir que uma única narrativa se afirme comopredominante, seja através do direito natural sejaatravés de uma religião ou de uma ideologiahegemónica e totalizante. O acesso de crescentenúmero de excluídos à visibilidade acentua este déficede legitimidade, na medida em que sublinha opluralismo, a contingência e a incerteza. Ou seja, háum aceleramento da dialéctica entre inclusão eexclusão.B) Em segundo lugar, há que focar transformações nosistema comunicativo. Esta transformação estruturalmanifesta-se, primeiramente, através  da segmentaçãodos fenómenos de produção e recepção. Para talcontribuem as “Novas Tecnologia Multimédia”, aInternet, a Televisão por cabo e satélite, aregionalização dos media de massa. As mudançasestruturais verificadas na relação entre público eprivado (a aceleração das mutações sociais, a emer-gência de novas identidades sociais e colectivas, a
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O jornalismo e o sistema político: audiências e manipulaçãoatenção minuciosa ao self, o gosto exacerbado peloprazer individual, o culto, traduzido em diversosregistos,  da novidade e da diferença), surgem di-rectamente associadas seja a transformaçõestecnológicas como a miniaturização dos media, aosurgimento de media interactivos, à descoberta eproliferação das redes; seja a transformações denatureza narrativa como o aligeiramento e encurta-mento das mensagens.C) Simultaneamente surgem uma quantidade de novosfenómenos que tornam inviável concepções dema-siado rígidas no que respeita aos efeitos dos media.Emergem possibilidades efectivas de criar espaçosde observação que exercem a sua vigilância críticasobre os media que pertencem ao mainstream, para,em seu lugar, veicular visões alternativas produzidasno exterior do establishment mediático. O jornalismo tem de encarar um fenómeno novo quese configura como uma espécie de efeito paradoxal ouperverso da mediatização generalizada da opinião pública:o poder dos media tornou-se um dos temas objecto deatenção, interesse e controvérsia na esfera pública, gerandofenómenos diversos curiosos no que respeita à sua própriaavaliação e funcionamento. Desde logo, verifica-se umaapetência generalizada das elites políticas e académicas paraproduzirem, com alguma recorrência, reflexão sobre essamatéria.Surge uma tendência da sociedade civil para promovero debate sobre o tema da cobertura mediática. A visi-bilidade dos temas agendados pelos media e a configu-ração que lhes é conferida pelas visões do mundo dosjornalistas organizados enquanto comunidade interpretativatambém se confronta com a opinião do cidadão comumna sua vida quotidiana, a qual se difunde através deespaços informais.



54

Comunicação e PolíticaUm governo que mente de forma demasiado ostensivamesmo com apoio de media poderosos, pode ser confron-tado com instâncias de comunicação informal que nãocontrola. De um lado, dos cidadãos comuns, existem formasde comunicação informal, ocasional, directa e espontânea,que funciona como um elemento natural de politização masque fica muitas vezes limitada a círculos restritos departicipantes e que não conseguem alcançar a mediatização.Do outro lado, das elites, existem formas de comunicaçãopolítica subtraídas deliberadamente ao espaço público e quese confinam à troca de informações confidenciais entrejornalistas, políticos e alguns círculos académicos. Porém, em democracia, as fronteiras entre aquelas duasformas de comunicação e o próprio espaço público não sãorígidas: a opinião aparentemente periférica do senso comuminfluencia a percepção das mensagens mediáticas e pode,ocasionalmente, tornar-se politicamente relevante. Ao mesmotempo, a política de segredo das elites confronta-se com ascontradições que se verificam entre elas, com lógicas deinteresses conflituais e com a voracidade dos media e aspressões da opinião pública. Recentemente, os casos “Diáriode Notícias”, “Marcelo Rebelo de Sousa”, “Direcção deInformação da RTP” vieram demonstrar uma evidência: astentativas de intervir nos critérios dos media são observadospelos outros media numa lógica de denuncia que prejudicaos actores políticos que intervém nesses actos. Contra a lógicaque sempre presidiu à sua actuação, os próprios media sãonotícia: sectores importantes da opinião pública discutem asopções dos media, a forma como constroem a agenda e comose submetem a ditames exteriores.VFinalmente, surgem transformações de natureza teóricaque evidenciam a sensibilidade ao pluralismo e à fragmen-tação cultural como factos sociais difíceis de contornar:
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O jornalismo e o sistema político: audiências e manipulaçãoDo lado da teoria dos sistemas, os usos e gratificações,através de Blumer e Gurevitch, (1995: 11-24) continuama identificar uma forma de abordagem sensível à presençadas audiências.Seguindo um ponto de vista anteriormente testado nostrabalhos realizados no âmbito da hipótese dos usos e dasgratificações, os autores identificam quatro papéis poten-cialmente susceptíveis de serem desempenhados pelosmembros da audiência: o partidário, procurando um reforçodas convicções existentes; o cidadão liberal, procurandoorientação na decisão de voto; o monitor que procurainformação acerca de características do ambiente político(nomeadamente as propostas partidárias, os temas candentese a qualidade das lideranças); e o espectador que procuraexcitação, divertimento e outras satisfações de naturezaafectiva e emocional. Uma das linhas de análise perseguidapor Blumer e Gurevitch é a de encontrar articulações entreos papéis desempenhados pela audiência, as orientações dospolíticos e as orientações dos profissionais da comunicação.Neste sentido, parece lógico sustentar alguma dose decompatibilidade entre as orientações dos produtores, difusorese receptores das mensagens. Assim, a) ao papel de partidáriodesempenhado do lado da audiência, corresponde um papelde orientação editorial pelo pessoal dos media e um papelde «gladiador» do lado dos políticos; b) o papel de cidadãoliberal do lado da audiência seria complementado pelo papelde moderador no que diz respeito ao pessoal dos mediae de persuasor racional por parte dos políticos; c) o papelde monitor pelo lado da audiência seria complementado pelopapel de watchdog pelo pessoal dos media e de fornecedorde informação pelo lado dos políticos; e o papel de espec-tador, do lado da audiência, seria complementado pelo deentertainer pelo pessoal dos media e de actor (performer)pelo lado dos políticos.
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Comunicação e Política- Do lado das abordagens críticas, geralmente opositorasdo funcionalismo, o conceito de público revela-se, hoje,mais complexo, contraditório e plural que aquele queas grandes correntes teóricas que sobre ele se debru-çaram, sugeriam. Se é legítimo pensar que há umpensamento crítico, a sua constituição, hoje, passa pelaassunção plena de uma sociedade plural, fragmentada,onde o mercado desempenha uma função fundamentalembora não única, mas onde, simultaneamente, terãoque se encontrar respostas que não passem pelaestatização da economia, onde finalmente as tecnolo-gias da informação e da comunicação tornam disponívela possibilidade de se tomar a palavra;Compreendendo o contexto de uma sociedade mediática,afastando-se da tentação de pensar idealisticamente arelação entre entendimento e persuasão, como se elase pudesse efectuar, hoje em dia, segundo o modeloclássico da agora grega, onde as pessoas comunicavam-se imediatamente umas com as outras, Habermas (1996)admite a inserção de poder e prestígio, como definindoem última instância a selectividade dos temas aborda-dos, assim como a forma e a medida em que os mesmossão tematizados na esfera pública;- Acompanhando esta tendência, os estudos culturaissustentam que um mesmo texto é capaz de proporcionarvariadas leituras a audiências diversificadas. Quer acodificação quer a descodificação do texto mediáticodesenvolvem-se de acordo com as diferentes situaçõesde natureza social e cultural que circundam seja pro-dutores seja a audiência, possibilitando, consequente-mente, diversos quadros de interpretação possível. Estaabordagem do processo comunicativo levou à prolife-ração de investigações sobre «descodificação diferen-ciada» com vista, em especial, a encontrar evidênciasda resistência de minorias sociais às mensagens dominan-
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O jornalismo e o sistema político: audiências e manipulaçãotes dos meios. A partir desta investigação, defendia-seque as audiências já não podem ser consideradas recep-tores passivos de informação, mas sim como leitores queaceitavam, rejeitavam, subvertiam e negociavam a in-terpretação dos textos mediáticos (Cfr. Hartley, 2004: 97).- A teoria do agendamento, um dos núcleos de pesquisaque aponta para o regresso do poder dos media e, emespecial, do jornalismo, pode ser objecto de abordagenscada vez mais complexas: com efeito, uma das questõesque se coloca é o da desigual possibilidade de acessoà agenda mediática. Evidentemente que esta é em grandeparte monopolizada por promotores cujas acções são,à partida consideradas importantes (os titulares dospoderes) e que, por isso, possuem acesso habitual aosmedia dispondo de maior capacidade para influenciara sua agenda. Porém, pode haver questões que setransformam em acontecimentos através do chamadoacesso disruptivo Se o objectivo primordial da lutapolítica consiste em fazer coincidir as suas necessidadesde acontecimentos pragmaticamente motivadas com asdos profissionais do campo jornalístico, os exemplosda actualidade demonstram que há, também, uma lutapelo poder de agendar. Assim, a luta política tem comopalco central uma luta em torno das construções deacontecimentos. Como Cobb e Elder já enunciavam em1971, as capacidades de processamento e de atençãodesenvolvidas por qualquer organização humana sãonecessariamente limitadas. Por outro lado, a agenda decontrovérsia legítima de qualquer organização supõe aaceitação de algumas formas de conflito e a superaçãode outras. Porém, essa escolha reflecte e legitima adistribuição de poder entre grupos organizados.  Nessesentido, a noção de agenda-setting deve ser equacionadacom a de enquadramento.
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Comunicação e Política- Porém, para além destes elementos que consideramosinteressante introduzir há um um problema estruturalque constituiu precisamente o contributo dos efeitoscognitivos mas que apelam ao desenvolvimento de umanova síntese. O erro de fundo na sociologia da comu-nicação e na reflexão acerca da opinião pública con-tinuou a fazer-se sentir no facto de os grupos primáriosse oporem aos media entendidos como centros emis-sores que ocupam uma posição piramidal. Ora a  atençãoque deve ser dada  à  presença dos media - que seentende por fundamental - tem a ver com o facto deser impossível opor os media aos grupos, graças no-meadamente à omnipresença dos primeiros e à impor-tância que as relações simbólicas têm vindo a adquirirna constituição dos próprios grupos, dos diferentesespaços públicos e até na consolidação e naproblematização das formas de vida.  Em todas as teoriasque se debruçam sobre os efeitos de um modo unilaterale que não têm em conta a possibilidade deinterpenetrações mútuas, vislumbra-se uma narrativaescondida do receio do triunfo da comunicação sobrea política, da forma sobre o fundo. Ao fazer-se isso,corre-se o risco de não compreender que o funciona-mento da democracia está cada vez mais relacionadacom os media, sendo que a opinião pública, a buscade influência e a constituição de formas activas departicipação não tem necessariamente de se fazer apesarda presença dos media, mas com recurso a eles.Nesta medida, o direito de comunicação reflecte-se nasnossas sociedades, como um direito de ingresso no espaçopúblico, que passa por um direito de participação e visi-bilidade: acesso a periódicos, emissoras de rádio e, sobre-tudo ao pequeno écrã”. Nesse sentido, a luta pela capacidadede agendar, a luta pela hegemonia, a defesa da afirmaçãode identidades cruza-se com a necessidade de pensar uma
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O jornalismo e o sistema político: audiências e manipulaçãonova retórica mediatizada.  Simultaneamente, a negação dessedireito conhece uma outra dimensão: a da infoexclusão.ConclusãoA conclusão aponta pois, para uma nova síntese no planoda Teoria dos Efeitos:- O reconhecimento do papel dos media para o qualcontribuiu o modelo dos efeitos cognitivos e a supe-ração dos efeitos limitados.- A negação dos efeitos unilaterais e o reconhecimentodas contradições inerentes às sociedades pluralistas, asquais passam por uma certa ponderação de elementosintroduzidos, desde os anos 40, por hipóteses trabalha-das no âmbito dos efeitos limitados, e desde os anos60 pela reavaliação da noção de público e de audiência.
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CATACLISMOS E CATÁSTROFES:REFLEXÕES ACERCA DA RELAÇÃOENTRE SISTEMA POLÍTICOE SISTEMA MEDIÁTICO          J. Paulo Serra*IntroduçãoA relação entre o sistema político e o sistema mediáticoé, em plena “sociedade da comunicação”, mais problemáticado que nunca.As causas desta situação, que se afiguram diversas, podemser e têm sido procuradas quer do lado do sistema político,quer do lado do sistema mediático. Assim, o sistema políticoé muitas vezes acusado de ter sido incapaz de adaptar assuas práticas a um tempo em que a politica se faz, em grandeparte, fora dos espaços tradicionais da política – nomea-damente nos media e pelos media; de reagir a esta incapa-cidade mediante a tentativa, mais ou menos explícita, decontrolar e instrumentalizar o sistema mediático. Por seulado, o sistema mediático é acusado, também muitas vezes,de transformar a política num mero espectáculo, demitindo-se de apresentar aos cidadãos os problemas relativos à coisapública, as soluções e as alternativas políticas em presençae apostando na divulgação dos pormenores relativos à baixapolítica, à vida privada e mesmo íntima, ao escândalo maisou menos rasteiro dos agentes políticos; de, eventualmente,se render à tentativa de controlo e instrumentalizaçãoprotagonizada pelo sistema político para obter os corres-pondentes benefícios._______________________________* - Departamento de Comunicação e Artes. Universidade da BeiraInterior.
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Comunicação e PolíticaTodas e cada uma destas acusações têm os seus fun-damentos. Pela nossa parte, no que se segue, queríamosmenos acusar do que observar a forma como, a propósitode um tipo de acontecimento muito especial, os cataclismose as catástrofes, se estabelece a relação entre o sistemapolítico e o sistema mediático. Talvez no termo dessaobservação concluamos que, afinal, ambos os sistemascolaboram, objectivamente, para um mesmo fim: a perdade confiança dos cidadãos no sistema político e a trans-formação de cada uma das sociedades em que vivemos edo seu conjunto em sistemas ingovernáveis. Tal não sig-nifica, necessariamente, o fim do mundo – mas quiçá atransição para um tipo de sociedade que nunca conhecemos,e que exige não só um novo tipo de políticos mas tambémum novo tipo de media.1. A catástrofe como figura modernaMalgrado a relativa confusão semântica que, nos dici-onários da língua, envolve os termos “acidente”, “desastre”,“cataclismo” e “catástrofe”, a pragmática de tais termos indicaque eles não só partilham uma mesma ideia de negatividademas correspondem, também, a diferentes graus dessa mesmanegatividade. No entanto, entre os dois primeiros termos– acidentes e desastres – e os dois últimos – cataclismose catástrofes – não há não apenas uma diferença quanti-tativa; há também, e essencialmente, uma diferença qua-litativa: se os acidentes e os desastres se referem a acon-tecimentos limitados em termos de espaço, de pessoasenvolvidas e de efeitos, já os cataclismos e as catástrofesse referem a acontecimentos que envolvem espaços, pessoase efeitos tão vastos que são, à partida, inimagináveis.Acrescente-se ainda que o termo “cataclismo” tende, hoje,a ser abandonado em favor do termo “catástrofe” – umaprática que aqui também seguiremos.



65

Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre...Um exemplo claro da diferença entre as duas categoriasde acontecimentos infaustos pode ser encontrado no Cândidode Voltaire, escrito escassos quatro anos depois do terramotode Lisboa de 1755. Referimo-nos, mais concretamente, e noque se refere à primeira das categorias, ao naufrágio ocorridojá à vista do porto de Lisboa e em que morrem afogadostodos os passageiros e tripulantes, à excepção de Cândido,Pangloss e um marinheiro; e, no que se refere à segundacategoria, ao terramoto que sobrevém quando as três per-sonagens referidas fazem a sua entrada na cidade de Lisboa,e que Voltaire descreve da seguinte forma:Porém, mal tinham posto os pés na cidade, cho-rando a desgraçada morte do seu benfeitor [Tiago,o anabaptista], sentiram a terra tremer-lhe debaixo dospés; o mar embravecia-se ainda mais e arrastou osnavios que estavam ancorados no porto. Turbilhõesde chamas e de cinzas cobrem as ruas e as praças,as casas desmoronam-se, os telhados afundam-se eos alicerces dispersam-se, trinta mil habitantes de todasas idades ficam sepultados nas ruínas daquela opu-lenta cidade.1No seguimento da obra Voltaire descreve, de formasatírica, as duas respostas comuns dadas pelos seus con-temporâneos a um tal acontecimento.A primeira, corporizada no optimista universal que éPangloss, supostamente inspirado em Leibniz e Pope,2 é aque encara o terramoto como uma fatalidade que há que_______________________________1 - Voltaire, Cândido ou o Optimismo, V, Lisboa, D. Quixote, 2003, p. 24.2 - De facto, Voltaire atribui este fatalismo não a Leibniz e a Popemas a uma interpretação incorrecta desses autores feita por algunsdos seus leitores e (supostos) partidários. Cf. Voltaire, “Préface”,in Poème sur le désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome:tout est bien, www.voltaire-integral.com.
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Comunicação e Políticaaceitar, no pressuposto de que tudo o que acontece éexactamente o que deveria acontecer:- Porque tudo isto – dizia ele [Pangloss] – é o quehá de melhor; pois se há um vulcão debaixo de Lisboaou nas suas cercanias, é prova evidente de que não podeestar noutro sítio; porque é impossível que as coisas nãosejam o que são, atendendo a que tudo está bem.3A segunda resposta, protagonizada pelo Santo Ofício, éa que encara o terramoto como fruto dos pecados dos homens– mais precisamente, de alguns homens – que há que exorcizarda forma mais radical possível, de forma a restabelecer umaordem transcendente (supostamente) quebrada:Depois do terramoto que tinha destruído três quartaspartes de Lisboa, os sábios do país não encontrarammeio mais eficaz para prevenir uma ruína total, doque oferecer ao povo um belo auto-de-fé; pois aUniversidade de Coimbra tinha decidido que o es-pectáculo de queimar a fogo lento algumas pessoas,com as cerimónias e formalidades do estilo, era umsegredo infalível para impedir a terra de tremer.4Como o dá desde logo a entender o tom satírico que Voltaireutiliza para as caracterizar, nem a primeira nem a segunda dasrespostas são aceites pelo filósofo. Assim, no prefácio de umoutro texto que dedicou expressamente ao terramoto, o Poemasobre o Desastre de Lisboa, publicado em 1756, diz Voltaire,referindo-se ao autor desse mesmo poema - a si próprio:Ele confessa, pois, com toda a terra que há malsobre a terra, assim como bem; ele confessa que nunca_______________________________3 - Voltaire, Cândido ou o Optimismo, V, p. 25.4 - Voltaire, ibidem, VI, p. 27.
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Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre...nenhum filósofo conseguiu explicar a origem do malmoral e do mal físico; e que a bondade da Providênciaé o único asilo ao qual o homem pode recorrer nastrevas da sua razão e nas calamidades da sua naturezafrágil e mortal.”5Assim, nem o optimismo cruel de Pangloss, nem a sanhapiedosa da Inquisição – mas tão-só a consciência de quehá males no mundo, de que alguns desses males sãoabsolutamente insuportáveis e escapam não só à compre-ensão como ao controlo do homem. Se alguma “positividade”há em cataclismos e catástrofes – Voltaire chama-lhe,ainda,”desastres” -, é a de mostrar a todos, em toda a suacrueza, a dor e a fragilidade inultrapassáveis dos humanos.Este regresso aos textos de Voltaire sobre o terramotode Lisboa só aparentemente é anacrónico. Com efeito, elesilustram, de forma perfeita, o modo como começa a serconstruída a “figura moderna da catástrofe”, como lhe chamaLuhmann, que a define como “a ocorrência que ninguémquer e em relação à qual não são aceitáveis nem cálculosde probabilidade nem avaliações de risco nem opiniões deperitos”.6 É precisamente por ser o que permanece exterioràquelas que se revelam como características essenciais damodernidade - os cálculos de probabilidade, as avaliaçõesde risco e as opiniões de peritos -, que a catástrofe podeser considerada como uma “figura moderna”.Mas a catástrofe é uma “figura moderna” também emtrês outros aspectos.Em primeiro lugar, na medida em que a modernidadevê surgir catástrofes que resultam, em grande parte, da acção_______________________________5 - Voltaire, “Préface”, Poème sur le désastre de Lisbonne ou examende cet axiome: tout est bien.6 - Niklas Luhmann, Observations on Modernity, Stanford UniversityPress, 1998, p. 70.
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Comunicação e Políticahumana, de soluções humanas para problemas humanos comoa fome, a falta de habitação, a necessidade de energia, etc.Assim, à juntar às catástrofes como as que são exemplificadaspor Voltaire – pestes e tremores e terra, a que poderíamosjuntar ainda secas, fomes, inundações, trovoadas ou vagasde calor -, temos toda uma série de catástrofes ditas“ambientais”, de que Three Miles Island, Chernobyl ou, maisrecentemente, a maré negra provocada pelo Prestige, sãoalguns dos exemplos mais conhecidos.  E, numa situaçãoem que a relação do homem com o meio ambiente se tornoutão estreita, em que a distinção entre o “natural” e o“artificial” se foi progressivamente esbatendo, todos osacontecimentos “naturais” – por exemplo um terramoto –acabam por ser também “artificiais”, se não nas causaspróximas, pelo menos nas causas remotas e nos efeitosimediatos. É o caso, por exemplo, do terramoto que destróiuma cidade inteira, e que levanta sempre questões comoas seguintes: porque se construiu naquele sítio? Porque seconstruíram habitações sem a segurança necessária?Em segundo lugar, na medida em que as catástrofesdeixam de ser acontecimentos raros e anormais, para setornarem ocorrências cada vez mais frequentes e “normais”.7Em terceiro lugar, na medida em que, se Voltaire aindaconsegue ver a catástrofe à distância, emocionar-se com elacomo se ela fosse sempre a catástrofe dos outros, no sistemamundial e interdependente que é o nosso, as catástrofes deuns são, cada vez mais, as catástrofes de todos – dandoorigem a uma situação em que, como diz Luhmann, “a fonteprimária de incerteza social já não são os outros indivíduosmas antes o contexto ecológico no qual evolui o sistemasocial”.8_______________________________7 - “As catástrofes já não são limitadas espacial ou temporalmente”.Luhmann, Observations on Modernity, p. 85.8 - Luhmann, Observations on Modernity, p. 97.
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Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre... Se atentarmos novamente na definição luhmanniana decatástrofe – “a ocorrência que ninguém quer e em relação àqual não são aceitáveis nem cálculos de probabilidade nemavaliações de risco nem opiniões de peritos” -, não é difícilver que estamos perante um tipo de acontecimento marcantequer para o sistema político quer para o sistema mediático.Para o sistema político, na medida em que a catástrofe re-presenta, por definição, a antítese daquilo que, desde Platãoe Aristóteles, é visto como a essência da política: a construçãode uma ordem racional, assente na Ideia de Bem, no caso doprimeiro;9 uma acção assente na prudência, no caso do se-gundo.10 Para o sistema mediático, na medida em que a catástroferepresenta uma espécie de ponto supremo do informativo –o absolutamente imprevisto, o sublimemente horrível, o raci-onalmente injustificável. Por isso mesmo, e aqui reside o nossointeresse principal, a catástrofe é um acontecimento que permiterevelar, como nenhum outro, o tipo de relação que entretêmambos os sistemas, o político e o mediático.2. A política num mundo complexoJá no século XVIII a Encyclopédie considera ainda que“a filosofia política ensina os homens a conduzirem-se com_______________________________9  “Depois de terem visto o bem em si, usá-lo-ão como paradigma,para ordenar a cidade, os particulares e a si mesmos, cada umpor sua vez, para o resto da vida (...)”. Platão, A República, 540a-b, Lisboa, Gulbenkian, 1972, p. 360.10 - Na sua Política, diz Aristóteles: “Nós chamamos homem bom eprudente ao governante responsável e dizemos que o político deveser prudente”. Aristóteles, Política, Livro III, 4, 1277 a, 12-16, Lisboa,Vega, 1998, pp.197-199. E, noutro ponto: “A prudência é a únicavirtude peculiar ao governante. As outras formas [Aristóteles referea temperança, a justiça e a coragem] parecem pertencer tanto aosgovernantes como aos governados. A virtude peculiar aos governadosnão pode ser a prudência, mas a opinião verdadeira.” Aristóteles,ibidem, Livro III, 4, 1277 b, 25-30, p. 201.
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Comunicação e Políticaprudência, seja à cabeça de um estado seja à cabeça deuma família.”11 Tal não obsta a que, algumas linhas depois,a mesma filosofia politica seja qualificada como “esta ciênciatão útil e tão perigosa”. Se a utilidade parece óbvia, aperigosidade resulta, em primeiro lugar, do reconhecimentode que, como afirma ainda a Encylopédie, “a face da terraexperimentou tantas revoluções, e os costumes mudaramtanto, que o que era muito sábio no tempo em que Aristótelesescrevia, não o seria se o pusesse hoje em prática”.Este processo de mudança permanente, que se encontrapresente nas primícias do pensamento ocidental - e, pode-mos dizer, define mesmo o Ocidente enquanto tradiçãoespecífica -, só se torna totalmente aparente com atecnociência moderna, configurando aquilo a que sociólogoscontemporâneos como Anthony Giddens e Ulrich Beck têmvindo a designar por “reflexividade”,12 mas de que já nosmeados do século passado um autor como Teillard de Chardintinha ligado ao pensamento em geral e sublinhado os efeitos.13_______________________________11 - “Politique (Philosophie)”, in Encyclopédie de Diderot et D’Alembert,Volume 16 (Tomo IX do original), Milão, Franco Maria Ricci, 1978,P-111.12 - Cf. Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, Oeiras,Celta, 1992; Ulrich Beck, Risk Society. Towards a New Modernity,London, Sage Publications, 1998.13 - “Ora, com a primeira centelha de Pensamento surgida na Terra,a Vida engendrou um poder capaz de a criticar e de a julgar. Riscoformidável, amortecido durante muito tempo, mas cujos perigosse manifestam com o nosso primeiro despertar para a ideia deevolução. Como filhos que cresceram – como operários que setornaram ‘conscientes’, nós estamos a descobrir que Algo sedesenvolve no Mundo, por meio de nós próprios – talvez à nossacusta. E, o que é ainda mais grave, apercebemo-nos de que, nagrande partida que se joga, nós somos os jogadores ao mesmotempo que as cartas e a entrada”. Pierre Teillard de Chardin, OFenómeno Humano, Porto, Livraria Tavares Martins, 1970 (1940),p. 248; sobre o conceito de “reflexão”, cf. p. 169-170.



71

Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre...É certo que o poder sobre a natureza que a tecnociênciapropicia ao homem é visto, numa primeira fase – que iráaté meados do século XIX -, como fonte de previsão econtrolo e, assim, como o principal instrumento da cons-trução, finalmente possível, de um mundo humano ordenadode forma racional. No entanto, logo se verifica que atecnociência acarreta, simultaneamente, imprevisão e des-controlo – que quanto maiores são a previsão e o controloa certos níveis, maiores são a imprevisão e o descontroloa outros níveis, que quanto maiores são a previsão e ocontrolo a nível local, maiores são a imprevisão e o des-controlo a nível global.A razão disso reside na própria natureza da tecnociênciamoderna. Por um lado, ao ser um saber especializado, dascausas e dos efeitos relativos a uma região ontológicadeterminada, ela não pode deixar de ter, como contraponto,o desconhecimento de cada uma e do conjunto de todasas outras regiões ontológicas. Por outro lado, ao mobilizartecnologicamente as causas – limitadas - que conhece,procurando  produzir efeitos determinados e limitados, elanão pode deixar de produzir efeitos que são, ou desconhe-cidos, ou inesperados e indesejados; e de tal modo que,quanto maior a potência das causas mobilizadas pelo agircientífico-tecnológico, maior a potência deste último tipode efeitos.O resultado é, assim, um mundo não apenas cada vezmais desconhecido à medida que vai sendo conhecido, comocada vez mais incontrolável à medida que vai sendo - oupretendendo ser - controlado. O que, colocado em termosda que Comte considerava ser a verdadeira consigna daciência moderna - “Ciência, donde previsão; previsão, dondeacção”14 -, significa que o conhecimento científico torna cada_______________________________14 - “En résumé, science, d’où prévoyance; prévoyance, d’oùaction (…)”. Auguste Comte, Philosophie Première - Cours dePhilosophie Positive, Leçons 1 à 45, Paris, Hermann, 1975, p. 45.
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Comunicação e Políticavez mais difícil quer a previsão quer a acção sobre o mundo.Desta forma – e aqui reside a decisiva antinomia datecnociência -, à medida que aumenta o poder do homemsobre a natureza, aumenta o poder da natureza sobre ohomem; ou, como também se poderia dizer, a liberdade deacção do homem é, cada vez mais, uma necessidade dereacção – que visa, precisamente, anular ou limitar os efeitosinesperados e indesejados de uma acção sua prévia.  Neste mundo dominado pela incerteza e pelaimprobabilidade, em que do futuro só se pode dizer queserá diferente do presente e do passado, torna-se cada vezmais difícil qualquer definição da “prudência” – até porqueaquilo que num momento se considera como “prudente”poderá vir a revelar-se, no momento seguinte, como alta-mente “imprudente”. Assim, estamos todos sempre à beirada catástrofe mais ou menos literal.O risco sempre presente da catástrofe coloca o decisorpolítico perante o dilema entre agir – e provocar efeitosinesperados e incontroláveis - ou não agir – e sofrer efeitosnão menos inesperados e incontroláveis. No entanto, opolítico não pode aparecer, em face da “opinião pública”– nos meios de comunicação de massas - como alguém quese nega a agir. A solução do dilema parece óbvia: “inter-rogam-se os peritos ou procura-se o consenso”.15 Pode-seargumentar, é claro, que esta terceira via não é uma ver-dadeira solução – mas o mero adiamento do dilema entreacção e não acção. No entanto, face à “opinião pública”,a solução do decisor político é perfeitamente eficaz: elamostra que ele se preocupa não apenas em decidir mas emdecidir da melhor maneira possível, de forma sábia e prudente- ainda que, como dissemos atrás, a “prudência” seja hojeum conceito mais do que problemático._______________________________15 - Niklas Luhmann, Risk: a Sociological Theory, Berlin, New York,Walter de Gruyter, 1993, p. 173.
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Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre...Esta autêntica transmutação de uma não acção numa(suposta) acção, de uma indecisão numa (suposta) decisãosó é possível porque, ao contrário da política tradicional,assente no chamado “segredo de Estado”, a política mo-derna assenta na publicidade do Estado, na comunicaçãonão apenas do que se faz mas também e sobretudo do quese pensa fazer, na observação dos efeitos dessa comunicaçãona “opinião pública” e na adaptação permanente dessacomunicação em vistas de uma opinião favorável.16 Estanecessidade de comunicação faz com que a actividade dopolítico tenda a concentrar-se, quando não a resumir-semesmo, cada vez mais, na resposta às injunções permanen-tes da “opinião pública” – que, no limite, exige tudo e já.Mas essa resposta é, antes de mais, a comunicação de umaresposta; de facto, se os problemas só se tornam problemaspara a sociedade porque há uma comunicação mediática queos comunica como problemas, a (suposta) solução de taisproblemas tem de passar, também, pela comunicaçãomediática dessas soluções. Mas, e dada a crescente ausênciade soluções, essa comunicação é, cada vez mais, apenasa comunicação da própria comunicação.Ora, é precisamente em relação às catástrofes que estanatureza da política contemporânea se revela de forma clara.Em relação a elas, o político é obrigado a demonstrar, daforma mais clara possível, que elas não se devem nem à_______________________________16 - “Enquanto que a velha política do estado colocou a sua fé na raisond’état, e com referência a este princípio justificou o facto de manteras intenções, e, quando necessário, os actos secretos no interesseda consecução dos seus fins, hoje impõe-se o problema inverso:têm de ser tornados públicos actos que, possivelmente, nem sequerterão lugar, ou que podem não ter os efeitos que lhes são atribuídos.Tem que se estar permanentemente à vista e dirigir a sua atençãopara observar sob que condições e com que expectativas se éobservado. Não se deve esconder as suas intenções mas anunciá-las.” Niklas Luhmann, Risk: a Sociological Theory, p. 146.
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Comunicação e Políticasua acção nem à sua não acção – que ele (político) é,paradoxalmente, um agente que é um não agente, um agenteque está para lá do dilema entre acção e não acção.Mas terá algum sentido exigir esta demonstração dopolítico? Tem, na medida em que é a política que cria, parasi própria, esta exigência de demonstração. Aquilo de quese trata é, aqui, de mais um exemplo daquilo a que, aoreferir-se ao Estado de Bem-Estar, Luhmann chama a“sobrecarga do sistema político sobre si mesmo”.17 Aoassumir-se como “Estado de Bem-Estar”, o Estado passaa auto-responsabilizar-se por tudo o que faz e deixa de fazer.18Ora, se esta auto-responsabilização do Estado por tudoe por todos ainda era pensável – ainda que problemática– no âmbito limitado de cada Estado-Nação, numa soci-edade cada vez mais mundial e globalizada como a actual,a interdependência dos factores, a complexidade e aimprobabilidade são de tal ordem que ela só pode ser_______________________________17 - “Ao princípio do Estado de Bem-Estar subjaz a ideia de que todaa procura de meios de ordenação públicos ou de orçamentos públicosdeve tomar-se a sério a partir do momento em que pode ser anunciadano teclado da opinião pública, das pessoas politicamente impor-tantes ou do direito.” Niklas Luhmann, Teoría Política en el Estadode Bienestar, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 154.18 - Como exemplifica Luhmann em relação à questão específica dos“riscos”: “Por razões ao mesmo tempo estruturais e semânticas,o sistema político é hoje pressionado para politizar riscos qualquerque seja a sua proveniência, sejam emissões industriais ou Aids,condução negligente ou condutores de autocarro ou camião esgo-tados, formas de vida geneticamente manipuladas e reprodutíveis,ou o risco de se tornar um inválido, onde isto não foi cobertoaté agora pelo seguro de saúde. E o que fazem as estâncias deférias quando os turistas deixam de vir, ou os agricultores quandonão podem vender o seu produto a preços de mercado? Voltam-se para os políticos em busca de ajuda logo que o problema atingiuproporções que parecem tão grandes que as precauções pessoaiscontra o risco não são efectivas. Luhmann, Risk: a SociologicalTheory, p.160.
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Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre...“governada” a posteriori e por ensaio e erro; a antecipaçãoe a planificação tornam-se cada vez mais difíceis ou mesmoimpossíveis. Não admira assim que, que na actividade políticaem geral, verbos como “prever” ou “planificar” tendam, cadavez mais, a ser substituídos por fórmulas como “esperamosque”, “acreditamos que”, que colocam uma tal actividadenum nível que podemos situar algures entre a astrologiae a meteorologia. Por outro lado, se os problemas que secolocam às sociedades são globais, as soluções dessesproblemas também só podem ser globais – o que tem comoconsequência que os políticos de cada um dos Estados-Nação,que constituem ainda a organização política de base, têm,por si sós, um poder de decisão extremamente limitado. Estadificuldade poderia ultrapassar-se se houvesse a possibili-dade de estabelecer instâncias de decisão a nível global –mas, por uma ou outra razão, essas instâncias ou não existemou, quando existem, não se mostram capazes de decisõesvinculativas.3. Boas notícias são más notíciasRetomemos, aqui, o prefácio ao Poema sobre o desastrede Lisboa que citámos atrás. Logo no início, diz Voltaire:Se alguma vez a questão do mal físico mereceua atenção de todos os homens, foi nesses aconteci-mentos funestos que nos convocam à contemplaçãoda nossa natureza frágil, como as pestes gerais quearrebataram um quarto dos homens no mundo conhe-cido, o tremor de terra que engoliu quatrocentos milpessoas na China em 1699, o de Lima e de Collao,e em último lugar o de Portugal e o do reino de Fez.19_______________________________19 - Cf. Voltaire, “Préface”, in Poème sur le désastre de Lisbonne ouexamen de cet axiome: tout est bien.
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Comunicação e PolíticaOs “acontecimentos funestos” de que fala Voltaire – ascatástrofes – são acontecimentos informativos por excelên-cia, se tivermos em consideração que o aforismo segundoo qual “boas notícias são más notícias” (good news is badnews) é o aforismo central da informação mediática con-temporânea. Este aforismo é geralmente interpretado como a expres-são mais lídima daquilo a que se chama o “sensacionalismo”da informação mediática - derivado, por sua vez, dessa“curiosidade” que pode assumir formas mais ou menosmórbidas e a que autores como Aristóteles, Santo Agostinhoe Heidegger dedicaram a sua atenção. No entanto, à luzda cibernética, e, mais especificamente, do conceito dehomeostasia, ele pode e deve ser interpretado de uma formatotalmente diferente. Como é sabido, a homeostasia signi-fica que, quando posto em desequilíbrio, qualquer sistemavivo tende a desencadear acções que permitam restabelecero equilíbrio e a assegurar, assim, a sua continuidade. Paraque a homeostasia funcione, o sistema deve integrar, comoelemento, um qualquer mecanismo de recolha e de trata-mento da informação respeitante ao seu próprio estado. Umtal mecanismo deve, por definição, alertar para os estadosde desequilíbrio, potencialmente perigosos para o sistema,e não para os estados de equilíbrio; ou, como também sepode dizer, ele está orientado essencialmente para os des-vios, que não para a normalidade, do funcionamento dosistema. Isto não significa, no entanto, que o mecanismohomeostático funciona apenas quando o sistema está emdesequilíbrio – o que se passa é que, funcionando por assimdizer de forma latente, exercendo uma “vigilância” perma-nente, ele apenas intervém, de forma manifesta, quando sedá o desequilíbrio. A não ser assim – a estar constantementea enviar sinais de risco que teriam de ser constantementetomados em conta pelo sistema -, seria impossível ao própriosistema funcionar.
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Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre...Os chamados órgãos de informação – os media – podemser e têm sido vistos como uma espécie de mecanismohomeostático do sistema social, de garantes da “homeostasiasocial”.20 De acordo com esta analogia, as “boas notícias”corresponderão ao funcionamento equilibrado ou normal dosistema - elas apenas dizem ao corpo social que tudo estábem e que, portanto, nada de especial se passa, pelo quenão é preciso dizer que nada de especial se passa; quantoàs “más notícias”, elas corresponderão a estados dedesequilíbrio ou desvios do sistema em relação ao seufuncionamento esperado ou desejado, havendo, portanto, todoo interesse que sejam comunicadas ao/no sistema. Estas “másnotícias” procuram, de acordo com as regras básicas dojornalismo objectivo, determinar não apenas o “quem?”, “oquê?”, o “quando?”, o “onde?”, mas, cada vez mais, o“porquê?”, isto é, as causas e as responsabilidades – comoo comprova a ênfase que hoje se coloca no jornalismo dito“de investigação”.Essas causas e responsabilidades são, invariavelmente,reconduzidas em última análise ao sistema político Assim,por exemplo, se há acidentes de viação com mortos, feridose danos materiais, é porque a estrada foi mal planeada econstruída, as leis da condução não são as adequadas oua repressão policial aos infractores não é suficiente – tudocoisas que, de forma mais ou menos directa, podem serimputadas ao sistema político e à sua incapacidade deplanificação, previsão e prevenção; uma incapacidade que,assumem implicitamente os media que dão as “más notí-cias”, seria ultrapassável se o sistema político tivesse tidodevidamente em conta os avisos repetidos desses mesmosmedia. E, ao dar-se conta da imputação de causas e de_______________________________20 - Cf. Norbert Wiener, Cybernetics: or Control and Communicationin the Animal and the Machine, Cambridge, Mass., The MIT Press,1965, pp.161-2 e passim.
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Comunicação e Políticaresponsabilidades que surge nos media – o meio em quese forma a “opinião pública” -, o sistema político temde comunicar, o mais rapidamente possível, que irámodificar o que se exige seja modificado, sob pena dedar a ideia de que não se preocupa com a vida e o bem-estar dos cidadãos. Os políticos levam, portanto, muitoa sério – ou, pelo menos, não podem deixar de dar aimpressão disso – a função de aviso que os media atri-buem a si próprios.Ora, apesar de ser uma “má notícia” – logo, uma boanotícia – por excelência, a catástrofe distingue-se claramentedas restantes “más notícias” em dois aspectos fundamentais.Em primeiro lugar porque, se há acontecimentos em que setorna extremamente difícil, senão mesmo impossível, fazer adiscriminação e a imputação das causas e das responsabilidades,eles são, seguramente, as catástrofes. As causas serão, aqui,múltiplas, complexas e de longo prazo – embora o aconteci-mento seja súbito e explosivo; as responsabilidades serão dosgovernantes em exercício mas também dos que os antecederame, em última análise, de todos e de cada um dos cidadãos.21_______________________________21 - Veja-se, por exemplo, o caso dos incêndios em Portugal. Assim, emresposta à pergunta “Até que ponto é que grandes catástrofesambientais, como os incêndios florestais em 2003 e 2004 em Portugal,vistas através da televisão, têm reflexos junto das populações?”, dizLuísa Schmidt: “A questão é que essas catástrofes foram sempremal tratadas nos seus aspectos ambientais, e daí que acabem porter pouco efeito. Nos incêndios, atribuiu-se culpas ora aos propri-etários, ora aos bombeiros… ninguém contabilizou a riqueza naturalque se perdeu. Há um problema de fundo que não foi tratado. Foiridículo o tratamento que se fez do naufrágio do Prestige, com aquelaideia de que o mar acabava ali e que aqui já não era… foi tratadode uma maneira tão hipócrita em termos comunicacionais que acaboupor não ter efeito praticamente nenhum. E a prova é que passadoum ano não se tinha feito nada. O efeito da catástrofe depende damaneira como se aproveita a sua ocorrência.” Luísa Schmidt, “Osmedia analisaram sempre mal as catástrofes ambientais”, Entrevistade Carla Gomes, QUERCUS Ambiente, n.º 10, Outubro/2004.
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Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre...Em segundo lugar porque a comunicação mediática nãoconsegue, aqui, exercer a sua função de aviso, de anteci-pação previsível do acontecimento – ao contrário do queacontece por exemplo quando, ao dar a notícia de repetidosacidentes num determinado local, prevê e antecipa futurosacidentes. Daí que, em regra, a sua surpresa perante osacontecimentos catastróficos seja tão grande ou maior aindaque a dos agentes políticos.Não assumindo um tal facto – que, à partida, lhe poderiaser imputado, dada a sua assumida responsabilidade de“mecanismo homeostático” –, a comunicação mediática acabapor voltar-se mais uma vez para os agentes políticos para,também aqui, lhes imputar “responsabilidades” e os culparpela sua incapacidade de “previsão” e de “prevenção”; umaimputação que, como acabámos de dizer, é no mínimoproblemática.Esta imputação generalizada dos “acontecimentos funes-tos” aos agentes políticos tem consequências profundas e,provavelmente, não previstas pelos próprios agentes dosistema mediático.Uma primeira consequência é a inevitável politização dosmedia. De facto - e constituindo a política e os media aquiloa que Luhmann chama sistemas autopoiéticos e auto-refe-rentes -, tal como a política só consegue ocupar o espaçomediático tornando-se mediática, submetendo-se ao códigoinformativo/não informativo próprio do espaço mediático,também os media só conseguem ocupar o espaço políticopolitizando-se, isto é, submetendo-se ao código governo/oposição próprio do espaço político – pelo que todas ascríticas aos governo redundam, automaticamente, em bene-fício da oposição e contribuem, assim, para a erosão cadavez mais rápida dos governos e, eventualmente, para a suaqueda.Uma segunda consequência, complementar da primeira,é a transferência da luta política daqueles que são os campos
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Comunicação e Políticade batalha tradicionais – o parlamento, o espaço público,22as diversas instituições – para o espaço dos media. É aquique o governo procura responder à sua oposição, isto é,à oposição da oposição propriamente dita e à oposição dospróprios media que dão as “más notícias”. (Trata-se daquiloa que podemos chamar a “mediatização da política”, coma condição de a não confundirmos com a mediatização dospolíticos, com a transformação dos políticos – nomeada-mente dos seus aspectos pessoais e privados - em vedetasdo espectáculo noticioso).Uma terceira consequência é o aumento do desequilíbriodo sistema social. Como sublinha Luhmann, a confiança éuma resposta fundamental para a complexidade do nossomundo, para a existência de possibilidades praticamenteilimitadas e impossíveis de prever no presente.23 E a con-fiança é um elemento essencial da política na medida emque entre o momento da decisão do político e os resultadosdessa decisão pode mediar um tempo mais ou menos longo.24Não existindo essa confiança na decisão do político, os actoressociais – pessoas, empresas, instituições, etc. – verão o futurocomo demasiado incerto e contingente para que possamdeterminar uma linha de acção. O resultado é a desconfiançageneralizada, o medo de correr riscos, a retracção a todosos níveis, a estagnação ou mesmo a regressão. Assim, o quedeveria funcionar como “mecanismo homeostático”, fautorde equilíbrio – os media -, acaba por funcionar, de facto,como mecanismo anti-homeostático, fautor de desequilíbrio._______________________________22 - Referimo-nos, neste contexto, ao espaço público físico ou material- praças, ruas, avenidas, estádios de futebol, etc. – onde ocorremcomícios, manifestações e outros eventos políticos.23 - “A complexidade do mundo futuro reduz-se por meio do acto deconfiança. Ao confiar, uma pessoa compromete-se com a acçãocomo se houvesse apenas certas possibilidades no futuro”. NiklasLuhmann, Confianza, Barcelona, Anthropos, 1996, p. 33.24 - Cf. Luhmann, ibidem, pp. 42-3.
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Cataclismos e catástrofes: reflexões acerca da relação entre...5. ConclusãoAo prometer permanentemente à sociedade mais do queaquilo que pode fazer – já que as promessas são ou parecemser uma condição sine qua non do acesso ao governo -,o sistema político não pode deixar de, também permanen-temente, incumprir as promessas feitas e, assim, ir perdendoa confiança dos cidadãos. A sua estratégia de comunicação,que seria importante se tivesse na base uma perspectivarealista dos problemas e das soluções, limita-se tão-só a adiar,por algum tempo, a decisão que a realidade dos factos impõemais cedo ou mais tarde. Muitas vezes, essa realidade chegamesmo sob a forma da catástrofe: uma ponte que cai e matadezenas de pessoas, um incêndio de verão que faz arderum país inteiro. Ora, a confiança tem uma natureza indutiva,no sentido em que são necessários muitos casos para a iradquirindo e, por mais casos que haja, nunca se podeconsiderar como algo certo e garantido - bastando, no entanto,um único caso para a destruir.25 Compreende-se assim que,quando em vez de um, os casos são frequentes, quotidianos,os resultados não possam deixar de ser catastróficos emtermos da confiança dos cidadãos nos políticos ou, o queé o mesmo, da credibilidade destes.O sistema mediático dá também o seu contributo,importante, para este resultado. Ao imputar, de formageneralizada, as causas e responsabilidades das “más no-tícias” aos agentes políticos, o sistema mediático acarretauma erosão contínua do sistema político em geral e dos_______________________________25 - “Uma mentira pode transtornar inteiramente a confiança e, peloseu valor simbólico, erros demasiado pequenos e exposições falsaspodem desmascarar o verdadeiro carácter de alguém, amiúde comum rigor implacável. O carácter compulsivo da generalização, oaumento da tensão devido à inevitabilidade de uma imagemsimplificada do meio ambiente, encontra expressão na fragilidadeda confiança.” Luhmann, ibidem, p. 49.



82

Comunicação e Políticagovernos em particular, situando-se sempre, malgré soi, dolado da oposição, qualquer que esta seja. A assumpção destepapel pelos agentes do sistema mediático mostra, implici-tamente, que eles continuam a atribuir à política uma forçade condução da sociedade que ela de facto já não tem,atribuindo, a si próprios, uma função de orientação dessamesma condução, numa espécie de versão moderna dosconselheiros do príncipe.26Sem políticos credíveis, sem a confiança dos cidadãosno sistema político, a sociedade torna-se absolutamenteingovernável. Mas este facto tem, pelo menos, um aspectopositivo: exige uma nova resposta para a complexidade, ouseja, novas formas do sistema político, do sistema mediáticoe da relação entre ambos. Que formas sejam essas, aindaé demasiado cedo para o saber. Mas elas passam, certa-mente, pela consciência de que a política é, como todasas outras actividades humanas, uma actividade de poderese efeitos limitados, e que grande parte daquilo que hojedela exigimos deve, pelo contrário, ser pedido à chamada“sociedade civil” – a cada um de nós enquanto cidadão.
_______________________________26 - Não será assim por caso que uma grande parte dos assessoresdos políticos, nomeadamente dos que exercem funções governativas,são jornalistas e especialistas em “comunicação”. A função destesprofissionais é, diz-se, tratar da “imagem” dos políticos, ou seja,filtrar as suas relações com a comunicação social, dando apenasa ver certas coisas e, mesmo estas, apenas de uma certa forma.No entanto, esta filtragem é muito mais do que isso - é umaverdadeira condução do político pelo assessor, que indica os temas,as formas e as ocasiões da intervenção pública do político.
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BLOGUES POLÍTICOS EM PORTUGAL:O dispositivo criou novos actores?João Canavilhas*Resumo: Num curto espaço de tempo, os weblogs (ou blogues)passaram de uma simples aplicação informática, a um importantedispositivo de comunicação. No ensino, na literatura, na ciênciaou na política, o recurso aos blogues cresceu rapidamente devidoà simultaneidade de duas características: baixo custo e facilidadede manuseamento.Os blogues estabelecem relações privilegiadas com outros queabordam temáticas semelhantes, criando pequenas redes de in-teresses. Uma das comunidades mais interessantes é a dos bloguesrelacionados com actualidades políticas, grande parte dos quaisproduzida por desconhecidos no panorama mediático tradicional.Neste trabalho pretende-se averiguar se a blogosfera estáa criar novos actores sociais e quais os motivos que levamà criação de um blogue político.1. Nasce a blogosferaEmbora alguns autores defendam que o nascimento dosblogues coincide com o aparecimento das primeiras páginasna web, o conceito de blogue – enquanto sinónimo de páginaordenada cronologicamente e com ligações a outras páginas– foi utilizado pela primeira vez em Dezembro de 1997,por Jon Barger. À luz deste conceito, o primeiro post1 terásido escrito no dia 1 de Abril de 1997.Em 23 de Agosto de 1999 nascia o Blogger2, umaferramenta viria a ter um papel fundamental no crescimento_______________________________* - Departamento de Comunicação e Artes. Universidade da Beira Interior.1 - http://archive.scripting.com/1997/04/012 - http://www.blogger.com
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Comunicação e Políticada blogosfera, já que permitiu a criação de blogues de umaforma fácil e intuitiva. A parte que faltava, o servidor gratuitopara alojar as páginas, surgiu um ano depois, quando a Pyralançou o Blogspot3. E os resultados foram imediatos: emNovembro desse ano já existiam mais de 10 mil bloguesalojados nesta plataforma e a partir daí o crescimento foiexponencial. Se em Novembro de 2002 nasciam cerca de2000 blogues por dia, em Junho eram já 15 mil, o quesignifica o aparecimento de um novo blogue em cada 5,8segundos. No dia em que este artigo começou ser escrito,o Technorati registava 4,478,387 blogues: Três semanasdepois, o número de blogues registados já ia nos 4.945.029,o que dá uma ideia do crescimento exponencial da blogosfera.Também no caso português existe alguma polémica emtorno daquele que deve ser considerado o primeiro blogueportuguês. Tomando como boa a definição aplicada ante-riormente, e retirando os casos de jornalismo colaborativocom submissão de artigos a um administrador, o primeiroblogue português terá sido o Macacos Sem Galho4, criadoa 30 de Março de 1999.No entanto, só durante o ano de 2003 viria a ocorrera grande explosão da blogosfera. Se em Janeiro desse anoapenas 174 blogues estavam indexados no Blogs em PT5,em Julho o número atingia os 925 e em Novembro já eram2.7246.A chegada Pacheco Pereira7 à blogosfera foi um mo-mento importante no crescimento da blogosfera portuguesajá que atraiu o interesse dos media tradicionais, sobretudoda imprensa generalista. O Diário Económico (Maio), o_______________________________3 - http://www.blogspot.com4 - http://www.macacos.com5 - http://blogsempt.blogspot.com6 - Dados retirados do http://blocodenotas.blogspot.com7 - http://abrupto.blogspot.com
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?Público (23 de Junho) e a Visão (26 Junho) deram visi-bilidade a um fenómeno que estava em pleno crescimentoe que cresceu ainda mais a partir daqui, quer no númerode blogues, quer na quantidade de visitas.Também as televisões fizeram alguns trabalhos sobre osblogues e, tal como nos jornais, os blogues mais referenciadosforam o Abrupto, a Coluna Infame8, o Blog de Esquerda9,o País Relativo10, o Cruzes Canhoto11, o Meu Pipi12, osMarretas13 ou o Gato Fedorento14, tudo blogues ligados apolítica ou ao humor, sendo que nalguns casos se cruzamos dois campos.Este súbito interesse dos media tradicionais deu um novoimpulso ao crescimento que a blogosfera portuguesa já regis-tava e, no final de 2004, estima-se que existam cerca de 90mil blogues feitos por portugueses, embora apenas cerca de25 mil tenham sido actualizados nos últimos 30 dias do ano.Um dos assuntos que marca a blogosfera portuguesa desdeo seu início é a discussão política entre a Esquerda e aDireita. Nascido em Outubro de 2002, o blogue A ColunaInfame (Pedro Mexia, Pedro Lomba e João Pereira Coutinho)foi um dos primeiros blogues políticos de grande impactoem Portugal e, apesar de ter acabado, continua a ser umareferência da Direita blogosférica. Durante algum tempo,a Esquerda foi defendida pelo Blogue de Esquerda (JoséMário Silva e Manuel Deniz Silva), nascido a 1 de Janeirode 2003, mas a 23 de Março juntou-se-lhes o País Relativo(Mariana Vieira da Silva, Pedro Adão e Silva, Mark Kirkbye Filipe Nunes)._______________________________8 - http://colunainfame.blogspot.com9 - Actualmente em http://bde.blogue.com.pt10 - http://paisrelativo.blogspot.com11 - http://cruzescanhoto.blogue.com.pt12 - http://omeupipi.blogspot.com13 - http://marretas.blogspot.com14 - http://www.gatofedorento.blogspot.com
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Comunicação e PolíticaEsta dicotomia Direita-Esquerda ganhou maior visibili-dade no dia 1 de Abril de 2003, data em que o Bloguedos Marretas foi tomado “por um comando anarco-marxista,intitulado Movimento de Libertação dos Animais - FacçãoTuga Rex”. No Dia das Mentiras, o Blogue dos Marretassimulou ter sido tomado15 por um comando de Esquerda,tendo sido alterado o layout e os conteúdos do blogue. Nacaixa de comentários do blogue foi organizada a contra-revolução que haveria de conduzir ao aparecimento da UBL16- União dos Blogues Livres -  cuja finalidade é “promovera liberdade e a tolerância no universo da blogosfera de línguaportuguesa”.Com a blogosfera política marcadamente dividida, a partirdaqui a polémica passará a ser uma constante entre os doisblocos, tendo inicialmente como pano de fundo a 2ª Guerrado Iraque.Alguns dos blogues políticos que marcaram o início dablogosfera portuguesa foram, entretanto, desactivados, comalguns dos bloggers a juntarem-se em torno de projectoscolectivos. Os novos protagonistas são outros, mas ablogosfera portuguesa continua a fervilhar, com um nívelde discussão pouco visto nos meios de comunicação tra-dicionais. A variedade e qualidade da opinião disponívelna blogosfera transformaram este espaço virtual num fórumde discussão impar, com regras e características muitopróprias, a mais importante das quais é a completa liber-dade de acesso ao espaço blogosférico. E é por isso que,embora o ritmo de crescimento da blogosfera tenha abran-_______________________________15 - O layout foi alterado, mas o post e respectivos comentários estádisponível em  http://marretas.blogspot.com/2003/04/comunicado-do-movimento-de-libertao.html16 - http://blogues-livres.mirrorz.com/
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?dado, os blogues que abordam questões políticas não paramde crescer.O livre acesso a um espaço de opinião não é o únicorequisito para quem cria o seu próprio blogue. Se a maioriados utilizadores o faz pela necessidade de expressar opiniões,há 32% que criam um blogue com o objectivo de partilharinformação17. Isto implica a existência de uma audiência que,neste caso, tem de ser ganha. Esta questão resume-se numafrase de Katie Hafner18, escrita no New York Times: “Neverhave so many people written so much to be read by so few”.Em Portugal, o número de blogues com um número deleitores superior a 500 por dia não ultrapassa os 40. Noentanto, blogues como a Abrupto ou o Barnabé19 chegama ter cinco mil vistas diárias, o que diz bem da suaimportância. Na blogosfera interessa “quantos lêem” mastambém “quem lê”, pois alguns meios de comunicação tra-dicionais recolhem aqui informações e opiniões, reprodu-zindo e ampliando os efeitos da blogosfera para um públicomais vasto.Esta crescente importância da blogosfera política foi oponto de partida para este trabalho onde se pretende per-ceber quais os motivos que levam um cidadão a despendermuito do seu tempo na manutenção de um espaço de opinião.2. A blogosfera e suas relações2.1 Blogues e políticaDesde sempre, os Governos tiveram a tentação de limitara liberdade dos media, recorrendo a mecanismo mais radi-_______________________________17 - Joana Batista – O Fenómeno dos Blogues em Portugal em http://seminarioinvestigacao.blogspot.com./18 - Katie Hafner, “For Some, the Blogging Never Stops,” New YorkTimes, 27 May 2004.19 - http://barnabe.weblog.com.pt
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Comunicação e Políticacais e eficazes, como a censura, ou a formas discretas decontrolo, como as pressões financeiras sobre as organiza-ções mediáticas.A alternância democrática acabou por criar blocos mediáticosque, apesar da alegada independência, ora estão alinhados comos partidos vencedores, ora estão com a oposição.É neste contexto de controlo mediático que surge ablogosfera, entendida por alguns como a nova Ágora, masque, em oposição ao espaço ateniense – concreto e loca-lizado – é abstracto e universal.Na blogosfera, o participante pode estar em qualquer localdo mundo, tendo como única regra de participação, com-partilhar um idioma com os seus interlocutores. Nablogosfera, o blogger não precisa de revelar a sua verda-deira identidade, o que permite uma participação maisdescomprometida. Na blogosfera, o acesso ao espaçomediático não depende de qualquer tipo de organização, eé por tudo isto que é entendida como uma verdadeiro espaçode liberdade de opinião.O início da blogosfera portuguesa ficou marcada por umafase intimista, em que os blogues se limitavam a ser umdiário cibernético dos seus autores. Posteriormente, ablogosfera entrou numa fase mais politizada, com o apa-recimento de pessoas que não encontravam nos jornais umverdadeiro espaço de debate. A estes juntaram-se outros semfiliação partidária, mas com fortes convicções políticas, peloque rapidamente se geraram intensos debates.Actualmente, a blogosfera funciona como um espelhoda sociedade. Qualquer convulsão social ou acontecimentopolítico tem efeito imediato na blogosfera, com o aumentodo número de visitas e de posts editados. Foi assim nosatentados de Madrid, na morte de Sousa Franco, no processoque levou à indigitação de Santana Lopes, ou na chegadado chamado Barco do Aborto.
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?Apesar da crescente importância da blogosfera, até meadosde 2004 o fenómeno foi praticamente ignorado pelos polí-ticos. À excepção José Magalhães e, mais tarde, de PachecoPereira, os políticos portugueses só prestaram alguma atençãoaos blogues depois dos jornais de referência terem dado grandedestaque à temática. Na campanha das Europeias já houvecandidatos que recorreram aos blogues, como ManuelMonteiro. Posteriormente, foi a própria Assembleia daRepública20 a oferecer aos deputados a possibilidade de terum blogue, reforçando assim a importância do fenómeno.A nível internacional, a 2ª Guerra no Golfo e, sobretudo,o processo eleitoral norte-americano, foram dois momentosaltos da blogosfera, com os media tradicionais a recorrerema este novo dispositivo como fonte. Em Julho de 2004, aCNN informou em comunicado que seguiria a Convençãodemocrata através de blogues. Dando mostras da importân-cia atribuída a este suporte, a estação televisiva chamou aestas funções alguns dos seus melhores jornalistas, comoCandy Crowley. O interesse pelo tema despertou a atençãodo próprio Technorati, que pela primeira vez abriu uma sec-ção21 específica para seguir um tema. David Sifry, fundadorda empresa, justificou esta iniciativa com o objectivo deajudar bloggers, jornalistas e público em geral a seguir deas convenções de uma forma mais próxima e com uma maiorvariedade de opiniões.As protagonistas das Presidenciais americanas de 2004também colaboraram na afirmação da blogosfera comoinstrumento político. Todos os candidatos democratas cri-aram blogues, havendo mesmo alguns que criaram diferen-tes blogues dirigidos a diferentes públicos-alvo. HowardDean, o primeiro candidato a criar o seu blogue22, chegou_______________________________20 - http://blogs.parlamento.pt/indice/21 - politics.technorati.com22 - http://www.blogforamerica.com
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Comunicação e Políticaa conseguir 30 mil visitas por dia. Mais tarde, tanto Bushcomo Kerry, fizeram dos seus blogues um diário de cam-panha, cimentando assim a importância deste novo instru-mento na política moderna.2.2 Blogues e JornalismoUm dos fenómenos associados ao crescimento da Internetfoi o nascimento dos jornais online. Paralelamente, umpouco por todo o mundo foram aparecendo publicaçõesonline de cariz informativo sem a participação de jorna-listas, e publicações nascidas do Jornalismo Colaborativo,também chamado Jornalismo Participativo. É o que acon-tece no jornal sul-coreano OhmyNews23, por exemplo, ondediariamente milhares de cidadãos anónimos enviam notí-cias da sua cidade.Por Jornalismo Participativo entende-se “o acto de umcidadão ou grupo de cidadãos desempenhar um papel activono processo de recolha, análise, produção e distribuição denotícias e informações. O objectivo desta participação éoferecer informação independente, fidedigna, variada, pre-cisa e relevante para o funcionamento da democracia.” 24Este conceito parece suficientemente abrangente paraincluir os blogues, sobretudo aqueles que se dedicam àactualidade política. Se pensarmos nos blogues de jorna-listas, então a definição torna-se ainda mais exacta.Porém, entre os blogues e este tipo de publicações háuma diferença fundamental: nos sites de jornalismoparticipativo existe um conjunto de editores/administradoresque filtram as informações recebidas, enquanto nos blogueso controlo é exclusivo do blogger, já que é ele o únicogatekeeper._______________________________23 - http://www.ohmynews.com24 - We Media, disponível para download em http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?A grande semelhança entre os blogues e o jornalismoacontece apenas ao nível de um género específico: aopinião. Os textos de opinião publicados nos jornaisexprimem as posições do autor em relação a determina-dos acontecimentos que despertaram o seu interesse, eo blogue é, por definição, um espaço de opinião pessoaldo autor. A este nível, os posts podem ser vistos comoum produto jornalístico, mas apenas neste caso.Mas há outros níveis onde a relação entre blogues ejornalismo é mais estreita, com benefício para ambos. Éinegável que os blogues se tornaram uma fonte de in-formação importante para os media tradicionais. Editores,chefes de redacção e jornalistas de todo o mundo recor-rem aos blogues para conseguirem opiniões de especi-alistas ou para obterem reacções rápidas a determinadosacontecimentos. Drezner e Farrel25 apontam “quatro razõesque justificam a ligação entre a mediasfera e a blogosfera:1. Benefícios materiais: O crescimento dos conteúdospagos e consequente perda de leitores, obriga osjornais a manterem alguma oferta gratuita comoforma de atrair leitores para o pagamento dosconteúdos. O recurso ao blogues foi a soluçãoencontrada para uma oferta de informação sem in-vestimento em recursos tecnológicos ou consumíveis.Mas a associação entre as empresas jornalísticas ea blogosfera vai ainda mais longe: algumas empre-sas estão a oferecer aos leitores a oportunidade deterem o seu próprio blogue. O Le Monde26, porexemplo, está a conseguir um relativo êxito graçasa esta iniciativa._______________________________25 - DREZNER, D, W. e  Farrell, H. , [2004] The power and politicsof blogs26 - http://www.lemonde.fr/web/blogs/0,2-3506,48-0,0.html
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Comunicação e Política2. Redes pessoais: há uma estreita relação entre osprimeiros bloggers e os jornalistas, sendo que muitosdos pioneiros da blogosfera eram jornalistas. Isto criouum ambiente de cumplicidade entre bloggers e opinionmakers, fazendo emergir uma atmosfera de credibi-lidade onde foram aparecendo novos blogues.3. Especialização: pela sua própria natureza, os bloggerssão um grupo marcado pela grande diversidade cul-tural, social e geográfica. Esta diversidade permite umagrande especialização em determinados assuntos,justamente o contrário daquilo que acontece nos mediatradicionais de referência.4. Velocidade: a versatilidade e baixo custo dos bloguessão duas vantagens competitivas, pois permitem re-acções rápidas. Muitos jornais utilizam-nos para acobertura de determinados acontecimentos em temporeal, criando assim uma relação mais forte com osseus leitores tradicionais.A estas quatro características fundamentais podemos juntaroutras: o recurso aos blogrolls, por exemplo,27 possibilitaa criação de redes entre blogues que abordam temáticassemelhantes, podendo o leitor aceder rapidamente a dife-rentes visões de um acontecimento. Para além disso, ossistemas de comentários possibilitam perceber rapidamenteo feed-back acerca desse mesmo assunto. Este partilhar deinteresses permitiu ultrapassar uma fase de grande tensãoentre a blogosfera e os jornais, entrando-se agora numa novafase de colaboração. Os blogues ainda fazem pouca inves-tigação no terreno e por isso centram a sua actividade nocomentário e na investigação de algumas notícias publicadasnos jornais online. Recorrendo às ferramentas da Internet,_______________________________27 - Colecção de links existentes nos blogues que, por norma, são osfavoritos desse autor
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?os bloggers desenvolvem o seu trabalho e publicam inves-tigações que, muitas vezes, são recuperadas pelos jornais.3. Actores e Dispositivos3.1 Definição de conceitosPara Blumler e Gurevitch28, o processo de comunicaçãopolítica deve ser visto como um sistema relacional entreinstituições políticas e organizações mediáticas. O sistemafunciona com base na interdependência mútua e no factode ambas as partes se legitimarem na sociedade, uma atravésdo voto, outra através da audiência.Os media dependem das organizações políticas na medidaem que estas são o motor das instituições económicas, sociaise culturais, sendo ainda produtores de acontecimentos eopiniões.As instituições políticas, por seu lado, dependem dosmedia porque são eles quem detém o sistema que lhes permitechegar a grandes audiências, ao público que pode legitimara renovação do seu poder.Assim, distinguimos claramente dois elementos prepon-derantes no processo de comunicação política: os actorese os dispositivos de comunicação.Os actores são os intervenientes activos no processo decomunicação, aqueles que pretendem renovar o seu poderatravés da legitimação da opinião pública:Missika e Wolton29 identificam quatro tipos de actoresde comunicação política:- Homens políticos - legitimados pelas eleições- Jornalistas - legitimados pelos leitores e no cumpri-mento de uma necessidade social de liberdade deexpressão_______________________________28 - Blumler, J. e Gurevitch (1995), 12-1329 - Jean-Louis Missika e Dominique Wolton, La Folle du Logis, Paris,Gallimard, 1983, pp 313-316
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Comunicação e Política- Actores sociais e profissionais - legitimados pelaeleição entre os seus pares- Intelectuais - legitimados pelos media que os con-vidam dada a sua ligação ao ensino e à culturaOs dispositivos30, aqui considerados num sentido amplo,são os elementos passivos do sistema, aqueles permitem aoactor chegar ao elemento legitimador do poder, as audiên-cias. Assinalamos, assim, os seguintes dispositivos:- Meios de comunicação social- Palcos das intervenções públicas - comícios, coló-quios, sessões de esclarecimento- Organizações sociais - associações profissionais, ins-tituições de ensino, etc- Suportes culturais - livros, cd’s, etcÉ visível que existem diferenças fundamentais entre osvários dispositivos referidos, o que condiciona de formadefinitiva a projecção do actor que a ele recorre. Estasdiferenças revelam-se a três níveis:- Condições de acesso - “Quem” e “como” se podeaceder a determinado dispositivo- Dimensão da audiência - Quantidade de pessoas que,potencialmente, podem contactar o actor, ainda quevirtualmente.- Distribuição - Forma como a audiência acedeCruzando estes dados percebe-se facilmente que o dis-positivo mais poderoso é aquele que apresenta maioresaudiências o que, no caso da televisão, por exemplo, é umaconsequência da distribuição e acesso, pois entra em casadas pessoas sem que elas tenham que fazer qualquer es-forço. Os restantes media têm também um papel prepon-derante na projecção de novos actores, sendo, em conjuntocom a televisão, os dispositivos mais poderosos._______________________________30 - Adaptação a partir da noção apresentada por Mário Mesquita, OQuarto Equívoco, Coimbra, Minerva, 2004, p 94
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?Assim, o acesso aos media surge como uma questãofundamental, quando espaço público e espaço mediáticoparecem confundir-se.Porém, o acesso aos media não depende apenas dointeresse de uma das partes, mas da negociação entre ambas.À partida, as normas de ética jornalística implicam a in-dependência dos media, mas na prática sabe-se que existeuma política editorial que privilegia a cobertura de deter-minados acontecimentos ou pessoas em detrimento de outras.Warren Breed31 destaca que esta política editorial é deter-minada pelos quadros superiores da organização sendo,geralmente, seguida pelos jornalistas. Para conseguirem umaintegração plena e o reconhecimento dos seus colegas esuperiores, os novos jornalistas tendem a redefinir os seusvalores até ao nível mais pragmático da redacção. Por isso,a política editorial acaba por ser determinada pela organi-zação, sendo ela a detentora da chave que dá acesso aosmedia.Daqui sobressai o acesso ao dispositivo como ummomento de importância crucial na criação de novos actoresno sistema de comunicação política.3.2 A legitimidade do novo actorAo escrever num jornal de referência, o autor do textode opinião sabe que vai chegar aos leitores dessa publi-cação, tendo assim uma audiência garantida pela própriaforça que esse jornal conseguiu junto da opinião pública.O espaço onde vai tornar pública a sua opinião – o jornal- é legitimado pelo número de leitores da publicação.O autor da opinião, por seu lado, é legítimo pelo re-conhecimento que lhe é conferido, ao ser convidado peloeditor para expressar a sua opinião no jornal._______________________________31 - Jornalismo: Questões, teorias e histórias, de Nelson Traquina, Lisboa,Veja, 1983, pp 152-154
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Comunicação e PolíticaPor fim, o editor é legitimado entre os pares ou pelaempresa, ao ter sido escolhido para um cargo que lhe conferetais poderes.No caso do blogger, o acesso ao espaço é livre, maso blogger tem consciência de que terá de criar o seu própriopúblico. Isso dependerá da credibilidade que conseguirgranjear através de referências feitas por outros membrosda comunidade. As referências são os links para a sua página,quer através de um link permanente, quer através de ci-tações. Em termos técnicos, estas referências dividem-se emdois grupos: - inbounds links - são links efectuados a partir de outrossites, sejam ou não blogues.- inbound blogs - são links efectuados a partir de outrosblogues, com a particularidade de apenas ser contabilizadoum registo para cada ligação. Ou seja, independentementedo número de links feitos partir de um blogue, o contadorconsidera apenas um inbound por blogue.A credibilidade, materializada no número de links, podeser medida com recurso a várias ferramentas, como oTecnnorati, por exemplo, uma ferramenta informática quecontabiliza os links e disponibiliza um top.Em princípio, quanto mais links tiver um blogue, maisconceituado será dentro da comunidade, pelo que os bloggerscriam mecanismos para subir nestes tops, como a troca delink ou as citações mútuas. Existem também formas frau-dulentas de subir nos tops, como criar páginas web comcentenas de links para um blogue, fazendo assim com queeste suba nos inbound links. Porém, essa subida não éacompanhada nos inbound blogs, e por isso estes blogsacabam por ser limpos dos tops pelos respectivos adminis-tradores.Também é possível aferir o prestígio de um blogue éatravés da audiência, isto é, do número de vistas. Também
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?neste caso existem formas de subir nos tops, como acontagem das visitas próprias e a inclusão de palavrasmuito procuradas nos tags do código fonte ou nos nomesdas fotos incluídas nos posts. A maior parte dos motoresde busca disponibilizam a relação das palavras mais pro-curadas mensalmente, pelo que a inclusão de palavrascomo sexo, jogos ou mp3, são iscos certos para atrairvisitas.Estas estratégias resultam no curto prazo, mas nomédio-longo prazo o blogue voltará ao seu número devisitas habitual, caso não tenha qualidade.A melhor forma de medir a credibilidade de um bloguejunto da comunidade é o cruzamento do número deInbound blogs com o das visitas. Não será coincidênciaque os blogues com maior visibilidade se encontrem, si-multaneamente, no Top 25 de Inbound Blogs e no Top25do blogómetro32.Existem outras ferramentas que medem a importânciade um blogue, como o Blogstreet33, por exemplo, queacrescenta uma variável interessante, já que efectua umaponderação prévia de cada link. Neste caso, o link efec-tuado a partir de um blogue bem posicionado no rankingdo Blogstreet é mais valioso do que um link de um bloguepouco conhecido.Esta forma de legitimação interna, semelhante à queacontece nas instituições sócio-profissionais, é desvalo-rizada por alguns investigadores. Paulo Serra34 desvaloriza_______________________________32 - Top 25 por média diária de visitas: http://blogue.com.pt/portal/blogometro/Top 25 portugueses no Technorati: http://blogue.com.pt/portal/technorati/33 - http://www.blogstreet.com34 - Contributos para uma teoria neo-darwiniana da comunicação, textoapresentado no VI Lusocom
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Comunicação e Políticaesta forma de legitimação, vendo na blogosfera um certocorporativismo. Os bloggers formariam uma “rede” derelações “mais ou menos opaca e imperceptível ao cidadãocomum, e que vão apontando links dos seus textos e dosseus blogues para textos e blogues com quem sentem maisafinidades, e vice-versa - reforçando, assim, a sua visibi-lidade mútua e, em consequência, a invisibilidade dos outros,nomeadamente dos recém-chegados”, diz o autor. Estaalegada teia de interesses condiciona as escolhas dos lei-tores, fazendo com que apenas alguns blogues tenhamvisibilidade.É evidente que existe uma rede de interesses a ligaros blogues. Pode mesmo considerar-se que esta é umadas marcas fundamentais da blogosfera, pois o alto graude especialização dos blogues conduz, indiscutivelmente,à criação de pequenas redes. Se considerarmos que ablogosfera é um livro dinâmico e o compararmos comos livros em papel, chegamos à conclusão que a exis-tência de links relacionados com os assuntos abordadosno blogue é, afinal, uma transposição de algo que jáconhecemos: o permalink35 é uma nota de rodapé, oblogroll36 é uma bibliografia, ambos de acesso dinâmicoe imediato.Esta rede funciona, pois, como uma marca distintiva deum determinado grupo temático e não como um sistemade impedir a entrada de novos blogues no grupo dos maisvisitados. A blogosfera está cheia de exemplos de bloguescujos autores não pertencem ao maisntream político-mediático, mas que acabam por aparecer nos tops de blogscom mais links/visitas. Para além disso, a estabilização deum número de visitas importante e a obtenção de referên-cias, dependerão sempre da qualidade do próprio produto._______________________________35 - Link colocado num post36 - Lista de links disponibilizada pelos blogues
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?A visita a alguns contadores de visitas permite observar queum link efectuado a partir de um blogue de referência fazaumentar de forma exponencial o número de visitas, maspoucos dias depois tudo volta ao normal. Ou seja, nestacomo noutras actividades, os novos membros fazem-seanunciar através de mensagens electrónicas enviadas aos maisconceituados. Porém, a entrada na lista de “links recomen-dados” estará invariavelmente dependente da qualidade doblogue.4. Resultados4.1 A amostraPara este estudo foram escolhidos 51 blogues cujos temasmais abordados são a actualidade política nacional ou local.Conseguiram-se 35 respostas ao inquérito enviado, o quepermitiu obter uma taxa de retorno de 68,7%.Questionados acerca do posicionamento político, 18blogues consideram-se de Centro-Direita ou Direita (9/9),15 de Centro-Esquerda ou Esquerda (8/7) e 2 não definiramo seu posicionamento.A primeira conclusão é que os blogues de Direita sãoesmagadoramente individuais (72,2%), ao passo que os deEsquerda se distribuem entre os individuais (46%) e oscolectivos (54%).Os dados confirmam que 2003 foi o ano do grande boomna blogosfera política portuguesa, com 94% destes bloguesa nascerem nesse ano. Julho foi o mês que viu nascer maisblogues (8) e o terceiro semestre o mais activo, com 13 dos35 novos blogues a nascerem no perído de Julho a Setembro.Em termos de produção, 45,7% dos blogues ficam-sepela colocação de 1 a 10 posts por semana, 34,3% coloca11 a 20, 8,9% coloca 21 a 30, a mesma percentagem deblogues que coloca mais de 50 posts por semana.
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Comunicação e PolíticaEm termos de visitas diárias, 79,4% dos blogues registamenos de 400 visitas, com 23,6 % a ter menos de 100,26,6% entre 100 e 200 e 29,4% a receberem 201 a 400visitas por dia.A faixa etária mais representada entre os bloggers quese dedicam à actualidade política, é a dos 26/33 (44,1%),seguida dos 34/41 (38,2%), dos 41-50 (11,8%) e dos 18/25 (5,9%). O inquérito permitiu ainda apurar que idade médiados bloggers de Esquerda é mais baixa que a dos de Direita.Em termos profissionais regista-se uma enorme varie-dade, com os gestores e os professores a registarem as maioresrepresentações profissionais.Para perceber as motivações dos bloggers cuja temáticagira em torno da actualidade política, foram apresentadas12 afirmações (mais uma exclusivamente para jornalistas)que os inquiridos classificaram numa escala a variar entreo “completamente de acordo” e o “completamente emdesacordo”.4.2 Motivação dos bloggers4.2.1 Os resultados revelam que as duas razões mais fortespara a criação de um blogue são a vontade de “informare ser informado” e a necessidade de “ter uma intervençãocívica”, obtendo ambas o mesmo resultado.Na análise por posicionamento político, a direita valorizamais o informar e ser informado, ao passo que a Esquerdadá primazia à intervenção cívica.4.2.2 O terceiro aspecto mais referenciado comomotivo para a criação de um blogue é a necessidadede um espaço de opinião inalcançável nos mediatradicionais. Neste caso, Esquerda e Direita apresentamvalores semelhantes.
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?4.2.3 Os aspectos que se seguem são o sentir a reacçãoimediata dos leitores e a criação de relações com pessoasque têm interesses comuns, com Esquerda e Direita aapresentarem percentagens idênticas.4.2.4 A possibilidade de participar numa comunidadeverdadeiramente democrática é uma forte motivação paraos inquiridos. Quem mais reforça este motivo é a Esquerda,com 40% dos inquiridos a mostrarem-se mesmo comple-tamente de acordo, um valor significativamente superior aos28% apresentados pela Direita.4.2.5 Outra das razões que leva os inquiridos a criar oseu próprio espaço é ajudar os leitores a interpretar asnotícias, sendo esta a 6ª razão mais referida.4.2.6 A sétima razão mais valorizada na fundação de umblogue foi a possibilidade de criar uma alternativa aosmedia tradicionais.4.2.7 Por fim, os inquiridos mostram ainda estar de acordoque a criação dos blogues pretendia atingir públicos al-ternativos, sendo a Esquerda bastante mais entusiasta nesteaspecto.4.2.8 Os inquiridos mostraram o seu desacordo apenasem duas das 12 frases. Conseguir reconhecimento públicoe marcar a agenda política/mediática parecem não serrazões para a criação de um blogue. No primeiro caso éa Esquerda quem mais se demarca, com 47% dos inquiridosa mostrarem-se completamente em desacordo contra 23%de Direita.Para além da leitura total e da análise Direita/Esquerda,neste estudo foram ainda analisados os resultados dos bloguesque se dedicam à política local. Desde logo se conclui quesão blogues com uma baixa produção de posts, 60% colocaapenas entre 1 e 4 por semana, e que registam poucas visitas,menos de 100 em 60% dos casos.
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Comunicação e PolíticaAs motivações são idênticas às registadas nos dados totais,mas nalguns casos o grau de concordância ou discordânciaapresenta valores mais extremados. A necessidade de teruma intervenção cívica é a motivação que reúne maiorconsenso, com todos os bloggers de acordo e 67% aafirmarem mesmo estar totalmente de acordo. O informare ser informado e a necessidade de um espaço de opiniãosão as outras duas motivações que reúnem maior consenso.A tentativa de marcar a agenda mediática e a obtençãode reconhecimento público não recolhem o acordo destesbloggers, com esta última a merecer um totalmente emdesacordo de 67% dos inquiridos.5. ConclusãoAté que ponto a blogosfera consegue influenciar a opiniãopública, cumprindo assim uma das motivações mais fortesque levam as pessoas a criar um blogue?É sabido que as questões discutidas na opinião públicaresultam da coincidência entre os interesses de determinadosgrupos sociais. Esses grupos recorrem aos dispositivos maisacessíveis, tentando colocar os assuntos na agenda dos media.De uma forma ou de outra, estes grupos acabam por ficarprisioneiros dos media já que, tal como se viu antes, osrestantes dispositivos de comunicação têm uma influênciageograficamente restrita e obrigam à deslocação das audi-ências para o lugar dos acontecimentos. Permanece assima dificuldade em identificar a relação ideal entre os mediae o debate público.Para responder a esta questão, Wilson Gomes37 introduzo conceito de “esfera de visibilidade pública”. Esta esfera_______________________________37 - Wilson Gomes, Esfera pública política e media - II. Anais do VIIEncontro anual da COMPÓS, São Paulo, 1998.
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?seria a filtragem mediática daquilo que acontece na “esferapública”, ou seja, no debate que ocorre na opinião pública.Segundo o autor, a capacidade desta “esfera de visibi-lidade pública” influenciar a opinião pública estaria rela-cionada com a possibilidade do público poder efectuar umareedição da informação mediática à luz das suas própriascompetências interpretativas. Para isso, os receptores teriama oportunidade de procurar fontes de informação alterna-tivas que lhes permitissem uma intervenção posterior nosdebates que decorrem nos media.No conceito definido por Wilson é possível distinguirquatro momentos:1. Selecção de alguns acontecimentos2. Interpretação do acontecimento e publicação da opiniãosem qualquer tipo de constrangimentos3. Interacção, graças à possibilidade dos receptorescomentarem o texto4. Regresso desse texto, ou parte dele, aos media tra-dicionaisCruzando estes 4 momentos com as motivações quelevaram os inquiridos a criar um blogue, encontramos algunsdados interessantes.a) Habitualmente, o ponto de partida para a redacçãode um post é uma notícia. O blogger destaca a parteda notícia que lhe interessa e coloca um link parao texto original. Fundamentalmente, o blogger estáa informar e a ser informado o motivo que reúnemais consenso entre os bloggers.Este passo materializa o momento referido ponto 1.b) Após o link, o blogger escreve um texto onde dá contada sua perspectiva do acontecimento, tal como émencionado no ponto 2. O blogger considera que estáa ajudar os leitores a interpretar as notícias e,consequentemente, a ter uma intervenção cívica.
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Comunicação e PolíticaO blogue espanhol Voto en Blanco38 é um bom exemplodesta necessidade de intervenção fora da esfera mediática.Neste espaço, um grupo de jornalistas e escritores radicadosem Sevilha define-se como um grupo de “descontentos conla democracia mediocre que nos rodea y envuelve, conven-cidos también de que la crítica y el contrapeso del poderson elementos sustanciales de la verdadera democracia”.O blogue surge assim como o tal espaço de opiniãoinalcançável nos media tradicionais, referido pelos bloggersno inquérito.c) O sistema de comentários existente na maioria dosblogues permite sentir a reacção imediata dos lei-tores, o que muitas vezes leva a acesas discussões.Materializa-se assim o momento 3. Esta interacçãocria um ambiente alternativo aos media tradicionais.Alguns estudos39 efectuados acerca da importância doscomentários concluem mesmo que o feed-back é vitalpara a manutenção das comunidades bloggers.d) A transposição de polémicas da blogosfera para os mediatradicionais é já um facto habitual. Como foi referidona introdução, jornais, rádios e televisões debruçaram-se sobre a blogosfera, e há mesmo jornais e rádiosque incluem espaços exclusivamente dedicados a estefenómeno. O caso Portugal Profundo e o MuitoMentiroso são exemplos de textos da blogosfera quefizeram agenda nos media tradicionais.Completam-se, assim, os quatro momentos antes refe-ridos.A facilidade de criação de um blogue, a liberdade deedição e o reflexo mediático fazem com que um dos motivosmais apontados pelos bloggers seja a vontade de participarnuma comunidade verdadeiramente democrática._______________________________38 - http://www.votoenblanco.com/bitacora/index.html39 - Ver, por exemplo, Gumbrecht M, Blogs as “Protected Space”
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?À luz dos resultados obtidos no estudo, a blogosferapoderia ser a tal esfera de visibilidade pública que, emcondições ideais, pode permitir o pleno funcionamento deuma sistema de comunicação política onde todas as partestêm um nível de intervenção semelhante.O que pode ser visto como a necessidade de intervençãopública referida pelos inquiridos como uma forte motivaçãopara iniciarem um blogue. Esta motivação é, aliás, umacaracterística comum a todos os actores, sejam eles polí-ticos, jornalistas, intelectuais ou dirigentes de uma qualquerassociação.5.1 E, afinal, o dispositivo criou novos actores?A passagem para a esfera pública parece continuar adepender do impulso dos media tradicionais, pelo que sepoderia dizer que actualmente os blogues ainda não geramnovos actores.No entanto, há três pontos que devem ser considerados:1. O recurso aos media tradicionais resulta de umanegociação entre mediasfera e blogosfera, pelo quenão deve ser vista como uma dependência de umaparte em relação à outra. Implicitamente, o projecçãomediática da opinião produzida nos blogues é o“pagamento” pelo recurso dos media tradicionais aosblogues, enquanto fontes de informação e instrumen-tos versáteis que permitem uma informação rápida,complementar ao seu produto tradicional. Para alémdisso, os blogues funcionam como uma espécie deteste para se perceber se as audiências estão prepa-radas para determinados assuntos ou abordagens. Oblogue brasileiro Mothern40é um bom exemplo. Nesteespaço, duas jovens mães discutem o seu dia-a-dia,trazendo a público assuntos pouco discutidos na_______________________________40 - http://www.mothern.blogspot.com/
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Comunicação e Políticasociedade brasileira. O êxito do blogue foi tal queestas duas brasileiras, absolutamente desconhecidas atéentão, foram convidadas para escreverem uma colunana conhecida revista TPM41 (Trip Para Mulheres).Dois exemplos portugueses da passagem da blogosferapara a mediaesfera são Daniel Oliveira (blogueBarnabé) que assina agora uma coluna semanal doExpresso e é comentador residente no Eixo do Malda SIC Notícias, e ainda Carla Quevedo Hilário(Blogue Bomba Inteligente) com uma coluna semanalno mesmo semanário.2. Apesar do contacto com a opinião pública só acon-tecer por via dos media tradicionais, o blogger precisade ser legitimado entre os seus pares para conseguiro espaço mediático que lhe permite o contacto coma esfera de visibilidade pública antes referida. O acessoobedece, assim, a um conjunto de regras, tal comoacontece nos restantes meios de comunicação.3. Se olharmos para a história dos media, a Internet éum meio muito recente, pelo que ainda não entrouna fase de massificação. Apesar disso, há blogues queregistam um número de visitas muito superior àstiragens de alguns jornais nacionais. O Instapundit42,ou o Boing Boing43 por exemplo, recebem mais de150 mil visitas diárias, o que diz bem da sua im-portância.A massificação dos computadores e dos PDA’s comligação à Internet provocará um efeito semelhante ao quese verificou com os restantes meios de comunicação, coma consequente projecção dos blogues para um patamar de_______________________________41 - http://www.revistatpm.com.br/42 - http://www.instapundit.com/43 - http://www.boingboing.net/
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Blogues políticos em Portugal: O dispositivo criou novos actores?visibilidade semelhante ao que registam actualmente osinformativos dos media tradicionais.Ser o primeiro a divulgar uma informação ou o primeiroa comentar um acontecimento parece ser a energia que fazmover a blogosfera e a projecta para uma dimensão capazde a tornar útil aos restantes media. Mas a portabilidadedo acesso à Internet e as características do sistema quepermite o funcionamento da blogosfera deixam antever ummeio de futuro no campo da informação, a ponto de algunsanalistas apontarem a blogosfera como a próxima geraçãode páginas editoriais ou de opinião, os espaços mediáticosque mais peso têm junto da opinião pública.
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A PRESSÃO POLÍTICA SOBREOS LÍDERES DE OPINIÃO – A LUTAPELA SOBERANIA DO TEMPOIsabel Salema Morgado*Abstract: O problema que nos ocupa liga-se com o factode sabermos se ao identificarmos a realidade que legitimao discurso dos líderes de opinião (Estado, mercado ou oreconhecimento por parte dos seus pares do papel derepresentação simbólica da opinião pública), estaremostambém a identificar o tipo de comportamentos que osdiferentes regimes políticos estão dispostos a estabelecer comos líderes de opinião do seu país, num comportamento quese pauta pela declaração mais ou menos assumida de conflitoaberto entre o poder político e o poder ideológico espelhadona luta pela reprodução política do futuro.Porque perdura nos regimes pluralistas contemporâ-neos uma relação de conflituosidade entre o poder políticoe os líderes de opinião? Habituados que estamos a pensarque esse grau de conflituosidade só atinge níveis proble-máticos em regimes autoritários e totalitários, os quaistendemos a percepcionar como Estados distantes ou no espaçotemporal ou no espaço geográfico, acabamos por ficar semcategorias que nos ajudem a pensar esta realidade sociale institucional dos nossos dias quando subitamente delatomamos consciência (ou tomamos conhecimento), aoexperimentarmo-la no interior da nossa ordem social. Caber-_______________________________* - FCT/UNL. Agradeço ao Professor João Carlos Correia o amávelconvite que me dirigiu para participar netas jornadas na UBI, oqual me permite apresentar e discutir publicamente certos aspectosdo meu trabalho.
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Comunicação e Políticanos-á procurar saber em que medida os discursos dos líderesde opinião constituem mensagens políticas que condicionama actividade dos políticos, como é percepcionada na teoriae na prática a intervenção desse grupo crítico e qual a reacçãopossível ou concreta ao fenómeno.As Constituições são uma estrutura ideológica bastanteforte, e resultam de uma tentativa de salvaguardar os valoresque eminentes gerações anteriores previram como sendofundamentais para garantirem uma justa regulação da ordempública do presente e do futuro, mas nada acrescentam paraa compreensão, na prática, do desvio à norma. Os estudosde campo contribuem com dados imprescindíveis para adescrição e estudo do comportamento político, sistematizan-do-o, mas nada acrescentam sobre uma possível solução aoproblema. A psico-sociologia procurará compreender asmotivações e os meios utilizados no processo inter-relacionalmas não procurará avaliar o conteúdo e a forma de umapossível solução assente na prova  argumentativa. A estadificuldade metodológica procurámos responder com umtrabalho que, respeitando as diferentes abordagens, sedesenvolverá sobretudo na área da Teoria Política e daComunicação, e que tem na definição dos tempos de dois(no grupo de três) géneros de retórica que Aristótelesidentificou, o seu eixo axial para compreendermos o pro-blema. A saber, o género deliberativo e o género epidíctico1.Por Comunicação Política adoptámos a definição deDominique Wolton (1989) que a descreve como um lugarde confronto dos discursos dos políticos, dos jornalistas eda opinião pública._______________________________1 - Aristóteles no seu livro  Retórica enuncia três géneros discursivos:género judicial, epidíctico e deliberativo. No primeiro evidenciava-se a importância do tempo passado na construção do discurso, nosegundo a importância do presente e no terceiro, o deliberativo,a importância do futuro.
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A pressão política sobre os líderes de opinião...1. Em que medida os discursos dos líderes de opiniãoconstituem mensagens políticas que condicionam a activi-dade dos políticos?Se considerarmos que há um fundamento empírico eteórico para a ideia que P. Champagne defende, a de que“a opinião pública é uma espécie de máquina de guerraideológica utilizada pelas elites intelectuais e pela burguesiade toga com o intuito de legitimar as suas próprias reivin-dicações no domínio político e enfraquecer o absolutismoreal”2, passamos a ter a coordenada que orienta a nossainvestigação na área proposta. O mote que tem orientadoa comunicação pública e cuja origem remonta à práticaconcebida pelos modernos relativamente à arte de governar,será, como julgamos, o que evidencia a existência de umconflito aberto entre os poderes3 estabelecidos. Até aos diasde hoje a opinião pública continua a ser entendida pelosgovernantes e pelos governados como uma máquina de guerraideológica. Isto é, ainda que se tenha procedido nos paísesocidentais a uma democratização dos procedimentos_______________________________2 - Champagne, P. (1990).3 - A saber o poder político, o poder económico e o poder ideológico(na identificação tripartida de N. Bobbio). Por poder entende-seuma relação de domínio estabelecida entre dois ou mais sujeitos.X será  subalterno em relação a Y, se X reconhecer, se for coagidoa reconhece-lo ou for persuadido a reconhecer que Y pode alteraro seu comportamento. Norberto Bobbio define assim o poder como“a capacidade que um sujeito tem de influenciar, condicionar,determinar o comportamento de um outro sujeito.” (Bobbio, 1999:p.216). O poder dos  meios de comunicação seria então o poderideológico que “se vale da posse de certas formas de saber ina-cessíveis aos demais, de doutrinas, de conhecimentos, até mesmoapenas de informações, ou então de códigos de conduta, para exerceruma influência sobre o comportamento de outrem e induzir oscomponentes do grupo a agir de um determinado modo e não deoutro.”(Bobbio, 1999: p.221).
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Comunicação e Políticagovernativos e a uma generalização da tese de que aopinião pública reforçou o seu papel político, sendo quetal potenciaria a cooperação entre os domínios do sociale do político, a verdade é que ela não perdeu a sua naturezaorientada para a acção de confronto, que está inscrita desdelogo na sua matriz. Acção que se exerce na manifestavontade de influenciar as decisões políticas,4 de controlaro poder político, sendo que este poder raramente se entendea si próprio como sendo de natureza divisível e portantopassível de se deixar controlar indiferentemente. O poderpolítico procede de maneira a procurar ter sempre avantagem ou dominar a iniciativa de orientar a vontadepolítica dos governados. Por seu lado, a opinião públicarevela o seu poder quando consegue orientar a vontadepolítica dos governados impondo-lhe as suas razões ouinteresses. Ambos procuram prever, antecipar e instituiruma ordem social que se inscreva no futuro. Mas se esseconfronto, ou luta pela soberania no tempo a acontecerno presente, nos parece indício de forte espírito críticoque resiste contra as violações dos princípios normativosuniversais (contra o uso da coexistência em liberdade ecom igualdade no que a aplicação de uma lei equitativadiz respeito) de práticas passíveis de virem a ser ins-taurados por regimes autoritários ou totalitários, já nassociedades democráticas nos parece surgir muitas vezescomo atropelo de tarefas e perda de efectivarepresentatividade nos papéis a assumir por cada uma dasesferas._______________________________4 - Habermas, J. (1962) faz a história do conceito “öffentlich Meinung”(opinião pública) no capítulo introdutório do seu livro. Procedendoà sua etimologia apresenta-o como denotando a realidade de umadiscussão crítica, pública, de um público esclarecido que se opõeao poder estabelecido, visando a realização de uma comunidadeque exercesse de forma equitativa a sua razão.
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A pressão política sobre os líderes de opinião...A opinião pública, na pessoa dos seus líderes, surge comoentidade que precipitadamente não deixa o tempo5 do discursopolítico correr até transformar a ideologia em acção. Nãodeixa que os programas e os indivíduos ganhem maturidadetemporal. E pensamos que essa fuga para a frente, esse tempode imponderabilidade das opiniões se deve à interiorizaçãoda dinâmica temporal própria do sistema mediático, que estávocacionado para dar a ver e a ouvir, ou a ler, tudo, sobretoda a gente, o mais depressa que se puder(Schelesinger,1977). Os políticos, porque se julgam diari-amente confrontados com a necessidade de conquistar aopinião dos públicos a seu favor, cedem a essa dinâmicajulgando manipulá-la a seu favor através da propaganda6.Quando a contestação aumenta reforçam a propagandacoadjuvada com pressões explicitas ao nível da selecção,regulação dos meios de comunicação através dos mecanis-mos coercivos que conseguirem fazer passar7, criando_______________________________5 - Diz-nos Hanna J. Batoréo “Conforme aponta Filmore (TowardaTheory of Deixis, 1971), a conceptualização do Tempo em Funçãodo Movimento, ou seja a sua Localização Dinâmica, constitui oseu traço central. A metáfora utilizada é, no fundo, ambivalente:pode conceber-se o mundo como estando em movimento em relaçãoà dimensão estática do tempo ou, pelo contrário, apreender o Tempocomo passando dinamicamente em relação ao mundo estático “,in Saberes no Tempo, ed. Colibri, Lisboa, 2002:104)6 - Por propaganda aceitamos a definição de Giacomo Sani: «(…)difusãodeliberada e sistemática de mensagens destinadas a um determinadoauditório  e visando criar uma imagem positiva ou negativa  dedeterminados fenómenos (pessoas, movimentos, acontecimentos, ins-tituições, etc.) e a estimular determinados comportamentos.», in  Bobbio,N. et al (1983), Dicionário de Política, (2004:1018).7 - Veja-se o caso do ressurgimento da questão do “crime da blas-fémia” que em alguns países europeus surge como uma panaceiapara acalmar as comunidades islâmicas sendo que há anos que essequadro legal fora questionado nos países onde se quer que impereo respeito pelas crenças contrárias às da maioria, mas também pelaliberdade de opinião que já tem moldura penal suficiente no casode se incorrer numa falta grave contra outrem no abuso deste direito.
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Comunicação e Políticagovernos democraticamente fracos que buscam de formaprepotente a imposição do seu ponto de vista. Que esseconfronto reverta a favor de um efectivo reforço dos poderesda opinião pública ou que seja um sinal de que o uso públicoda razão por parte dos cidadãos é uma realidade incontornáveldo nosso quadro político, são duas outras questões diferen-tes que para já não desenvolveremos.Se a emergência da opinião pública na sociedade do séculoXVIII reflecte a ambição por parte de um grupo de públicopolítico de conseguir de alguma forma contribuir na carac-terização do que entende por acção política, num tempo emque o discurso era considerado um meio para desmistificaras crenças legitimadoras das acções dos políticos seus coevos,de exercer, enfim, influência nas altas esferas do poder, numaprocura crescente de  emancipação dos governados relativa-mente aos seus dirigentes (ao instituir uma nova forma deracionalização no conjunto de trocas sociais, que passava pelaimposição de limites ao poder do governo, e pela liberdadede pensar em relação aos ditames da religião)8, hoje, e apósos estudos conduzidos por autores como Horkheimer, Adornoou Marcuse, entre outros, ela é duplamente entendida. Porum lado há todo um conjunto de autores no campo daSociologia Política e no da Filosofia que entendem que aesfera da opinião pública não reflecte senão uma das variáveispsico-sociais susceptível de ser manipulada mediante umamediatização excessiva da mensagem política propagandeada,por outro lado, há filósofos como Habermas, Popper ou Rawls,entre outros, que preferem acentuar o papel positivo da opiniãopública como esfera catalizadora da actividade do público.A emergência da figura do líder de opinião foi entendidano séc. XVIII como a de um indivíduo que consubstancianuma só pessoa o poder da palavra de muitos. Substitutodiscursivo dessas duas até então únicas dimensionalidades_______________________________8 - Leia-se  Kant, O que é o iluminismo? ou  Stuart Mill, On Liberty.
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A pressão política sobre os líderes de opinião...explicativas do real: a igreja e o Estado. Será no livre exercíciodas suas faculdades racionais, exercendo o poder de falar emnome dos seus pares, ou de lhes explicar como  entende oque está a acontecer, que ele filtra a informação que provémdas instituições políticas e sociais. Homem comum que fazuso das suas faculdades naturais, julga-se então sujeito capazde fazer uso no seu discurso de princípios que se queremlegitimados pela  razão, porfiando pelas ideias políticas deliberdade de opinião e liberdade de expressão de opinião.Um líder de opinião é portanto um indivíduo com influência.Retoma-se, alargado o universo social dos indivíduos quepassam a poder participar na orientação dos negócios públicos,o discurso público na sua função política tal como os gregoso tinham começado a entender. No século XVIII o discursopúblico vê-se como proponente de novos modelos de governodos povos, através da força de uma nova ideologia, a da autonomiados indivíduos relativamente ao Estado, e na defesa da assumpçãouniversal do direito à livre expressão. A opinião comum publicitadana conquista de um espaço público de maior visibilidade paramanifestar as suas ideias alarga-se, já que o círculo onde sefazia uso da palavra crítica se amplia do salão ou do café atéà associação sindical e partidária, passando pelo jornal. Previsivelmente, na contemporaneidade, este confrontoideológico que estrutura as relações entre as diferentes esferasda acção pública escolheu para campo de batalha os meios decomunicação de massas que topografam quase em exclusivo onosso espaço público.Lazarsfeld, Barelson e Gaudet9,  nos anos 40 e no contextodos estudos sobre os meios de comunicação de massas,_______________________________9 - Ler Lazerfeld, Berelson e Gaudet (1948), The People‘s Choise,Columbia Univ. Press, Nova Iorque.  Livro onde se apresentamos resultados acerca do estudo que pretendia mostrar qual o impactodos media como factor de influência no comportamento políticono contexto de uma tomada de decisão de voto no decurso dacampanha eleitoral. No caso a campanha para as presidenciais de1944 nos E.U.A.



122

Comunicação e Políticaavançaram com estudos que procuraram definir esse tipode influência, caracterizando os líderes de opinião comoindivíduos que possuíam a capacidade de influir nos seuspares uma reacção mais efectiva ao seu discurso, do queo conseguiam fazer as mensagens propaladas pelos meiosde comunicação de massas. Isto é, através da teoria do“modelo de comunicação a dois níveis” (two-step flow ofcommunication theory) em primeiro lugar e mais tarde coma ”teoria da comunicação a vários níveis” (multi-step flow)Lazarsfeld et tal desmistificaram a ideia de que os media,pela capacidade técnica que lhes permite serempercepcionados  por um conjunto alargado de indivíduos,constituíam meios poderosíssimos no que se refere aodomínio determinante e massivo de indução de uma precisamudança comportamental. Recolocaram na comunicaçãopessoal, no contacto face a face, o valor mais alto no quedirá respeito à adesão à mensagem por parte dos ouvintes.Na comunicação política, os líderes demonstram a capaci-dade que têm de filtrar as informações/ideias provenientesdos media e de as  fazer passar com sucesso a grupos dapopulação em encontros casuais, ou que se estabelecem numarede de cumplicidades intelectuais em que os vários líderesse observam e se acompanham entre si, comentando-se ealargando o conjunto daqueles que medeiam entre os políticose os cidadãos (veja-se o caso dos “blogues” onde oscomentadores se vão referenciando, assinalando as suasleituras com os respectivas ligações aos textos originais, porexemplo). É interessante perceber, no contexto do estudo,como as conversações que  são iniciadas casualmente semo fito explícito por parte do orador em convencer o seuinterlocutor de algo, são mais susceptíveis de provocar umamudança comportamental, já que ele é visto como uma fontecredível que aparenta nada ter a ganhar com a discussão,sendo que o interlocutor se apresenta com menos reservasmentais às teses enunciadas (Hovland et al, 1953).
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A pressão política sobre os líderes de opinião...A questão é que o estudo clássico em liderança de opiniãoidentifica os líderes como um conjunto de pessoas que estariadisperso pela comunidade, distribuído por todos os níveissociais, sendo pelo contacto interpessoal que se revelariaa sua autoridade, porquanto eram sujeitos exímios na acçãode antecipar, relativamente à maioria, a compreensão doseventos, ajuizando, escolhendo e assumindo a orientação dasescolhas numa determinada direcção que ajudam posteri-ormente a difundir. Todavia, se esse estudo reforçava a tesede que na sociedade civil existiam naturalmente um con-junto alargado de cidadãos que exerciam pele seu compor-tamento altamente gregário, em associações ou em gruposestabelecidos sociais primários (família, amigos, colegas detrabalho, etc.), um papel como líderes de opinião (revelandomestria para orientar os seus pares em assuntos de interessecomum em conversas informais e esclarecedoras acercadarealidade política experimentada), a verdade é que inves-tigações recentes defendem que mesmo na comunicaçãointerpessoal os líderes de opinião se restringem cada vezmais ao grupo dos especialistas, dos que em cada área secircunscrevem à esfera de elites académicas, artísticas,profissionais e que têm mais competência sócio-linguística.São eles que tomam a palavra, que argumentam entre si,sendo aceites pela comunidade, pelos políticos e pelosjornalistas como fontes de informação e sujeitos capazesde controlarem o fluxo de informação, seleccionando-a eorientando-a especificamente para os indivíduos que pen-sem ser parte interessada ou que os tenham solicitadorequerendo esclarecimentos (Weinemann, 1994).Os indivíduos influentes acabam por ser convidados amanifestarem-se num outro modelo de relação social,mediatizado pela técnica, já que frequentemente são cha-mados a comentar os acontecimentos políticos nos espaçosde opinião que os meios de comunicação dispõem.  Tal factonão os faz perder as qualidades que caracterizam os líderes
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Comunicação e Políticade opinião na sociedade, a saber, a habilidade de influenciaro comportamento de outrem através do modo como selec-ciona e apresenta temas para posterior reflexão e orientaçãodos consumidores através do ininterrupto fluxo de informa-ção, mesmo  se essa mediação se faz na ausência de umcontacto directo com o seu auditório10. Estes líderes pos-suem algumas características comuns, ainda que Katz eLazarsfeld (1955) não lhes atribuam um destaque signifi-cativo, a saber: a) são indivíduos que possuem um extensoconhecimento e/ou cuidada atenção pelos assuntos da suaárea de interesse; b) são mais activos na recolha earmazenamento de informação exterior à que é estritamenteveiculada no seu círculo de relações; c) é-lhes dedicado umforte reconhecimento social; d) é-lhes reconhecida credibi-lidade; e) são gregários; f) são de fácil contacto social.O modelo de “comunicação a vários níveis” ao acentuara relevância da influência pessoal no processo específico_______________________________10 - Ainda que a facilidade verbal e gestual, a imagem de simpatiae de empatia que alguns conseguem fazer passar lhes empresteesse ar de família com que somos levados a reconhecer a suapresença nas nossas vidas de consumidores de informação. Veja-se como, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu, nosdois anos em que fez comentário político na TVI, uma adesão socialbastante grande num espectro alargado da representação social dosindivíduos, mesmo os que dificilmente se interessariam por ques-tões políticas, como o comprovavam as audiências ao seu espaçono programa informativo,. e as manifestações de reconhecimentoe de proximidade de desconhecidos para com ele, conforme foifrequentemente dito pelo próprio e nós podíamos observar quandoele era objecto das noticias, em cerimónias oficiais ou encontrosde índole social onde se encontrava presente. Embora se encon-trasse na vantagem de ter proferido as suas alocuções  num programajá por si privilegiado no conjunto dos programas de qualquer canal,como é o dos espaços noticiosos, pois a estratégia enunciativa dequalquer telejornal passa por assumir inequivocamente que ali seveiculam informações que se devem crer fidedignas e credíveisà partida. Ler Duarte Rodrigues, A., 1993.
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A pressão política sobre os líderes de opinião...de determinar uma orientação de voto, por exemplo, deixapor pensar  dois problemas: 1. A manutenção de uma pressãodo poder político sobre os líderes de opinião sempre queestes constituem uma ameaça à mensagem que aquelesquerem fazer passar; 2. E o papel amplificado que as posiçõesdos líderes de opinião têm quando deixam o espaço de-limitado do contacto interpessoal e se estabelecem nospróprios meios de comunicação disponíveis para fazeremcircular a sua mensagem.Nos nossos dias podemos constatar que há a multipli-cação da presença de figuras que ocupam um espaçoconsiderável nos meios noticiosos com as suas opiniões,comentários políticos, acabando por virem a servir-se dosmesmos meios dos quais recolhem grande parte da infor-mação que depois usam como ponto de partida dos seusescrutínios. Sendo uma tarefa aparentemente mais fácil aque consiste em identificar na rede social a pirâmideconstituída pelos líderes de opinião política que têm umavisibilidade mediática, acabamos por os preferir nesta análise.Será que com isto estamos a reforçar a tese da presençanos meios de comunicação de massa do espírito crítico edo engenho dos indivíduos mais empenhados em orientaremcognitivamente os seus concidadãos na interpretação darealidade pública? Ou é um vício de raciocínio que nos fazpensar que é possível  admitir que a qualidade que faz deum líder na comunidade um ser de recursos sociais elinguísticos, é comparável com a aparente passividade socialde um líder mediático? O talento que um líder de opiniãotem em estabelecer o maior número de contactos pessoaisnuma comunidade é reorientado sob que forma no lídermediático? E será que não se estará a sobrevalorizar o papeldeste, quando os estudos de campo mostraram que é narecomendação/explicação directa, no boca-a-boca, que seestabelecem as maiores percentagens de influência nas
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Comunicação e Políticadecisões, e que estas ocorrem de forma localizada e no quadrode relações de um pequeno grupo?Os métodos sócio-métricos e outros que são utilizadosna identificação dos líderes de opinião ou pessoas influentesna população em geral são mais bem sucedidos quando noscircunscrevemos ao grupo dos líderes de opinião da esferamediática. Neste campo, a vontade expressa de um grupoatravés da adesão que faz às suas teses e que pode ser medidaatravés de sondagens de opinião, pela estatística relativa aonúmero de referências que a ele são feitas nos discursosdos seus pares, a intensidade e a quantidade de reacções/respostas que tem das suas intervenções, dão-nos uma ideiaaproximada do seu real poder de intervenção e de influênciasobre os comportamentos de outros. O seu poder acentua-se também pela medição do tempo da sua exposiçãomediática, da sua permanência visível, e de essa servir comocontraponto imediato à mensagem do poder político, im-pedindo a monopolização do discurso acerca dos aconte-cimentos. Sendo que ele pode influir na mudança decomportamentos, será junto dos detentores do poder que essainfluência mais se fará temer, e serão aqueles que mais ovigiarão, por força dos efeitos que estes julgam que essediscurso terá na orientação de voto dos governados.Os governantes são reféns da sua ignorância relativa-mente à real influência dos líderes de opinião na opiniãopública, e os seus conhecimentos acerca da teoria socialdos comportamentos ou do modelo de Planeamento deAgenda (Agenda-setting”), (McCombs e Shaw, 1972) pa-rece firmar-se no pressuposto de que um discurso políticotem que remeter necessariamente para um qualquer tipo deestratégia persuasiva11 que insistentemente imponha a sua_______________________________11 - Sendo que por esta se entende o acto de fazer com que alguém,através da comunicação, altere um seu comportamento, crença ouatitude.
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A pressão política sobre os líderes de opinião...visão do real. Essa deformação na análise do real poderda comunicação leva-os muitas das vezes a entenderem oslíderes de opinião, se estes forem opositores das suas práticase decisões, como propagandistas que de forma deliberadadeformam a realidade política tal como eles a querem dizer,o que os leva a praticar as acções que julgam mais própriaspara vencer essa guerra: contratando agências de imagempara lhes assessorar o seu percurso no âmbito da acçãocomunicacional sendo concomitante que lhes sobre aindavontade de restringir a livre circulação de informação e alivre expressão de opinião, por crerem ser legítimo a defesados interesses do Estado contra os interesses pessoais deum indivíduo ou de um grupo. Veja-se como em Portugalos diferentes governos têm tendência para mexerem siste-maticamente na Lei da Comunicação Social, fazendo apa-recer sucessivos diplomas em cada novo ciclo governativo12,ou de fazerem valer os seus interesses junto dos meios decomunicação estatais fazendo nomeações políticas para oscargos de administradores e pressionando nas escolhas dosdirectores de informação.O líder de opinião mediático, mais do que um repre-sentante da voz pública, continua, como se fora um líderlocal, a ser o intérprete da voz do poder público junto dosque seleccionam o meio que ele escolheu para se manifestar,para se manterem situados relativamente à informação sobreos acontecimentos. Ele quer-se o interlocutor por excelênciacom o poder político, porque dele se diz que tem influência.A influência residual de quem é escutado ou lido pelos seuspares e pelos  seus concidadãos. O poder político tem quededicar-lhe atenção na exacta medida do que julga ser asua influência, seja esta parametrizada pelo número dos queconstituem o seu auditório e que podem reagir às suas_______________________________12 - Ler Carvalho de Sá, Domingos S., Leis da Comunicação Social,Almedina, Coimbra, 2002.
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Comunicação e Políticapropostas modificando no futuro a sua orientação de voto,quer pelo prestígio pessoal, académico ou profissional queo faz senhor capaz de alterar disposições, orientando re-acções sociais que podem ser civicamente perturbadoras daordem estabelecida. Como Fagen (1966)  explicou, os líderesde opinião constituem o canal por excepção através do qualse transmitem mensagens dos governado aos membros dosistema político, nesse fluxo de comunicação que se esta-belece de forma vertical ascendente (depois de estabelecidaa rede de comunicação na horizontalidade) pelo líder deopinião e pelo meio técnico de comunicação social. Sub-versão do procedimento de um líder, ou exponencial darepresentação das qualidades do mesmo que as vê potenciadaspelo efeito multiplicador dos que têm acesso aos meios demaior divulgação? E qual a influência que sobre ele tema própria agenda dos media, não sendo o caso de o seupapel coincidir com o facto de ser dono, director, editorou chefe de redacção de um meio de comunicação?Um líder de opinião identifica problemas sociais mascomo não é um político (ou sendo-o, raramente exercefunções executivas ou legislativas13), não os pode soluci-onar. Ele não governa, podendo embora influenciar essegoverno. A sua posição é de constatar o erro, ou a falsidade,nas medidas anunciadas e naquelas efectivamente concre-tizadas para a resolução dos problemas, não tem a funçãode seleccionar meios que potenciem uma resolução para oconflito surgido. Aí reside a sua força, ele pode analisare vigiar a forma como os poderes institucionalizados pro-cedem, no quadro dos princípios constitucionais democrá-ticos, de uma forma que julgamos distanciada e não com-prometida aos seus interesses pessoais ou de grupo, mas_______________________________13 - Vimos como o grau de credibilidade cresce em relação directa coma imagem que o orador dele tem de ser um indivíduo imparcialrelativamente ao tema sobre que disserta.
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A pressão política sobre os líderes de opinião...não é o actor que actualiza esse procedimento. A suafragilidade reside no facto de ser uma pessoa ineficaz noque toca a decidir e fazer escolhas positivas relativamenteaos assuntos de ordem pública, e de muitas vezes se iludira esse respeito, procurando projectar-se no tempo dos quetêm o poder de governar sem que possua legitimidade parao exercício dessa função.Não podemos deixar de nos interrogar também acercados critérios de selecção que o comentador utiliza paraseleccionar os temas a que dá destaque. Onde vai ocomentador buscar os argumentos que fundamentam a suadecisão? Na Agenda imposta pelos media noticiosos? Nasua experiência directa das situações que analisa? Nas suasleituras? Nas conversas que estabelece com o seu círculode familiares, amigos e conhecidos?Se quer o poder político quer o poder ideológico doslíderes de opinião14 conseguissem separar as suas actuaçõesno que a uma intervenção na esfera pública diz respeito,se ambos aceitassem que os suas intervenções discursivastêm tempos distintos, talvez passássemos a ter um sentidode cooperação nos assuntos que interessam comummentea todos, um trabalho mais aprofundado entre as diferentesesferas.O discurso do líder compromete-o com uma avaliaçãodos acontecimentos que decorrem no presente. É este o tempoque determina a sua actuação como analista político, querquanto ao sujeito que referencia, quer quanto ao tempo emque esse sujeito está a actuar (nas entrevistas, declarações,apresentações e debates parlamentares dos políticos). Maso discurso deliberativo do político, do que governa, sendo_______________________________14 - De todos os que conseguem agir alterando o comportamento dealguém, no caso através da sua capacidade de formar opiniões quepodem influenciar outrem de uma maneira que mais nada ou ninguémteria conseguido da mesma maneira.
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Comunicação e Políticaum discurso de exortação ou de dissuasão relativamente aaspectos de ordem político-social que podem, ou não, vira acontecer (Aristóteles, p.p: 58-74), projecta-se para umtempo futuro. Só discursando para esse tempo faz sentidoa arte de governar, que é a de actualizar, cumprindo, odiscurso. Esta arte  cumpre-se no exercício de deliberaçãoacerca dos meios para se alcançar o fim proposto quantoa uma projectada ordem social, em programa de governosufragado.Ao género de discurso epidíctico, do que emite opiniões,o que elogia ou censura (Aristóteles, pp. 56-7 e pp.75-80),cabe-lhe avaliar principalmente no tempo presente os acon-tecimentos, mostrando a qualidade ou o defeito de algo oude alguém. Só que as consequências dos actos dos políticosestão inscritas num outro tempo, o do futuro, havendo assimum desfasamento no tempo de análise. Isto não implica quese aguarde pelo fim de uma legislatura para só então sequebrar o silêncio, implica sim uma determinação por partedo  líder de opinião em resistir à tentação de precipitar umaanálise retórica sobre a sua previsão  de consequências futurasda acção política, baseado exclusivamente em pressupostosideológicos prévios à analise que incide sobre a  indicaçãodo tipo de meios que irão ser escolhidos para  pôr em práticao seu programa. E o que emite a sua opinião tem que saberfazer uma “apreciação racional das consequências” (Gosselin,1995) mas sem cair na crença irrealista de que é capaz deprever o conjunto de consequências não previstas e nãodesejadas sempre que um governante toma uma medida ouanuncia um projecto de lei.  Sem esquecer também as própriasconsequências não previstas da acção comunicacional docrítico e do oponente (Gosselin, 1995).Então, se compreenderem que os seus discursos osinscrevem como sujeitos públicos com diferentes atribui-ções do dos líderes de opinião no que concerne ao trata-mento dos assuntos gerais, já que actuam para tempos
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A pressão política sobre os líderes de opinião...diferentes, talvez isso faça com que os políticos deixem dese fixar no seu reflexo sem densidade e sem duração quelhe é devolvido pelos media, parando de procurar ilegiti-mamente fazer coincidir a sua imagem imaginada com aque é representada nos media. E se os líderes de opiniãomediáticos percebessem a sua excelsa função de observa-dores atentos e vozes críticas no assinalar de abusos, in-fracções ou desvios em relação à escolha quotidiana queos políticos têm que fazer para realizarem um projecto degovernação que concerne ao bem-público, talvez deixassemde se fixar na vontade de influenciar directamente o futuroatravés da imposição da opinião sobre a da escolha deli-berada do governante.Objectar-me-ão que é demasiado perigoso esperar pelofuturo para então depreender qual o tipo de responsabilidadeque advém de um projecto político; mas isso só irá potenciaráo que procuramos evitar: o estado de irresponsabilidade ede anomia que caracterizam as nossas relações de cidadaniaem Portugal. O político, sentindo que dele se esperamreacções imediatas às solicitações que surgem constantementeno decurso da sua governação, reage governando à vistados media, que ele sabe ser os que têm a soberania nadescrição do presente. Sabe-se que os políticos actuam emprimeiro lugar para os comentadores políticos (Champagne,1990), o que os impele a acelerar o seu tempo de deli-beração, já que os comentadores precisam de matéria paraanalisar e eles próprios estão sujeitos a uma velocidade decirculação que é a do tempo próprio dos meios ondecomunicam (Schelesinger,1977). Mantendo-se quase empermanência com um discurso de campanha eleitoral, ospolíticos são apanhados por esse tempo de campanha mesmoquando em exercício de funções, ora esse tempo é o dacirculação e difusão dos media que, pela sua naturezadependente do tempo da descrição do acontecimento, os fazprisioneiros do presente.
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Comunicação e PolíticaA actuação política deve ser perspectivada no contextodos três vectores tempo que permitem depois construir umanoção de intemporalidade que, julgamos, destaca os acon-tecimentos e lhes dá um sentido de duração diferente daqueleque as notícias privilegiam, já que como Schelesinger escreve“da forma como(elas)  são concebidas actualmente, tendema acabar com a consciência histórica.”15. É essa atitude emrelação ao tempo que torna todos os intervenientes noprocesso comunicacional, fontes, jornalistas, comentadores,políticos e leitores, submetidos à lógica do “imediatismo”.E se bem que essa atitude por si não nos permita concluirque haja uma relação de causa-efeito na qualidade da nossaconsciência histórica, como sublinha Shelensiger em textosupra-citado, permite-nos no entanto afirmar que a super-ficialidade das explicações, a simplificação linguística etemática das mensagens, a rapidez com que é precisopreencher o tempo vazio num espaço noticioso, a ausênciade arquivos com informações detalhadas acerca das figurase dos acontecimentos, são factores que impedem  que otempo longo de uma investigação se realize, que a compre-ensão das ocorrências respeite a sua cadência própria (pro-curando-se a sua relação com as forças que os potenciarame que estão consignadas  a um tempo passado que, de formamais crível, poderão ajudar a contextualizar as observaçõesdo presente referenciando as previsões sobre o futuro).Ao contrário de Lyotard (1990) não cremos que ainumanidade do tempo potenciado pelos meios tecnológicosseja transcendente ao uso que fazemos desses mesmos meios.È na produção e no comentário de notícias que se deveintroduzir a questão de ponderação sobre a atitude dessasactividades profissionais. É responsabilidade directa de quemcontrola os princípios normativos dos meios de comunica-ção social, sem que o sistema perda funcionalidade, asse-_______________________________15 - Schelesinger,1977, p. 177.
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A pressão política sobre os líderes de opinião...gurar os meios necessários para garantir o tempo e o espaçode reflexão que permitirá a compreensão dos confrontosideológicos e cognitivos que acontecem, sem que se im-ponha abusivamente a ideia de que basta um discurso vencerno presente a guerra da ideologia que isso fará com quese  imponha a sua descrição da realidade e que sairá vencedorno futuro.2. Como é que os políticos percepcionam, na teoria ena prática, a intervenção de um grupo crítico?Os líderes políticos, ou os seus assessores de comuni-cação, acabam por nas suas leituras acerca das Teorias daInvestigação em Comunicação de Massas (MassCommunication Research) confundir comunicação políticacom comunicação empresarial (Sfez, 1988), e de, apesar denão encontrarem literatura que  sustente essa ideia, man-terem a posição de que a comunicação política, e os custosque toda esta estrutura implica, têm resultados imediatamen-te concretizáveis e verificáveis em termos de eficáciagarantida nos resultados finais das eleições (Katz, eLazaresfeld, 1995). Julgam que se fizerem com que a agendados media coincida com a sua,  passam a poder comunicarde forma mais eficaz com os seus governados, não havendoruído (leiam-se vozes discordantes ou indiferentes) queinterfiram no processo (Traquina, 1995), e que o conteúdoé irrelevante na legitimação de um discurso porque esta ésubstituída pela ideia de que o suporte onde essa mensagemé difundida garante a sua recepção/aceitação geral (Teoriahipodérmica). Há muita confusão a este respeito, e seriade esperar que os especialistas na área das ciências dacomunicação viessem mostrar à saciedade que mais do queos eleitores estarem fascinados com a “magia da comuni-cação” são os eleitos aqueles que se deixam prender poresse fascínio (Rangeon, 1991), com o consequente desnorte
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Comunicação e Políticaem termos da utilização dos recursos financeiros disponíveisnos partidos ou nas instituições pelo recurso à publicidademassiva, justificada pela ideia simplista de que publicitarmais é convencer mais extensivamente. Os efeitos, aqui háuma relação causa-efeito mais evidente, são de todosconhecidos, os valores de mercado entram na esfera dapolítica, apresentando-se como um factor extra condiciona-dor da autonomia dessa esfera. O candidato ou o partidoque mais recursos económicos e materiais possuir, julgadifundir mais eficazmente a sua mensagem, o que podeprovocar, entre outros aspectos, uma monopolização dacomunicação (em Portugal procura-se salvaguardar a equi-dade na participação mediática dos partidos, não havendopublicidade eleitoral paga na televisão, por exemplo).Por princípio nenhum político em países democráticosreconhecerá publicamente que não há uma igual legitimi-dade na livre expressão do discurso político e nas dosdiscursos da opinião pública e nos da informação. Se tiveruma sólida formação cívica nos valores democráticos,compreenderá que desta relação de forças decorre o tipode confrontos necessários que asseguram a autonomia decada uma das actividades e a manutenção do sistemademocrático, sendo que por democracia aceito a sintéticadefinição de Keane16 “(…) o poder de públicos que fazemjuízos em público”.17 Mas a sobrevalorização de um dosdomínios da enunciação dos juízos em público na sua relaçãocom os outros, conduz, ou ao autoritarismo de Estado,_______________________________16 - Keane, (1991: ).17 - V. Lemieux (1995) cita Schattschneider para nos dar uma definiçãomais aprofundada de democracia afirmando que “existe democracianum sistema político organizações dirigidas por líderes que estãoem competição entre si e são responsáveis perante o público,politizam divisões e dão publicidade aos problemas e soluçõesrelacionados com essas divisões, a fim de impulsionar a partici-pação de públicos nas decisões que lhes diz respeito.”  (1998:105).
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A pressão política sobre os líderes de opinião...se a relação com os media for a do controlo sobre os recursosmateriais, humanos e estatuários dos meios de difusão, ouao autoritarismo da ideologia sobre o da acção política,se os media adoptarem a atitude, e os líderes de opiniãoa assumirem nas sua intervenções,  que assumem o controloda regulação dos assuntos públicos, ou do autoritarismoda opinião pública se se entender que governar é fazê-lo de acordo com a apreciação que a cada momento se fazda realidade, na rejeição pelo princípio da autoridade e dosprocedimentos institucionalizados do Estado democrático.Procedimentos que radicam na natureza de um poder quese manifesta na soberania do tempo futuro, e de cuja acçãohá que tirar ilações e reclamar responsabilidade ética e civil.Mas há que esperar que esse futuro se torne passado, paraque não se dissipe e confunda a identidade ideológica ede acção de cada partido, associação ou actor político, navozearia provocada pelos discursos pouco perspectivados epouco imparciais do presente.Partindo da ideia de que há uma  ética da responsabi-lidade do orador (Aristóteles) mas também de que o dis-curso não é neutro (Platão), é com H. Mead e J. Habermasque defendemos que o estudo da comunicação e da políticapode ser feito à luz de um modelo de acção e de racionalidadeassente no pressuposto que decorre do entendimento de umaactividade comunicacional como estando orientada para acompreensão, em que o ethos do indivíduo é ponderávelnas manifestações discursivas que adopta. Assim, ao líderde opinião pede-se que use a sua capacidade cognitiva elinguística que o torna pioneiro na identificação, interpre-tação e divulgação dos temas mais interessantes e dosproblemas que mais afectam a colectividade, e esperar queeles contribuam para, como nos diz Habermas, que o políticoperceba a opinião pública como legítima interlocutora namedida em que «(…) o espaço público deve (…) reforçara pressão que exercem os próprios problemas, dito de outro
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Comunicação e Políticamodo, perceber e identificar não somente os problemas masformular ainda os problemas de forma convincente e in-fluente, apoiar com contribuições e dramatizá-los de formaa que eles posam ser retomados e acatados pelo conjuntodos organismos parlamentares.» (Habermas, 1992).18 Masé nas instituições parlamentares que se governa, e a opiniãopública só governará também se for ouvida junto dessainstituição, sujeita à fiscalidade constitucional e indepen-dente de uma ordem popular sem regras procediemntaisdemocráticas.Lemieux (1995) contribui para esclarecer o tipo  de poderque efectivamente é verificado na relação entre partidospolíticos e media e conclui que entendendo-se por podero tipo de controlo que um actor exerce sobre as decisõesrelativamente aos seus recursos, ou as recursos de um outro,não se pode dizer que haja uma vantagem nítida de umaactividade sobre a outra, pois o seu estudo indica que háforte possibilidade de os partidos controlarem os recursosnormativos dos media mas destes terem um maior controlosobre os recursos humanos e estatutários dos partidos.3. Qual a reacção ao fenómeno do poder ideológico porparte do poder político?A conquista da orientação de voto, da conquista da vontadeda opinião pública é uma aspiração legítima pelos candi-datos e pelos partidos que se apresentam a eleições. Emdemocracia este procedimento decorre do funcionamentonormal do regime de governo de massas assente na ideiade representatividade popular, daí que eles utilizem variadosmeios para se apresentarem aos seus cidadãos como os maiscapazes de solucionarem os problemas sociais decorrentesda vida em conjunto, mas caber-lhes-á ouvir (ou serem_______________________________18 - Habermas, J. (1992), trad. Francesa de 1997:386.
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A pressão política sobre os líderes de opinião...obrigados a ouvir) as posições dos que se lhes opõem, norespeito pelos limites do seu poder que  deve estar  en-quadrado no conjunto de garantias institucionais que aConstituição, em primeiro lugar, oferece antes de mais (peseembora estas sejam necessárias, não são suficientes paraassegurar a vitalidade de uma opinião pública (Habermas,1992).19Vivendo até hoje sob o paradigma do conflito, a relaçãoentre o poder político e a opinião pública contrária oureticente relativamente à orientação preconizada por aquele,pode ser lida, em Portugal, com ironia. Graça Franco (1993:6)diz-nos que  nem mesmo a Revolução de 74 propiciou ocaldo cultural necessário para que ao invés de se ter feitouma Lei da Imprensa, mesmo que de Liberdade de Imprensafosse ela, se aceitasse que era suficiente para regulação daactividade a aplicação da lei civil aos jornalistas. Não setendo conseguido essa autonomia em relação à tentação doEstado em controlar a realidade da livre expressão, elaconclui: “Uma lei que, como sempre, logo que a práticase tornou crescentemente mais incómoda alguns pretendemmudar. Nada de novo se olharmos a história”.20 È o tipode manipulação indirecta que ocorre também quando os meiosde comunicação pertencem a grupos privados, já que estesprocurarão fazer capitalizar os seus meios em detrimentoda qualidade dos conteúdos (Mueller, 1973).Mas se é previsível o estado de conflito que caracteriza,desde a origem do conceito “opinião pública”, o confronto_______________________________19 - Ibidem, pp. 386-414.20 - E nada de novo se olharmos os acontecimentos que envolveramrecentemente as figuras dos ministros Gomes da Silva e MoraisSarmento do XVI Governo Constitucional, no diferendo que,sobretudo, opôs  o primeiro e o líder de opinião Marcelo Rebelode Sousa, quando aquele político questionou de forma crítica alegitimidade das  intervenções e do aparecimento do comentadorno Jornal de Domingo da TVI.
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Comunicação e Políticados diferentes poderes que procuravam espaço de publicitaçãoe buscavam a sua autonomia, e se é conjecturável que esseespaço se materialize nos meios que estão preparados parapublicitar esse conflito, já não é admissível que aceitemosque esse estado de conflito assumido como de guerraideológica, e que caracteriza a interacção social e política,possa aceitar-se como uma característica inquestionável darealidade política. Não há uma legitimidade a-histórica paraessa realidade. A descrição de um estado de coisas nãolegitima esse estado de coisas. Não as autoriza.A guerra ideológica que se trava desde a modernidade,desde que se procurou novamente fazer dos princípios dedireito da razão natural a lei do governo público dos povos,é travada por todos os que assumem para si o exercíciode publicitarem a sua opinião crítica e que têm nos líderesde opinião os representantes dessa arte, que é a da guerrapela conquista do tempo futuro, quer pelos que governamquer pelos governados, pelos que julgam que se pode partirdo condicionamento dos acontecimentos do presente, deforma a melhor garantirem a previsão do que será o futurosocial. É certo que é no momento presente que podemoscotejar as nossas perspectivas com a realidade, é neste modode tempo que nos inscrevemos fisicamente, mas o tempodo discurso político remete para um tempo de maior duraçãodo que o que assenta na opinião. Os acontecimentos nãosão manifestações extemporâneas ou realidades mais oumenos despiciendas, se comparados com a letra ou o espíritode um projecto político cuja fórmula todos julgam possuire que crêem que potenciará uma sociedade melhor, mastambém não são, numa democracia representativa  e cons-titucional, fórmulas privilegiadas de orientarem o governo.Por um lado temos uma opinião pública cuja genealogiaremete para o desenvolvimento e instauração de umadeterminada função social que visava criticar o poder político,propondo quadros novos de acção pública, por outro lado
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A pressão política sobre os líderes de opinião...temos um poder político que reage desde logo a essa pressãomovimentando os mecanismos de coerção que tem em seupoder, visando suprimir a pressão que se começa a fazersentir sobre a sua forma de existência e de autoridade,utilizando a violência na sua forma de força física ou nasua forma psicológica, instaurando limites à acção pública,sentenciando-lhe suspensão nas suas liberdades de publicitaros seus juízos. À pressão sobre o poder público central,este reage com a violência que lhe é possível no quadroinstitucional e legal do seu regime, de forma a delimitaros efeitos de uma posição crítica que pudesse provocaralterações na estrutura do poder estabelecido. Cabe à opiniãopública e aos seus líderes aperceberem-se quando os re-gimes estão a procurar modificar as suas relações institu-cionais relativamente à liberdade de expressão e circulação,precavendo-se e reagindo contra esse estado de coisas. Semilusões, a história ensina-nos que ao lado de cada vontadede emancipação (glosada como uma instauração instantâneae universal) há uma outra de repressão e de controlo. Asconstituições e as declarações são de direito antes de seremde facto.Em todas as revoluções, da inglesa à americana, pas-sando pela francesa até à revolução liberal portuguesa, aadequação entre os princípios gerais que norteavam odiscurso político e a acção particular dos governos vai umagrande diferença. São frequentes os esforços de condicionara livre expressão de reprimir a opinião de eliminar aoposição vista como obstáculo para a concretização dasmedidas de poder.Em Portugal confunde-se de forma excessiva a mensa-gem da persuasão com a da informação. Ou se valorizademais a opinião dos próprios jornalistas acerca das notíciasou estes se escudam em categorias linguísticas que descre-vem a realidade de forma estereotipada, pejada de formu-lações do senso comum que não são fundamentadas ou
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Comunicação e Políticaproblematizadas na exacta medida da sua necessidade.21 Nãosendo a realidade questionada através de um conjunto detrabalhos de investigação jornalística ou de entrevistas bempreparadas aos actores políticos, fica-se com a noção deque se cuida de fazer o melhor possível quando é possível,_______________________________21 - Será que a descrição de um facto legitima a sua existência? Quandono passado dia 30 de Novembro o nosso Presidente da Repúblicaanuncia ao primeiro-ministro que pondera convocar eleições an-tecipadas e dissolver a Assembleia da República, a SIC Notíciasno seu programa Edição da Noite reúne oito distintos jornalistasa fim de analisar os acontecimentos. A dado momento, e depoisde instado a responder sobre as linhas de orientação em assuntoseconómicos para a campanha que se avizinha, o director do Jornalde Negócios, Sérgio Figueiredo, afirma que, e passo a citar dememória, logo perdoe-se alguma inexactidão: “Os candidatos irãomentir, é claro. Não há campanha eleitoral nenhuma em que ospolíticos não mintam, aqui ou na China.” Não tendo havido, porparte dos seus pares, nenhuma reacção. Sérgio Figueiredo é re-conhecidamente um entendido na sua matéria, ponderado e equi-librado nas suas análises, um irrepreensível profissional, e no entantoanunciava, sem que alguém instasse opor-lhe uma ressalva, ou sedispusesse em contra-argumentar, que o discurso dos candidatosem campanha eleitoral é baseado na mentira e que estes estão semprepreparados para prometer tudo. Que essa seja a percepção do cidadãocomum já é factor de incómodo intelectual, mas que seja a deum jornalista que tem por missão identificar, evidenciar e dar ainformação ao seu público  desse estado de coisas, expondo assituações de mentira e confrontando os candidatos com provas ouargumentos que os obriguem a justificar opções programáticas édeveras um caso mais intrigante. Porque se da constatação de quetodos os políticos mentem (por si um sofisma) não resultar ne-nhuma reacção, passamos a considerar que a descrição de um factolegítima a existência desse facto. Ora sabendo que os políticosactuam em primeiro lugar para os comentadores políticos(Campagne, 1990), pois são estes que interpretam, sintetizam eavaliam as prestações dos políticos em primeiro lugar, dandoindicações para os seus leitores e espectadores acerca da relevânciados seus discursos e/ou acções, cabe perguntarmo-nos porque sevê a si mesmo como uma força inoperante, no que a este assuntodiz respeito, o jornalismo português?
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A pressão política sobre os líderes de opinião...recorrendo-se a um número elevado de comentadores quenas diferentes áreas, mas sobretudo na política, surgem paralegitimar a ideia da presença de uma expressão públicapresente nos media, quando muitas das vezes essas figurasestão excessivamente enquadradas nas suas associaçõespolíticas dificilmente conseguindo fazer melhor do queagirem de acordo com os interesses do seu grupo. Gurevitche Blumer, autores que Habermas referencia nas páginas 405-406 do livro supra-citado, contribuíram com uma lista dastarefas que os media devia inevitavelmente assegurar  nosEstados constitucionais, julgamos que essa enumeração podebem ser uma adenda ao código de conduta profissional dosjornalistas e comentadores políticos, de forma a que asactividade destes e as dos políticos  tornassem complemen-tares na forma de se exercer o poder.«1. Observar o meio sócio-politico destacando asocorrências susceptíveis de interferir, positiva ou nega-tivamente, no bem-estar dos cidadãos;2. Definir as questões significativas do dia-a-diapolítico, identificar os temas determinantes, tal como asforças que os produziram e que desse modo podemapresentar-se como solução;3. Estabelecer plataformas que permitam aos homenspolíticos e aos porta-vozes de outras causas e de outrosgrupos de interesse defenderem as suas posições de umaforma inteligível e esclarecedora;4. Permitir o diálogo entre uma diversidade de pontosde vista, tal como entre os detentores do poder (actuale futuro) e públicos de massa;5. Criar os mecanismos que permitam exigir aosresponsáveis  que reportem acerca do seu modo de exercero poder;
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Comunicação e Política6. Incitar os cidadãos a aprenderem a escolher e aestarem comprometidos, ao invés de os deixar só comoobservadores do processo político;7. Resistir, em nome de princípios bem definidos, aosesforços exteriores dos media que visam subverter a suaindependência, a sua integridade e a sua capacidade deservir o público;8. Respeitar o público enquanto entidade potencial-mente interessada e capaz de compreender o seu meiopolítico.».
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DEMOCRACIA DELIBERATIVAE RECONHECIMENTO:REPENSAR O ESPAÇO PÚBLICOMaria João Silveirinha*1. IntroduçãoA rejeição do sujeito colectiva da vida social como umaentidade una e estável, nas sociedades modernas, implicouum novo entendimento da identidade como uma construçãonegociada pela relação com os outros, num processo desistemática definição e redefinição dos seus contornos.Abandonados os macro-sujeitos históricos, os gruposminoritários passaram a constituir-se no espaço públicodemocrático a partir das suas reivindicações políticas to-cantes à sua diferença e à sua representação nos destinoscolectivos. A democracia é uma forma de lidar com osdesacordos entre cidadãos que partilham de uma só soci-edade mas não de uma só cultura ou de um só sentido doque deve ser feito em matérias que mutuamente os afectam.Por isso, a proliferação e complexificação das sociedadesem termos da diversidade que as habitam, coloca de formaparticularmente aguda a necessidade de saber de que a de-mocracia pode respeitar as diferenças, não as marginalizan-do e tornando-se, pelo contrário, tornando-se mais inclusiva.Para a democracia fazer sentido as decisões têm de ser per-cebidas como representando de uma forma justa os inte-resses de todas as partes afectadas e não apenas as que podemconstituir uma maioria cultural ou numérica._______________________________* - Instituto de Estudos Jornalísticos, Faculdade de Letras da Univer-sidade de Coimbra.
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Comunicação e PolíticaO desafio da teoria e prática das democracias contempo-râneas é, assim, por um lado, reconhecer que os indivíduossão posicionados de formas múltiplas, em termos de marcadoresidentitários como a raça, o género, a idade, ou a cultura e,por outro, desenvolver formas de lidar com os processos deexclusão gerados pela concentração de poder e pela impos-sibilidade de acesso a formas de participação na vida colectivaque tenha justamente em conta essas diferenças.A expressão “políticas de identidade”, muito associadaa formas identitárias minoritárias, traduz a afirmação de ideiasde diferença e reconhecimento, remetendo para questões di-versas e por vezes bem diferentes entre si. O que é comumao entendimento do termo, no entanto, é o pressuposto deum descentramento progressivo da política pensada para osgrandes sujeitos históricos, como a nação e a classe, a favorde um crescente interesse em determinados tipos de dife-rença cultural, como o género, a raça, a etnicidade e asexualidade. As democracias passaram, portanto, a enfrentardesafios especiais em sociedades multi-identitárias paragarantir a representação e participação das minorias, pro-tegendo, promovendo e realizando os seus direitos. O fiocondutor das reivindicações destas minorias é a ideianormativa de que os indivíduos e os grupos sociais têmde obter “reconhecimento” ou respeito pela sua “diferença”(Taylor, 1994, Honneth, 1995).Para uma parte importante da filosofia política contem-porânea, o pluralismo moral associado a esta proliferaçãode reivindicações tornou-se, assim, o principal desafio a queos processos de decisão e justificação política devem res-ponder, estabelecendo a “diferença” como algo que devemtolerar, reconhecer afirmativamente, ou considerar comoobjecto de deliberação. A cada uma destas respostas cor-responde uma dada visão da democracia que podemosdesignar respectivamente por democracia representativaliberal, democracia radical e democracia deliberativa.
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...É a relação desta última com as chamadas “políticas deidentidade” que nos interessa aqui considerar. Na verdade, estaé uma relação desde logo estabelecida pela coincidência daemergência quer das ideias de “diferença” e “reconhecimento”,quer da própria noção de “democracia deliberativa” pela qualse procurou ir além de um entendimento da democracia queabordava a diferença como uma matéria a desconstruir (emcertas visões da democracia  radical) ou como uma simplesagregação de interesses (democracia liberal).Torna-se, portanto, necessário considerar de que formaas ideias de “democracia deliberativa” e de “reconhecimen-to” podem contribuir para a solução dos problemas que asexigências identitárias colocam, o que procuraremos fazerem duas vertentes. Por um lado, partindo das ideias de“democracia deliberativa”, importa saber como podem osrepresentantes cujas perspectivas são transformadas peladeliberação manter-se legítimos aos olhos daqueles que nãopartilharam essa transformação, e também quais as formasde deliberação que podem concorrer para essa transforma-ção. Por outro lado, partindo das ideias de “reconhecimen-to”, devemos procurar perceber a natureza da injustiça queos movimentos identitários contestam.Em causa estão diferentes questões complexas comopretensões à razão, evolução social, abertura da deliberaçãoao diálogo cultural e fronteiras de deliberação política. Auni-las está um entendimento alargado de formas e lugarescomunicacionais, nas diferentes articulações do espaçopúblico.2. A democracia deliberativa e o espaço públicoNum modelo de democracia maioritária os membros deuma sociedade são governados pela vontade de uma mai-oria. Ainda que as decisões desta possam ser revogadas emqualquer altura, uma vez que devem ser revistas por outras
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Comunicação e Políticamaiorias, as minorias sentem-se frequentemente ameaçadaspelos processos de regra da maioria. Para ser legítima, aregra da maioria tem de ter por base uma deliberação deum público informado sobre os interesses e alternativasdisponíveis. Assim, devendo a teoria democrática responderpelo processo de responsabilidade na tomada de decisões,ela está intimamente ligada às teorias do espaço público,onde o que está em causa é uma avaliação do papel dacomunicação pública na facilitação ou impedimento desteprocesso. As diferentes versões de teoria democrática con-sideram esse papel também de forma diferente entre si, comopassaremos a rever.Em geral, à tradição da representativa liberal correspon-de uma teoria que aceita o desejo de um espaço público,mas que considera a participação do público em geral comolimitada e em grande parte indirecta. Nela, o papel do cidadãoconsiste em escolher periodicamente os seus representantes,não necessitando de se envolver directamente. Na verdade,a tendência da democracia liberal é considerar que osproblemas relativos à articulação de sociedades complexassão um problema de “governamentabilidade”. Por isso tendema concentrar-se nos seus dispositivos estruturais e formais,como o sistema partidário e a representação política, aagregação de interesses e os problemas de coordenação socialem geral. Perante conflitos morais, a resposta está no voto.Mas os princípios procedimentais subjacentes à decisão dovoto nada dizem sobre importantes aspectos, do ponto devista do problema moral, como os argumentos, a naturezadas provas e a argumentação constituída como pública.A comunicação é, neste âmbito, entendida sobretudo comocomunicação social, maioriariamente garantida pelos mediaque, se cumprirem as suas funções tal como a sociedadeliberal as entende, deverão manter o cidadão devidamenteinformado para que ele possa tomar as decisões de voto.A inclusão dos diferentes sujeitos passa sobretudo por
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...encontrar (de forma informada) um representante (normal-mente um partido político) no espaço público formaldecisório.Sem ignorar os aspectos formais de tomada de decisão,uma vez que estão em causa os elementos institucionaisnecessários à democratização, a chamada “democraciadeliberativa” coloca, antes, a tónica no papel do cidadãocomo actor político. A ênfase é o pressuposto de que ademocracia necessita de cidadãos informados e racionais,cuja influência no processo de tomada de decisão não serestringe às eleições, mas se estende à participação racionalno debate público sobre questões políticas. A partir das ideiasde participação política e da extensão das arenas da vidapública, estes modelos alternativos de democracia partilhamo pressuposto de que a participação democrática só podeser conseguida por uma consideração mais abrangente daactividade política, mais em termos da sua actividade quedo que em termos de quem pode efectivamente participar.Entendendo a democracia como processo, a sua basenormativa reside na deliberação que inclui o diálogo po-lítico. Como diz John S. Dryzek, “A deliberação, pordefinição, especifica que os indivíduos comuniquem, rela-tivamente às decisões colectivas, em termos que possibi-litem uma aceitação reflexiva por parte dos que ficam sujeitosà decisão” (Dryzek, 2000: 11). Esta necessidade não é, comorecorda o mesmo autor, incompatível com a explicação liberalda política, definida esta como interacção, busca e agre-gação de interesses definidos à partida e de uma formaprivada pelos cidadãos, pois mesmo uma política de inte-resses privados exige algum tipo de estrutura institucionalque obriga a tomar decisões sobre essa mesma estrutura.A democracia deliberativa implica uma tomada de de-cisões políticas baseadas na troca de razões e argumentos,num processo em que todos os cidadãos participam, indoalém dos seus interesses pessoais e pontos de vista, a fim
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Comunicação e Políticade reflectir sobre o bem comum. Trata-se de articular formasde diálogo democrático que possam transformar as com-preensões que os participantes têm de si mesmos, dos seusinteresses e dos interesses dos outros, e desta forma criaras bases legítimas para um consenso democrático em tornodas reivindicações em questão. Assim, e na síntese de FilipeCarreira da Silva, a democracia deliberativa assenta numconjunto de pressupostos: “Em primeiro lugar, a sua insis-tência na noção de “debate racional” enquanto procedimentopolítico por excelência, em vez da noção de “compromissoentre interesses divergentes”. Em segundo lugar, como su-blinha Jon Elster, ao invés dum acto privado como é o voto,a democracia deliberativa aposta num acto público enquantoacto político por excelência – a troca livre e pública deargumentos. Em terceiro e último lugar, a ideia de que setrata de deliberação realmente democrática, no sentido de queincorpora princípios essenciais do ideário democrático comosejam a igualdade política de todos os participantes e asensibilidade ao interesse público» (Silva, 2004: 2).A base da democracia deliberativa é, portanto, largamen-te liberal e articula alguns dos dilemas e dificuldades desta.Tendo por base a deliberação, não pode deixar de colocarem questão o que deve ser tido em conta na tomada dedecisões. É o problema das “razões públicas” que assistemàs diferentes reivindicações, uma das questões que divideos autores liberais.Para um liberal como Rawls, o traço específico das nossassociedades – resultante não só da diversidade social masdos próprios limites inultrapassáveis do uso da razão prática– é o pluralismo moral resultante da coexistência num mesmoespaço político de doutrinas morais diferentes incorporandovalores fundamentais distintos articuladas de determinadasformas fundadoras de diferentes concepções da vida boa.O que permite decidir da necessidade de deliberação éprecisamente a “razão pública” (relativa apenas a um conjunto
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...de matérias como a constituição e questões de “justiçabásica”) que deve filtrar os argumentos políticos. Estes sódevem ser baseados na humanidade comum de cidadãosiguais e livres (Rawls, 2000)1. Mas a razão pública  nãose aplica a todas as questões fundamentais - apenas às do“fórum político” que inclui o discurso do juízes de umtribunal supremo, o dos funcionários governamentais (líde-res e legisladores) e o discurso dos candidatos a cargospúblicos (Rawls, 2000: 145) – e por isso não passa pelateorização de fóruns alargados fora destes âmbitos formaisdo Estado. Esses outros âmbitos são entendidos apenas como“cultura subjacente”, de que fazem parte as igrejas, asuniversidades e todos os tipos de associações (Rawls, 2000:146). Assim, o lugar do uso público da razão é, para JohnRawls, não a sociedade civil organizada, como para osteóricos deliberativos, mas o domínio do Estado e a “es-trutura básica da sociedade”. Por isso, neste autor, a questãodo espaço público não é desenvolvida, ainda que a sua ideiade uma ‘democracia constitucional bem ordenada’ deva ser“compreendida também como democracia deliberativa”(Rawls, 1997: 771-772).Para outros autores, no entanto, é preciso uma aplicaçãomais vasta deste âmbito, pois trata-se de definir as con-_______________________________1 - Na verdade, no Liberalismo Político Rawls entende que as con-cepções de vida abarcantes implicam conflitos de valores. Para oautor, uma vez que os princípios que ordenam a estrutura institucionalde base da sociedade devem ser partilhados por todos os cidadãos,a sua aceitação terá de se apoiar em razões publicamente parti-lhadas (Cfr. Silveirinha, 2004). No entanto, como argumenta Avritzer(1999), Rawls cai em contradição na forma como percebe a relaçãoentre pluralismo e razão pública. Por um lado, reconhece a pre-sença de doutrinas plurais, em conflito nas nossas sociedades, quese colocam em relação a questões éticas e morais e que cumpremum papel central numa sociedade pluralista  Por outro lado, afirmaque as razões que essas doutrinas postulam são privadas e queé possível prescindir delas ao formar uma teoria da justiça.
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Comunicação e Políticadições para uma participação dialógica activa, por referênciaa discussões públicas irrestritas sobre questões comuns, oque leva ao desenvolvimento de uma teoria do espaço públicolocalizada sobretudo na sociedade civil e tendo por centroa deliberação argumentada. Trata-se, portanto, de umasegunda tradição de teoria social que trabalha com a ideiade argumentação.Muitos aspectos da democracia deliberativa derivam, poroutro lado, de uma perspectiva republicana da democraciaque desafiou o modelo liberal dominante. Ainda que pos-samos encontrar raízes antigas no pensamento político, JoshuaCohen e Jürgen Habermas podem ser considerados os teóricosque estabeleceram as bases da democracia deliberativa.Joshua Cohen foi o primeiro a definir em detalhe ascaracterísticas de um procedimento deliberativo para a tomadade decisão política (Cohen, 1989), ainda que Habermas otenha feito primeiramente de forma indirecta, através dassuas teorias do espaço público e da comunicação.Para Habermas, o paradigma deliberativo tem por baseo exemplo histórico do espaço público burguês europeu,nascendo daqui algumas diferenças relativamente a outrosteóricos deliberativos (Benhabib 1996: 75).A forma como Habermas operacionalizou esses concei-tos variou ao longo da sua obra. Como é bem conhecido,a sua matriz é de espaço público o processo histórico daascensão da burguesia que permitiu o estabelecimento deuma nova forma de relação com o poder (Habermas, 1989).A “publicidade” emerge historicamente como o resultadodo processo no qual os indivíduos exigem dos governantesjustificação moral dos seus actos em público.O conceito de esfera pública tem portanto, neste autore desde a sua origem, algumas características centrais li-gadas ao debate democrático contemporâneo: nomeadamen-te a ideia de um espaço de interacção face-a-face diferen-ciado do Estado, e o debate em torno do conteúdo moral
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...das diferentes relações sociais com uma dinâmica que nãoé movida nem por interesses particulares, nem pela tentativade dominar os outros. A sua ideia é que o uso público darazão estabelece uma relação entre participação e argumen-tação pública: “A paridade segundo a qual a autoridade domelhor argumento pode prevalecer e conseguir contra a hi-erarquia social, no pensamento daquele momento, a pari-dade da condição humana comum” (Habermas, 1989: 36).A formulação habermasiana inicial de espaço público foicriticada em diferentes níveis, o que tem implicações paraa forma como as reivindicações identitárias podem serentendidas. Comum a muitas destas críticas é a concepçãoliberal e unitária que lhe estava subjacente. Para Nancy Fraser,por exemplo, contra a tese liberal e contra a tese de umespaço público unitário, o espaço público deve ser antesentendido como uma política de “arenas discursivas para-lelas onde todos os membros de grupos sociais subordinadosinventem e circulem contra-discursos para formular inter-pretações oposicionais às suas identidades, interesses enecessidades”. (Fraser, 1994: 123).Como refere John Dryzek (2000: 24), quando finalmenteHabermas formulou a sua própria teoria da democracia, naobra Faktizität und Geltung, estava sensibilizado para estesproblemas. A sua proposta de ‘democracia deliberativa’ (1996:277-305) introduziu um modelo de democracia procedimentalque, associada a uma ‘ética discursiva’ procura constituir-se como uma alternativa tanto ao individualismo liberal comoao consenso comunitário, reunindo os elementos de teoriasliberais baseadas no interesse e as teorias comunitáriasbaseadas no bem comum. Do seu ponto de vista, os ci-dadãos são movidos por um conjunto de capacidadescomunicativas que garantem que se podem reconhecer unsaos outros na esfera política como iguais e realizar juntosas condições de liberdade ou auto-realização, por delibe-ração e acção. Assim, para Habermas, o espaço público
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Comunicação e Políticaabrange não só o que para Rawls é a cultura subjacente(a esfera pública informal onde se desenvolve a formaçãoda opinião, em termos habermasianos), mas também o queé para Rawls a “cultura pública política” e que, paraHabermas são os processos políticos formalmenteinstitucionalizados de opinião política e formação da von-tade (Habermas, 1996a).É esta tentativa de reconstruir um padrão de equidadecomunicativa que inspira muitas teorias de democraciadeliberativa2. Assim, Joshua Cohen descreve-a como aquelaque está “enraizada no ideal intuitivo de uma associaçãodemocrática em que a justificação dos termos e condiçõesde associação se processa pela argumentação pública eracional entre cidadãos iguais” (Cohen, 1989: 17). Ou seja,uma verdadeira política democrática envolve necessariamentetrês condições: a deliberação pública centrada no bemcomum; a manifesta igualdade entre cidadãos; e “moldara identidade e os interesses dos cidadãos de formas quecontribuam para uma formação de uma concepção públicado bem comum” (Cohen, 1989: 19).Na verdade, já não está em causa só o processo de decisão,mas o processo argumentativo que pode auxiliar a decisão.Esse processo envolve estender o debate sobre princípiosde justiça para além das esferas formais do Estado, alargá-lo à sociedade civil e a uma reflexão da opinião e da decisão_______________________________2 - Nem todas as teorizações de democracia deliberativa têm esta apro-ximação habermasiana. Autores como Amy Gutmann, BenjaminBarber, Frank Michelman, Cass Sunstein, e Dennis Thompsonpropõem uma democracia deliberativa mais próxima de Dewey eArendt e do próprio John Ralws, isto é, um pouco diferente daspropostas sobretudo por Iris Marion Young, Seyla Benhabib e JoshuaCohen, mais habermasianas. As diferentes versões, no entanto, in-sistem na possibilidade (e necessidade) de basear a legitimidadee a autoridade em algumas formas de razão pública e em algumaforma de racionalidade.
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...política, identificando as condições que devem satisfazer osprocessos para que as exigências morais possam ser tidasem conta e realizadas na esfera política. A principal con-dição de realização da democracia reside em decisões assentesnuma discussão argumentada aberta a todos os pontos devista e orientada para a produção de um acordo, a partirde procedimentos de troca de razões sobre o que é justo.Defende-se, assim, que é possível chegar a decisõesrelativas a temas de preocupação colectiva, no interessecomum entre uma política de cidadãos livre e iguais, quesejam justas e obrigatórias. Para isso, é necessário que osprocessos de tomada de decisão incluam todos os afectadospor um tema e pelos resultados legítimos que têm derepresentar um ponto de vista imparcial que se diz igualnos interesses de todos. É nesta medida que a democraciadeliberativa se torna, nas palavras de Seyla Benhabib, “omodelo conceptual e institucional mais adequado para teorizara experiência democrática de sociedades complexas” e para“permitir a expressão da diferença sem fracturar a identi-dade do corpo político e sem subverter as actuais formasde soberania política” (Benhabib, 1996: 5-6). Se as minoriaspodem ser afastadas do espaço público porque a cultura tendea ser dominante e centrada sobre si própria, empurrando-as para as margens, a deliberação pretende ser uma formade atrair essas margens, a partir das teorias de democraciaparticipativa.Enfatizando a participação política como o processo peloqual um sujeito privado se orienta para o público, o pro-cedimento deliberativo estabelece a natureza e condiçõesdesta participação, tendendo a compará-la a alguma versãodo que Habermas chama “racionalidade comunicativa”. Essaideia tem atraído críticas de diferentes perspectivas, nome-adamente pelos problemas da sua real abrangência e dasquestões práticas formais da sua realização. A questão é sabercomo lidar com as diferentes formas pelas quais as relações
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Comunicação e Políticade poder distorcem a deliberação e como compensar adesigual capacidade daqueles que desejam entrar no fórum,nomeadamente as minorias. Não é certo que estaracionalidade geral seja a que melhor serve os interessesidentitários particulares e simultaneamente universais.Em causa estão também outras objecções, como o factode se argumentar que as desigualdades de riqueza e hie-rarquias de poder devem ser postas entre parêntesis nasdeliberações públicas. Na verdade, argumenta-se, essa“obliteração” não é possível, pois o discurso mantém-sesempre distorcido por vários factores como, por exemplo,a própria relutância dos grupos oprimidos à discussão(incluindo as mulheres ou as minorias) e a forma fácil comoos seus meios discursivos, quando existem, se desprezam.Além disso, o apelo à unidade implícito na democraciadeliberativa (a orientação para um bem comum) acaba pornão ser mais que um apelo implícito a ‘alinhar’ pela culturadominante.A forma de evitar estes problemas é olhar a diferença– mesmo que profunda – como um recurso, não como umobstáculo ao acordo, já que este, sem compreensão, nemsequer chega a ser um acordo. O objectivo do acordo deveser subordinado ao objectivo da compreensão. Na verdade,para acordarmos sobre normas que verdadeiramente respei-tem diferentes pontos de vista, devemos, consciente edeliberadamente, procurar compreender os pontos de vistados outros e para isso são necessários alguns procedimentospara as trocas comunicativas nas relações com outros queos reconhecem nos seus próprios termos, nas suas neces-sidades específicas e particulares, perspectivas, sentimentose desejos. As decisões podem tornar-se claras quando estetipo de compreensão se torna disponível a todos os que serãoafectados por elas, ainda tal só possa verdadeiramenteacontecer em condições ideais, com a eliminação da do-minação e opressão.
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...No entanto, podemos também interrogar que forma servea ideia de espaço público deliberativo o entendimento políticodas reivindicações identitárias. Se hoje parece difícil per-ceber a identidade como precedente à própria acção política,percebê-la como algo que se constrói e desconstrói nas arenasinteractivas da vida democrática gera igualmente algunsparadoxos de difícil solução: “Na maioria dos modelos,incluindo o da famosa teoria de Habermas do espaço público– a formação da identidade prepara-nos para a entrada naarena pública. Dá-nos força individual e opiniões indivi-duais. Inversamente, o espaço público exige que ponhamosas nossas diferenças de lado, sejam elas de classe, etniaou género, para que possamos falar como iguais. Assim,torna quase impossível tematizar essas próprias diferençascomo objectos da política, em vez de obstáculos a ultra-passar antes da formação política racional da vontadecolectiva” (Calhoun 1994: 3).Em termos concretos, os teóricos da democraciadeliberativa pretendem realçar o valor prático, tanto quantonormativo, da participação, pelo que não podem ficar-se pelasinstituições representativas formais da sociedade democrá-tica. A questão que se coloca é se poderão os “públicosfracos” assumir essa tarefa, mesmo estabelecidas as con-dições para que a deliberação possa acontecer. Por outrolado, ao enfatizar a troca de razões como fonte de decisõeslegítimas, os democratas deliberativos procuram igualizaro poder, garantir o acesso aos participantes. Mas poderemosquestionar se a racionalidade se aplica apenas à motivaçãodos participantes no discurso ou se é aplicável ao próprioconteúdo do discurso. E, neste caso, não estaremos a colocarde lado formas comunicativas alternativas?Além destas, outras questões se colocam, nomeadamentedentro dos espaços públicos formais de deliberação: paraincluir grupos e identidades marginalizadas bastará que osgrupos identitários diferentes exijam um fim para as suas
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Comunicação e Políticahumilhações culturais e um reconhecimento justo das suasnecessidades especiais como requisito da sua auto-realiza-ção?Em causa estão, neste último aspecto, por um lado, aspretensões baseadas na identidade de vários grupos sociaise, por outro, as acções, programas e políticas públicasimplementadas pelas autoridades públicas para reconhecerestas exigências. A ligação entre estes dois aspectos podeapresentar configurações muito diversas (por exemplo,algumas políticas públicas criarão, pela sua própria acção,outras exigências dos grupos, etc.), mas importa, afinal,saber que tipos de procedimentos e mecanismosdeliberativos são adequados a permitir estabelecer a con-versação e a persuasão a partir de diferenças culturaisprofundas, em especial se reconhecemos que os factoresde distorção podem penetrar os processos políticos supos-tamente imparciais.Nancy Fraser, Seyla Benhabib and Iris Marion Young,partindo de premissas feministas procuram explicar e cri-ticar a forma como as mulheres são marginalizadas dapolítica, a partir, nomeadamente, da própria definição de“política” como uma esfera à parte da vida privada queobscurece a forma como as relações de poder se estendemaos dois domínios, actuando assim como uma formadiscursiva de poder. Esse poder de excluir o quotidiano dapolítica estreita não só o leque de quem pode aceder aoespaço público, mas também o que está aberto à discussãopolítica e a própria a forma como pode ser discutido.No que se segue, procuraremos abordar duas perspec-tivas das identidades e do espaço público que, mantendo-se fiéis a alguns princípios da democracia deliberativa,são mais pessimistas sobre a possibilidade de afastar opoder opressor do discurso e procuram novas formas deinclusão.
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...3. A democracia comunicativa na versão de Íris MarionYoungO modelo de democracia deliberativa tem sido recebidode formas diferentes pelas feministas pois, embora pareçaoferecer bons recursos para pensar questões relativas àinclusão, não parece resolver alguns dos problemas que seprendem com o reconhecimento das diferenças (Squires,2001). Iris Marion Young é uma das autoras que ofereceum modelo de democracia deliberativa que, colocando apossibilidade de comunicar a diferença no seu centro, procuraresolver alguns dos problemas associados à questão doreconhecimento3. Um dos seus pontos de partida é o reforçoda injustiça pela universalização das normas dos gruposdominantes a partir de políticas de distribuição que são cegasà diferença. Essa injustiça tem por base uma dicotomia entrea ordem cultural e a ordem económica que, na sua opinião,precisa de ser desconstruída (Young, 1990, 2000). Procu-rando desafiar a dominação institucional, Young apresentou,nos seus primeiros textos sobre esta matéria, “uma visãode um público heterogéneo que reconhece e afirma asdiferenças de grupo” (Young, 1990: 10), defendendo anecessidade de estabelecer mecanismos, como a organiza-ção própria dos grupos e propostas políticas como o poderde veto, que permitam reconhecer diferentes vozes (Young,1990: 184).A autora reconheceu algumas críticas que lhe foram feitasem termos de assentar numa concepção demasiado simplesdos grupos como internamente homogéneos, bem vincula-dos, mutuamente exclusivos e caracterizados por interesses_______________________________3 - Como Nancy Fraser faz notar, Young não usa o termo “reconhe-cimento” mas também como a mesma autora refere, a sua carac-terização das políticas de identidade acaba por conduzir à lógicado reconhecimento (Fraser, 2003: 97).
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Comunicação e Políticadeterminados (Silveirinha, 2004). No entanto, reteve a ideiade que os grupos estruturados a partir de identidadesespecíficas têm formas particulares de discutir as questõespolíticas.As suas propostas aceitam a centralidade da deliberaçãopara a formação de uma democracia autêntica, mas rejeitama forma como alguns autores – nomeadamente Habermase Cohen - fizeram dela uma formação demasiado abstracta,excluindo grupos subordinados e marginalizados dentro dasociedade. Do sistema por eles proposto ficam de fora aquelesque podem não possuir a educação ou o vocabulário exigidopara o argumento abstracto, sendo necessário conceder-lhesformas alternativas e culturalmente situadas de fazerem passara sua mensagem (Young: 1996; 2000: 52-80).O que este em causa é uma concepção de democraciaque privilegia uma cultura de argumentação racional, de umaforma de discurso que não admite diferença ao falar eescutar4. A deliberação, nestes termos, privilegia o discursopropriamente dito, em vez do ouvir, uma vez que o ob-jectivo da deliberação racional, base do compromisso político,dá prioridade ao discurso afirmativo e confrontacional, formale lógico, imparcial e sem corpo. Isto não pode satisfazera autora, preocupada, sobretudo, com questões de justiçae de opressão social. Parte desta injustiça é a dominaçãoque impede a autodeterminação e, que nesse sentido é di-rectamente oposta à democracia, manifestando-se de várias_______________________________4 - Nas suas palavras, A democracia deliberativa é concebida “comoum processo que cria um público onde os cidadãos se reúnem parafalar sobre problemas, objectivos, ideais e acções colectivos (…).Os participantes têm o cuidado para separar as boas razões dos mausargumentos, os válidos dos inválidos. Os interlocutores eliminamcorrectamente más razões e discursos que não são bem discutidos(...) Ao avançar e criticar pretensões e argumentos, os participantesna deliberação não descansam até que a ‘força do melhor argumento’os leve a aceitar uma conclusão” (Young, 1996: 121).
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...formas, mas constituindo-se sempre como constrangimentoinstitucional. No entanto, não basta que se tenha democraciapara combater a injustiça. É preciso cultivá-la de forma umaparticipativa. Por um lado, deve-se permitir aos indivíduosalgum controlo sobre as instituições económicas e sociaise, por outro, deve-se reconhecer e manter as diferenças degrupo “dando simultaneamente recursos adicionais para osactualmente prejudicados ou oprimidos” (Ibid). Ou sejapassando a incluir a representação e a participação directados grupos sociais em desvantagem. Trata-se de dar vozaos grupos marginalizados através de mecanismo especiaisde representação por forma a ajudar a contrariar o estatutodominante e as hierarquias culturais. Esta é uma preocu-pação que Young projecta também no seu trabalho maisrecente, que apresenta a teoria democrática como umaresposta à questão de como resolvermos a injustiça siste-mática do mundo, aceitando como sua base um idealnormativo de democracia como “um processo de comuni-cação entre cidadãos e oficiais públicos, pelo qual eles fazempropostas e se criticam, procurando persuadir-se uns aosoutros da melhor solução para os problemas colectivos”(Young, 2000: 52). Para que espaço seja aberto e público,isto é verdadeiramente acessível e assim normativamentelegítimo, a questão da inclusão é essencial, sendo necessáriocombater todas as formas pelas quais esta inclusão éimpedida. O seu trabalho procura, assim, encontrar formascomunicativas que impeçam a exclusão não só externa, mastambém interna, isto é, as formas que “por vezes ocorremmesmo quando os indivíduos e os grupos são minimalmenteincluídos na discussão e no processo de tomada de decisão”(Young, 2000: 53).Apresentando um conceito de justiça inclusiva a partirda teoria da acção comunicativa de Habermas, Young mostraque, em sociedades de massa, as decisões não são tomadas
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Comunicação e Políticanum contexto de interacção face-a-face. Nas suas palavras,“o desafio de uma teoria da democracia baseada na dis-cussão é explicar como se podem aplicar as suas normase valores às políticas de massa, em que as relações entreos membros são mediadas de forma complexa e não emsituações de face a face” (Young, 2000: 45). A representaçãoproporcional pode, no entanto, ter por base não as opiniõese os interesses concorrentes de grupos diferentes, mas umaestrutura das muitas perspectivas individuais das relaçõesplurais dos indivíduos uns com os outros e com os seusrepresentantes.Mesmo defendendo um compromisso para com a nãodominação na tomada de decisão política, a condição depossibilidade da comunicação não é necessariamente umacordo subjacente ou a compreensão partilhada. É maisimportante enfatizar a importância de reconhecer as dife-renças e os desacordos e descentrar os processos de de-liberação, do que estabelecer como o objectivo de alcançaro consenso participativo: “Num modelo descentrado dedemocracia deliberativa, o processo democrático não podeser identificado com uma instituição ou conjunto de ins-tituições – o Estado, os corpos legislativos, os tribunais,etc. Pelo contrário, os processos de comunicação quefornecem significado normativo e racional à democraciaocorrem à medida dos fluxos e trocas entre os vários sectoresque não cabem sob um princípio unificador” (Young, 2000:46).A partir de uma compreensão da “acção comunicativaenvolvendo reciprocidade assimétrica entre os sujeitos”(Young, 1996: 121), podemos constatar que a reciprocidadeimplica um respeito igual, mas cada participante na interacçãocomunicativa é diferencialmente posicionado e cada umreconhece “que outros arrastam atrás de si sombras e histórias,cicatrizes e rastos que não se tornam presentes na nossacomunicação”, pois, na verdade, haverá sempre muito que
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...não é compreendido no outro e consequentemente “eu nãoposso colocar-me na sua posição” (Young, 1997: 53).Alternativamente a uma democracia baseada nos inte-resses onde as elites de grupos poderosos podem dominar,o modelo idealizado de democracia comunicacional épotencialmente mais igualitário e inclusivo, servindo paracompreender “as diferenças de cultura, perspectiva social,ou compromisso particularista como recursos a utilizar paraalcançar um entendimento na discussão democrática e nãonas divisões que devem ser superadas” (Young, 1996: 120).Falamos assim, de democracia ‘comunicativa’ em vez de‘democracia deliberativa’ (Young, 1996: 132).No interior de um discurso como o pressuposto no modeloda democracia deliberativa (assertivo e confrontacional),muitas pessoas, especialmente as que estão em desvanta-gem, são intimidadas pelas regras formais das instituiçõesdeliberativas, sendo certo que a capacidade de argumentação(que conduz ao melhor argumento, nos termos de Habermas)não se encontra distribuída de um forma uniforme por todaa gente. Por esta razão, a democracia deliberativa precisade incorporar um alcance mais vasto de formas de comu-nicação a fim de poder incluir todos os grupos sociais eculturais, sejam eles quais forem, diferenciados na sua formae no seu acesso ao poder.Na verdade, “uma crescente literatura diz demonstrar queas raparigas e as mulheres tendem a falar menos que osrapazes e os homens em situações de discurso que valorizama afirmação e o confronto de argumentos” (Young, 1996:123). Outras feministas chamam a atenção para este mesmoproblema: “a investigação feminista tem documentado umsindroma que muitas de nós observámos em reuniões dafaculdade ou noutros corpos deliberativos mistos: os ho-mens tendem a interromper mais as mulheres, mais do queestas os interrompem; os homens também tendem a falarmais do que as mulheres, falando mais vezes e durante mais
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Comunicação e Políticatempo; e a intervenção das mulheres é mais vezes ignoradae sem resposta do que as dos homens” (Fraser, 1992: 78).Com efeito, o poder por vezes penetra na forma, no estiloe no conteúdo do discurso, o que significa que os gruposmais marginalizados normalmente tendem a ser excluídosou silenciados. Para contrariar esta tendência, torna-senecessário “um igual privilegiar de qualquer forma deinteracção comunicativa onde as pessoas procuram alcançarentendimento” (Young, 1996: 125). Tal envolve falar e escutara partir de diferenças de cultura, posição social, necessi-dades e compromisso, reconhecendo os outros na suaparticularidade e, para facilitar a participação de vozesmúltiplas na tomada de decisão, há que permitir múltiplasformas e estilos de comunicação, num processo aberto semresultados pré-determinados, mas pelos quais as opiniões,preferências e perspectivas são transformadas.Em causa está, afinal, a necessidade de “uma concepçãovasta e plural de comunicação que inclua a expressão eextensão de compreensões partilhadas onde elas existem,e o oferecimento e reconhecimento de significados nãopartilhados” (Young, 1996: 133). Entre estes, estão três gruposde elementos formais comunicacionais que mantêm apluralidade: a saudação que “é uma forma de comunicaçãopelo qual um sujeito reconhece directamente a subjectividadedos outros, alimentando a confiança” (Young, 2000: 53) eque inclui os, sorrisos, apertos de mão, abraços, a ofertade comida e bebida, enquanto preliminares importantes paraestabelecer confiança ou respeito; a retórica, que é tantouma localização da posição do locutor em relação à au-diência, como um desejo de agradar à audiência pelo humor,jogo de palavras, imagens e figuras de discurso; finalmente,há ainda a narrativa, isto é, o contar de histórias que nutreo entendimento pelas diferenças e, ainda que os que estãodiferentemente situados não possam partilhar dela, é exigidaalguma tentativa para a entender e para fazer justiça comos outros.
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...A democracia comunicativa - ao contrário da democraciadeliberativa que parte do princípio que  a crítica e o dissensosão perigosamente disruptivos, criando divisões que preci-sam de ser superadas - espera a diferença, a discordânciae o conflito. O objectivo do discurso, nesta nova versãoda democracia, não é a identificação mútua, mas o reco-nhecimento e o abranger das diferenças. Só isso permiteuma forma de compreensão que encoraja a “transformaçãoque os teóricos deliberativos recomendam”, mas que nãoexige o tipo de identificação enfática que esses teóricosdescrevem como necessária (Young, 1996: 128).O alargamento a formas comunicacionais para além doargumento é, no entanto, terreno fácil para formasmanipulativas e autora está ciente delas, mas responde-lhescom a necessidade de complementar o argumento e outrasformas comunicativas e de exercer uma crítica vigilante sobreelas. Nas suas palavras: “a única solução para a conversaçãomanipulativa ou inapropriada é mais conversação, para aexpor ou corrigir, seja por um conjunto de razões, um modode reconhecimento, uma forma de argumentar ou umanarrativa”(Young, 2000: 79).No entanto, não nos parece ser esta uma respostasatisfatória. Embora a importância da perspectiva de Youngesteja no facto de reconhecer que os cidadãos percebem astomadas de decisão e a própria forma de comunicar ‘boas’razões de um modo diferente, não é claro como o modelode democracia comunicativa constitui uma estrutura quepermita este tipo de compreensão das diferenças. Como refereSeyla Benhabib, embora a saudação, o contar de históriase a retórica possam ter um lugar na comunicação informal,não podem tornar-se “a linguagem pública das instituiçõese das legislaturas numa democracia” (Benhabib, 1996: 83).Com efeito, “para atingir a legitimidade, as instituiçõesdemocráticas exigem a articulação das bases das suas acçõese políticas na linguagem discursiva que apela a razõespúblicas partilhadas e aceites de uma forma comum” (idem).
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Comunicação e PolíticaUm alargamento da matéria discursiva pode ser frutuosopara criar novas pontes de entendimento mas será precisoir além do argumento cultural para solidificar o terreno dasreivindicações identitárias, mantendo, ainda assim, a pre-ocupação da inclusão – quem e como deve participar - noespaço público. No entanto, a questão da inclusão não deveestar simplesmente ligada conceptualmente ao “reconheci-mento” dos pontos de vista distintivos dos actores, devendosimultaneamente procurar as raízes das injustiças noutrosterrenos que não apenas os culturais. É isso que argumentaNancy Fraser.4. O espaço público além do reconhecimento: o trabalhode Nancy FraserO trabalho de Nancy Fraser tem-se desenvolvido segun-do linhas de uma teoria crítica, com a particularidade deinsistir não só no reconhecimento, mas na importância daslutas contra a injustiça ancoradas na economia política dasociedade. Assim, o que em boa parte distingue o seu trabalhoé o facto de chamar a atenção para os perigos de reduziros problemas de distribuição a uma estrutura de condiçõesintersubjectivas de “reconhecimento”, como são propostospor Iris Marion Young, por Charles Taylor ou por AxelHonneth.Taylor, por exemplo, argumenta em defesa de um modelodialógico da justificação baseado no reconhecimento dadistintividade das identidades colectivas, chamando-lhe uma“política da diferença” para o distinguir do modelo liberaldominante que designa por “política de dignidade igual”.Nas suas palavras: “o não-reconhecimento pode ser preju-dicial, pois é uma forma de opressão que aprisiona oindivíduo num modo-de-ser falso e distorcido” (Taylor eGutmann, 1994:25). Da mesma forma, para Axel Honnetho desrespeito pela identidade “deve ser considerado uma
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...injustiça não só porque priva pessoas da sua liberdade deacção ou as humilha, mas também porque interfere nega-tivamente na compreensão que as pessoas têm de si próprias– uma compreensão que é adquirida por meiosintersubjectivos” (Honneth, 1992: 189). Estes autores nãoabandonam o modelo deliberativo ou o modelo de espaçopúblico. Na verdade, em ambos a comunicação ocorre sempredentro de uma comunidade linguística e é ela que estrutura,de algum modo, o reconhecimento: este deve ser compre-endido não como fenómeno psicológico pré ou extra-linguístico, mas como uma questão constituída a partir douso e do entendimento intersubjectivo da linguagem e dosignificado. É, no entanto, um modelo de articulação dadimensão política das identidades que ocupa apenas um dospólos da dicotomia entre o que Nancy Fraser chama osproponentes da “redistribuição” e os proponentes do “re-conhecimento”. Os primeiros herdam as longas tradiçõesigualitárias, laborais e socialistas, que se têm centrado nadistribuição de recursos e bens; os segundos são defensoresde uma nova visão mais “amiga” das identidades (differencefriendly) que procura contrariar a assimilação a uma maioriae às respectivas normas culturais; procuram igualmentedistribuir a riqueza entre pobres e ricos, norte e sul, pro-prietários e assalariados. Os segundos procuram o reconhe-cimento de diferentes minorias raciais, étnicas e sexuais,a partir do pressuposto intersubjectivista de que a identidadeindividual apenas se pode formar através das relações sociaisde reconhecimento.Para Fraser, há tensões e ligações que persistem entreuma política orientada para a troca cultural e uma políticaorientada para a mudança económica, que nos leva a re-pensar os limites práticos das “políticas de identidade”articulados na bipolarização acima referida, da mesma formaque se torna necessário abandonar tanto as atitudes facesaos problemas identitários que procuram soluções afirmati-
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Comunicação e Políticavas (aquelas que propõem revalorizar as identidades de grupoinjustamente desvalorizadas, mas que, na opinião de Fraser,“deixam intacto tanto o conteúdo dessas identidades comoas diferenciações de grupo que lhes estão subjacentes”), comoas atitudes transformativas, mais associadas à desconstruçãoe, ao procurarem desestabilizar as identidades de grupoexistentes para poderem devolver a estima aos grupos emdesvantagem acabam por “desestabilizar o sentido de si detoda a gente” (Fraser, 1997: 24).O problema – em Young, mas também em Honneth eem Taylor - está no facto de este tipo de resposta à opressãonão se integrar devidamente com a face ‘político-económi-ca’ da mesma, formando assim uma estrutura bipartida doselementos culturais e político-económicos da opressão. Porisso Nancy Fraser insiste em chamar a tenção para os perigosde reduzir os problemas de distribuição a uma estrutura decondições intersubjectivas de reconhecimento ou de manteros problemas de distribuição “cegos” às questões da dife-rença.É preciso repensar o reconhecimento fora de uma ex-plicação da formação de identidade subjectivista, que enfatizaa estrutura psíquica relativamente às instituições sociais eà interacção social e que, sobretudo, coloca a identidadede grupo como o objecto de reconhecimento. Assim, muitasdestas teorias acabam por produzir uma cultura auto-afir-mativa própria e em grande medida separatista, colocandomesmo uma certa pressão sobre os seus membros a con-formarem-se a uma identidade de grupo, isto, emprestando-se muito facilmente a formas repressivas de comunitarismo.Precisamos, na opinião de Fraser, de uma teoria bifocal:atenta simultaneamente às injustiças que têm as suas raízesnas estruturas de classe da economia política bem comonas raízes das hierarquias de status, sem que uma sejareduzida à outra.
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...Assim, afastando-se do reconhecimento como uma questãode ética, de “vida boa”, de auto-realização, como na pro-posta por Taylor e Honneth, para Fraser, “o não-reconhe-cimento é errado porque constitui uma forma de subordi-nação institucionalizada – e portanto uma séria violação dajustiça” (Fraser, 2001: 26). Isto permite, simultaneamente,desenvolver uma alternativa ao “modelo standard de  ‘iden-tidade’” no qual “o que exige reconhecimento é uma iden-tidade específica de grupo” (Fraser, 2001: 23), e em queo não-reconhecimento constrói uma “identidade danificada”.O problema deste tipo de reconhecimento, para Fraser, éque, ao apontar para a identidade de grupo,  impõe umaidentidade grupal simplista e que não tem em conta amultiplicidade das afiliações e complexidade da vida dossujeitos que nele se incluem, para além de reificar a cultura,acabado por  promover o separatismo. Fraser propõe, pois,“tratar o reconhecimento como uma questão de status social”(Fraser, 2001: 24) através de um “modelo de reconhecimen-to baseado no status” no qual o não reconhecimento nãosignifica desprezo ou deformação da identidade, mas umasubordinação social traduzida na incapacidade de participarcomo igual na vida social. Este modelo permite, assim,analisar as distinções entre grupos resultantes de relaçõessociais institucionalizadas de subordinação económica,política ou cultural e projectar-se numa acção política queprocura ultrapassar a subordinação. Assim, sem rejeitar sim-plesmente o modelo do reconhecimento, Fraser propõe ummodelo de status que tem, no seu entender, fortes vantagens:“Ao compreender o reconhecimento como uma questão destatus e ao examinar a sua relação com a classe económica,podemos dar os passos para mitigar, se não resolver, odeslocamento das lutas pela redistribuição; e ao evitar omodelo de identidade, podemos começar a diminuir, se nãototalmente afastar a perigosa tendência a reificar as iden-tidades colectivas” (Fraser, 2000: 120).
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Comunicação e PolíticaPor outro lado, este é o modelo que melhor permiteconcentrarmo-nos na questão da paridade participativa emtermos de duas grandes condições necessárias para a justiça.Nas palavras de autora:  “A justiça exige dispositivos sociaisque permitem que todos os membros (adultos) da sociedadeinterajam uns com os outros como pares. Defendo que paraque a paridade participativa seja possível, pelo menos duascondições estejam satisfeitas. Primeiro, a distribuição derecursos materiais deve permitir a independência e a “voz”dos participantes (…). A segunda condição exige que osesquemas institucionalizados de valor cultural expressem umaoportunidade igual para alcançar a estima social” (Frasere Honneth, 2003: 36.). É esta mesma paridade participativaque “serve de idioma de  contestação pública e de deli-beração sobre questões de justiça. Mais fortemente, repre-senta o princípio do idioma de razão pública, a linguagempreferida para conduzir a argumentação política democráticaem questões tanto de distribuição como de reconhecimento”(Fraser e Honneth, 2003: 43, ênfase no original)Young procura articular, juntamente com a ideia dediferença, uma determinada forma de opressão, a que Fraserchama ‘cultural’ e que “define a opressão como umaexpressão e comunicação inibidas, enraizadas numa ausên-cia de reconhecimento cultural” (Fraser, 1997: 193). Oproblema está em que este tipo de opressão não se integra,em Young, devidamente com a face ‘político-económica’ damesma, formando assim uma estrutura bipartida dos ele-mentos culturais e político-económicos da opressão. Estaestrutura passa igualmente para a sua concepção de grupoque “engloba (...) modelos de colectividade, como aetnicidade, que estão apenas enraizados na cultura e os modosde colectividade, e também os da classe, que estão enrai-zados na economia política” (Fraser, 1997: 195), sendo certoque ela parece privilegiar o grupo social com base na cultura,assimilando as colectividades étnicas as colectividades de
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...base muito diferente como as mulheres, os homossexuais,os idosos, os deficientes, etc.. No entanto, “classes, sexu-alidades subordinadas, géneros e castas racializadas subor-dinadas e grupos étnicos representam tipos conceptualmentedistintos de colectividades. Nem todas elas são veículosadequados para as ‘políticas da diferença’” (Fraser, 1997:202).Num modelo de status, só há “não-reconhecimento”quando as instituições estruturam a interacção social deacordo com normas culturais que impedem a paridade daparticipação. Mas o problema está em que nem todas asdisparidades de participação são injustas per se. È preciso,por um lado, que os pretendentes a políticas de redistribuiçãomostrem que as reformas económicas que advogam forne-cerão as condições objectivas para uma plena participaçãoe que elas não alimentarão condições de discriminação intra-grupo.Os exemplos incluem as normas institucionalizadas queproíbem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, aspolíticas que descriminam mães solteiras e as práticaspoliciais que sistematicamente criam perfis raciais nacriminalidade. Nesses casos, há uma institucionalização dosvalores culturais que constroem algumas categorias de actoressociais como normativos e outros como deficientes ouinferiores: hetero versus homossexual, mães de família versusmães solteiras, brancos que obedecem às leis versus negrosque a infringem. Mas, aqui, o reconhecimento não é umaquestão ética (assumindo que se trata de um problema devida boa e de realização pessoal) que pode ser contrariadoexactamente pela visão oposta.A razão porque estas pessoas devem ser reconhecidasnão pode ser porque as reconhecemos através de um critérioético relativamente às formas de vida por si escolhidas.Porque, se assim fosse, também teriam direito a reconhe-cimento, como direito a procurar uma forma de auto-re-
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Comunicação e Políticaalização, as identidades racistas. O critério tem antes de serde justiça assente numa base de paridade participativa eportanto também comunicacional. Trata-se, por exemplo, dedesinstitucionalizar o casamento heterossexual na medidanão em que achemos que essa é uma forma de vida comvalor, mas porque que este comporta benefícios como osimpostos, isto, é concedendo à estrutura normativa docasamento outra base - a da cidadania -, e não a base sexual.Dessa forma estariam criadas condições materiais para umamaior paridade participativa sem exacerbar outras diferen-ças.4. ConclusãoA teoria democrática precisa de encontrar respostas àdiversidade social sem abandonar o ideal de paridadedemocrática. O modelo deliberativo parece oferecer recur-sos valiosos para a inclusão democrática, mas tem suscitadoalgum cepticismo quanto à sua capacidade de reconhecera diferença. A proposta de Iris Marion Young, por outrolado, constitui uma tentativa de negociar uma forma dedemocracia deliberativa modificada pela representação dogrupo, mas para Nancy Fraser, Young centrou-se demasiadona linha horizontal da “diferença”, tendo ignorado as questõeshierárquicas e as diferenças “verticais”, sendo necessáriocentrarmo-nos mais nas pré-condições materiais que permi-tirão à razão comunicativa ter um verdadeiro impacto sobrequestões de justiça.Comum a estas propostas é a convicção de que as lutasde identidade apenas possuem força de legitimação na medidaem que todos os grupos possam ter acesso ao espaço públicopolítico para fazer ouvir a sua voz e articular as suasnecessidades. Isso passa, naturalmente, por um lado pelasua representação, isto é, por assegurar as condições reaisde uma utilização dos direitos formalmente iguais que
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...ofereçam uma verdadeira igualdade de oportunidades ao nívelpúblico, mas também por outras condições: por encontrarformas comunicativas que não se centrem exclusivamentena questão do argumento, por considerar a deliberação nãoapenas como o processo que visa o bem comum, mas comoaquele que ajuda os participantes a clarificar os seus in-teresses.Ao nível das diferenças entre os sexos, por exemplo,há muitos tipos de intervenção que podem ajudar à demo-cratização das suas relações e várias formas como as políticaspúblicas podem contribuir para a mudança. Nenhuma deles,no entanto, pode impor a qualquer dos sexos formas pre-ferenciais. Por isso, muito estará simplesmente na formacomo articulam as suas necessidades (Phillips, 1991: 111).É também nesta linha que Carol Gould propõe umprincípio de justiça como liberdade positiva, mas, além disso,um claro aumento das oportunidades de participação. Elaconclui: “a maior esperança para a representação da dife-rença – tanto individual como de grupo – dentro de umapolítica democrática, é a expansão de oportunidades departicipação numa diversidade de actividades comuns, sejanos discursos da esfera pública, nas instituições sociais,económicas ou, em menor escala, nas políticas que cons-tituem o resto do domínio público. Nestes contextos, adiferença pode ser directamente expressa, reconhecida etornada efectiva” (Gould, 1996: 185), o que dá a ver aprioridade da comunicação. Da mesma forma, secundamosSeyla Benhabib para quem uma defesa do debate públicoenvolve “identificar as presentes relações sociais, estruturasde poder e grelhas socioculturais de comunicação e inter-pretação que limitam a identidade das partes no diálogopúblico e que estabelecem a agenda para o que é consi-derado adequado ou desadequado como questões de debatepúblico e que santificam o discurso ou qualquer outra formade discurso sobre os outros como a linguagem do público”
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Comunicação e Política(Benhabib, 1989: 155-156). No entanto, como o trabalhode Marion Iris Young mostra, essa linguagem não pode serapenas a do discurso puramente racional, o que implica saberintegrar os discursos informais e a linguagem dos que têmmenos recursos linguísticos, mas também dos que têm menosrecursos sociais, económicos e políticos, nas estruturas dedecisão, como defende Nancy Fraser.Precisamos, portanto, de repensar o próprio espaço públicopara podemos pensar o lugar das minorias no seu seio, comoseu constituinte. Como recorda Nancy Fraser, não háverdadeiramente nenhuma razão porque a igualdade sociale a diversidade cultural não possam coexistir através deespaços públicos múltiplos: “as formações que contemplema contestação entre a pluralidade de públicos concorrentespromovem melhor o ideal de paridade de participação doque um espaço público único, compreensivo, abrangente”(Fraser,  1992: 85)Também o ideal de Iris Marion Young da sociedade civilinclui espaços públicos múltiplos, dentro dos quais os gruposarticulam as suas ideias e interesses no contexto de umasó esfera pública no interior da qual estes públicos podemdebater e influenciar-se mutuamente, exercendo influênciasobre as acções do estado e sobre as instituições económicas(Young, 2000: 173).Em qualquer caso, trata-se de uma recusa de nos ficar-mos por uma base abstracta de crítica e procurar os re-quisitos pragmáticos para pensar a injustiça em torno dasidentidades através da comunicação no espaço público. Aforma como este pode integrar os requisitos de articulaçãodas diferenças encontra respostas diversas, mas trata-se, nosmodelos analisados, de reafirmar a necessidade de tentar-mos resolver as nossas disputas em arenas discursivasdiferenciadas que, estabelecendo a prioridade da comuni-cação, sejam devidamente apoiadas por bases sociais,económicas e políticas que contrariem o acesso desigual aos
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Democracia deliberativa e reconhecimento: repensat o...recursos culturais e materiais por parte dos gruposminoritários que sofrem os efeitos de opressão e isolamento.
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O TRIÂNGULO BLOQUEADO:MEDIA, POLÍTICA E CIDADÃOS NADEMOCRACIA LOCALJosé Ricardo Carvalheiro*Resumo: Nas zonas periféricas de Portugal, os media existemnum quadro socio-cultural muito diferente do das demo-cracias mais consolidadas, contexto em que emergiu a teoriademocrática e o conceito de espaço público. Este artigoaborda a comunicação política na Beira interior através deum duplo enfoque que consiste na análise dos media locaise das suas apropriações pelos cidadãos. Enquanto a paisa-gem informativa se caracteriza pela alta frequência em queé dada voz ao poder e pela ausência de responsabilizaçãopolítica, a sociedade civil revela falta de autonomia parausar o espaço público e mantém-se presa na teia do estadolocal. A periferia portuguesa distingue-se, portanto, doscontextos de política altamente mediatizada, dado que nelaa capacidade de afectar as decisões políticas não passaprincipalmente pela mediatização.Palavras-chave: Comunicação política; Sistema democráti-co; Poder e vigilância; Espaço público; Media locais;Periferia; Beira interior.Abstract: Local media in Portuguese periphery breathe quitea different sociological atmosphere from those existing inthe oldest democracies, where the notion of public spherearose. This article examines political communication in theregion of Beira interior, taking a twofold analysis of localnews and of citizens appropriation of the media. Journalism_______________________________* - LABCOM - UBI. Universidade da Beira Interior. Bolseiro da FCT.
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Comunicação e Políticamakes headlines from the voice of power without askingfor political responsibilities, while civil society shows lackof autonomy regarding local state and doesn’t risk criticalor independent uses of the public sphere. In opposition totoday’s contexts of ‘informational politics’, in Portugueseperiphery the ability to influence policies doesn’t worksignificantly through the media.Key-words: Political communication; Democracy; Power andcontrol; Public sphere; Local media; Periphery; Region ofBeira interiorA teoria e as instituições democráticas são aplicadas emcontextos muito distintos – perante diferentes níveisterritoriais, códigos culturais ou recursos socio-económicos– e em todos eles os media são vistos como instrumentosindispensáveis ao controlo do poder, premissa que KarlPopper definiu como a matriz básica da democracia política.A verdade é que o sistema democrático moderno é umproduto histórico idealizado em contextos de grande escala,sob o predomínio da institucionalidade burocrática e dasrelações impessoais do mundo urbano, com a participaçãoactiva das organizações formais de interesses e com ahegemonia do direito legal. É nas mesmas circunstânciasque os media tomam o centro do sistema de comunicaçãopolítica. Tal não é exclusivo das democracias, mas assumenelas um carácter especial, dada a legitimação do poderdemocrático assentar na visibilidade e na partilha dasdecisões. Como escreve Norberto Bobbio, há várias manei-ras de definir a democracia, mas nenhuma deixa de incluira transparência do poder (Bobbio, 1984: 11).Portugal é um caso de adopção das regras democráticaspor contágio e num quadro socio-cultural específico que,sobretudo nas periferias, é muito divergente do que se verificano coração das democracias mais consolidadas. Importainterrogar como é que, por detrás da formalidade institucional,
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O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...se passam as coisas no ‘país profundo’, onde o poder estatalé definido como labiríntico e permeável às relações pessoais(Ruivo, 1991) e onde a sociedade, com matriz rural, po-pulação dispersa, economia débil e pouco escolarizada, seorganiza sob redes informais de compromisso e entreajuda(Santos, 1994) e é composta por uma maioria de cidadãoscom baixas aspirações e com tardia e deficiente interiorizaçãodos direitos democráticos (Cabral, 1997: 10, 91).É sabido que as mesmas regras em contextos diversosproduzem resultados diferentes. Mas não se trata aqui derelativizar o sistema democrático e a sua articulação comos media, sugerindo que perante certas idiossincrasias sãopossíveis formas políticas alternativas mas não menoslegítimas. Pelo contrário, o que se procura é identificar ondeas coisas não correm de acordo com o espírito democrático,perguntar porquê e reflectir sobre as vias para melhorar ademocracia.1. Os media e o ideal democráticoDesde o século XIX, que a ideia de democracia implicao conceito de comunicação entre Estado e sociedade, vistapor Durkheim como necessária à coesão do corpo social(Fernandes, 1988: 107, 112). Outras concepções maisconflituais da sociedade desenvolvem, no quadro de comu-nicação de massas do século XX, duas linhas de implicaçãopolítica: uma que vê nos media um campo potencial depluralismo que é virtuoso para o funcionamento da demo-cracia; outra que denuncia os riscos de manipulação ideo-lógica sobre os indivíduos massificados (Maigret, 2003: 44).O conceito de esfera pública, lançado por Habermas, presta-se a acolher as duas perspectivas, já que é entendido comoespaço ideal de discussão e vigilância do poder, mas tentaresponder a uma suposta perversão desse papel à medida queos próprios media se tornam manipuláveis (Habermas, 1984).
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Comunicação e PolíticaIsto significa que, quer na tradição liberal, quer nascorrentes mais críticas sobre o funcionamento do sistemademocrático, se sedimentou a ideia de liberdade de infor-mação e de expressão como instrumento indispensável davigilância dos cidadãos sobre o poder. É evidente que acrença na virtude da informação livre é mais profunda dolado liberal, porque se ajusta à institucionalidade da demo-cracia representativa. Assim, os media devem ser um dosmecanismos de escrutínio dos representantes políticos,colocando no domínio público tudo o que cabe na relaçãoentre a sociedade o Estado. Ou seja, contrabalançando opotencial opressor dos estados através da desocultação e dapublicitação em nome do interesse público, de modo acapacitar o cidadão para avaliar e decidir (Rheingold, 1993;McQuail, 1994).Do lado das correntes críticas, cuja inspiração é marxista,a tendência é para descrer da capacidade efectiva do espaçopúblico mediático para vigiar o poder num contexto degrandes desigualdades socio-culturais (Kellner, 1990: 185,188), ao mesmo tempo que as propostas para uma demo-cracia mais participativa se arriscam a relativizar a impor-tância da fiscalização pública dos representantes políticos.Penso que na relação triangular entre os media, os políticose os cidadãos não se deve subestimar nenhum dos dois pilaresdo sistema democrático, o da representação e o da parti-cipação, ou seja os instrumentos da democracia represen-tativa e os da democracia directa que, como diz Bobbio,não são sistemas alternativos mas mecanismos que secombinam (Bobbio,1984: 69).Tem sido o menosprezo pela ideia de participação alegitimar, de certo modo, o “fluxo vertical” da comunicaçãopolítica que, actuando em sentido único descendente, con-verte os cidadãos em meros consumidores de informaçãoe suscita críticas ao funcionamento da comunicação de massas(McQuail, 2003: 136). Como é amplamente notado, o ideal
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O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...democrático requer não apenas um público informado, mastambém que o debate dos assuntos de importância públicaseja aberto a uma pluralidade de vozes e perspectivas(Kellner, 1990; Curran, 1991; Hamelink, 1994). Deste pontode vista, a deliberação política deve incluir formas de debatee reflexão alargadas e transparentes no espaço públicomediático. A meu ver, o campo da comunicação é exac-tamente onde não se deve menosprezar a vertente participativada democracia, uma vez que os media constituem hoje ainstância de maior participação possível no debate político.O funcionamento do sistema de comunicação política nasdemocracias mais sólidas tem sido ultimamente sujeito acríticas que apontam défices ou perversões resultantes,sobretudo, de novas lógicas de articulação entre as esferaspolítica e mediática. Sendo o espaço mediático visto comoo único que é actualmente relevante na comunicação po-lítica, condenando o que fica de fora à marginalidade, osmedia tornam-se capazes de negar a autonomia do sistemapolítico e impor-lhe as suas lógicas (Castells, 1997: 312).Estas críticas estão maioritariamente ligadas com o pendorcomercial dos media, visto como capaz de alterar as pró-prias características do jornalismo no sentido da ‘leveza’noticiosa e de provocar um decréscimo da informação sobrepolíticas públicas (Patterson, 2003: 23).Se o que não tem visibilidade mediática pode ser ig-norado politicamente, como diz Patrick Champagne,1 oinverso também será verdadeiro, sendo os assuntosmediatizados dificilmente ignoráveis pela política, o que dáaos cidadãos acrescida capacidade de influenciar a agendapública se explorarem a lógica de dramatização dos media._______________________________1 - Entrevista concedida ao jornal Público, edição de 22/11/2004, sobo título de “Concentração de títulos pelo mesmo grupos pode serperigosíssima” (pp. 44-45).



186

Comunicação e PolíticaÉ claro, no caso português, que a década de 1990 ficoumarcada pela desinstitucionalização do espaço noticioso(Lopes, 1999), mas parece-me abusivo considerar essatendência como democratização, na medida em que está maisligada à espectacularização da vida quotidiana do que aosprocessos de deliberação colectiva. Com poucas excepções,a participação em assuntos de cariz político no espaçomediático continuam a implicar a representação formal deinteresses, a pertença a elites socio-culturais ou a legitimi-dade do saber especializado.2Julgo que Portugal apanha as perversões da lógicamediática – que explodem com o nascimento das televisõesprivadas – sem ter alcançado alguns mecanismos tradici-onais do vigor democrático – como as organizações decidadãos que penetram o debate e a negociação política –, o que resulta no acumular de ‘velhos’ e ‘novos’ problemas.Em todo este quadro, vejo a questão do espaço públicodemocrático como assente num triângulo em que os media,os políticos e os cidadãos constituem os vértices, todos elesrelacionando-se entre si e com ligações em ambos os sentidos.Dado que possuem hoje uma institucionalidade própria, nãoencaro os media como instância de mediação entre cidadãose políticos, porque vão muito além do papel de filtro, oumesmo de produtor de informações, para se tornarem emactores cuja presença e características têm implicações naprópria configuração dos vértices da política e da cidadania.Afasta-se, assim, também, uma concepção ingénua dacomunicação democrática e do espaço público como via paraa desocultação da verdade. Toda a realidade noticiosa é umaconstrução (Schudson, 1997) e a configuração das próprias_______________________________2 - Podem apontar-se como excepções alguns espaços radiofónicoscentrados na participação activa dos ‘ouvintes’, como acontece naAntena 1 e na TSF, e o espaço que a imprensa dedica a cartasdos leitores.
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O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...relações sociais e políticas não corresponde a essênciaspreexistentes ao campo da comunicação, mas resulta tam-bém dos processos de definição simbólica no espaçomediático (Curran, 1991).2. Do lado da produção: a informação política localA Beira interior é uma região periférica do estadoportuguês, onde os principais núcleos urbanos não excedem30 mil habitantes. Os media locais, imprensa e rádio, sãopredominantemente controlados por grupos regionais ououtras organizações em que a lógica comercial está muitolonge de assumir o peso preponderante que tem em ins-tituições mediáticas de outros contextos. Dioceses e asso-ciações de carácter cooperativo são os casos mais evidentesde organizações promotoras de órgãos de comunicação emque o aspecto mercantil não é o móbil último de actuação.Já na corrente década deu-se a entrada de grupos empre-sariais regionais ou nacionais em alguns jornais, mas talnão operou uma reconfiguração significativa do panoramageral. A relação dos media com o poder político continuaa não se reger principalmente por princípios económicos,relevando de fortes nexos sociais e culturais.A análise que se fez a um conjunto de jornais semanáriose rádios locais inseriu-se num estudo de carácter geral(Carvalheiro, 2000), mais preocupado em captar o sentidoda paisagem informativa regional e os seus impactos nofuncionamento do triângulo democrático do que em obser-var a especificidade de qualquer sector dos media, pelo queenvolveu órgãos com diversos enquadramentos institucio-nais. Neste artigo foca-se a atenção na informação política,definida como o conjunto de notícias que abordam direc-tamente o poder local, o poder central e os partidos. Tendoem mente o vector da participação democrática, dá-se conta,também, da informação que envolve cidadãos e organiza-
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Comunicação e Políticações da sociedade civil em temas de cariz político. O materialanalisado é constituído por um corpo de 244 notícias deprimeira página e de noticiários radiofónicos, complemen-tado com 75 artigos sobre as organizações da sociedade civil,com cartas de leitores e com o estudo de cinco casos deprotesto colectivo.3O período estudado inclui uma digressão do entãoprimeiro-minitro António Guterres pela Beira interior, o queintroduz uma politização fora do comum no noticiário deuma das edições semanais da imprensa. As restantes ediçõesobservadas podem ser consideradas como de rotina política.Um dos primeiros dados a sobressair da análise é apresença dominante da informação sobre a esfera política.Tanto no aspecto quantitativo, em que representa cerca de50% das notícias de primeira página e dos blocos infor-mativos radiofónicos, como na primazia que assume noalinhamento noticioso, tomando em regra o primeiro planoda hierarquia jornalística através das manchetes e das notíciasde abertura.Na outra metade do espaço noticioso, que émaioritariamente um segundo plano, surgem as organiza-ções da sociedade civil e os cidadãos. Com raras excepções,estas notícias dizem respeito a assuntos politicamente inó-cuos: eventos culturais ou desportivos, acidentes e dramaspessoais.Existem, portanto, duas esferas noticiosas e o que érelevante é que só raramente elas se interpenetram. As notícias_______________________________3 - O estudo não saturou a totalidade dos órgãos locais, seleccionandotrês jornais (Jornal do Fundão, Notícias da Covilhã e Gazeta doInterior) e duas rádios (Rádio Cova da Beira e Rádio Jornal doFundão). A imprensa foi analisada durante seis semanas divididasem dois períodos, Dezembro de 1998 e Março de 1999, e as rádiosao longo de uma semana, em Dezembro de 1998. As cartas deleitores foram publicadas no Jornal do Fundão, semanário regionalde maior tiragem, entre Maio e Outubro de 1998.
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O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...tratam separadamente ou das instituições estatais e políticasou de cidadãos e de organizações civis.Pode concluir-se que nos media locais os temas políticosestão a exclusivo cargo do poder e dos partidos e que nãohá debate de assuntos em que participem simultaneamenteos políticos e a sociedade civil.Por outro lado, são muito raras as intervenções dasociedade civil a interpelar o poder político no espaçomediático. Nos poucos casos em que há organizaçõesenvolvidas em questões políticas, o interlocutor ou desti-natário é o poder central e não o poder local. E não existeum só caso em que o poder informe ou responda atravésdos media a inquietações ou críticas de cidadãos ou deestruturas colectivas.Esta disjunção entre poder e sociedade não pode seratribuída, simplesmente, há ausência de organizações co-lectivas, dado que, embora no segundo plano informativo,elas têm uma presença assídua.4 Mas limitam-se aprotagonizar notícias breves sobre questões internas eapolíticas ou, no caso minoritário das associações de de-senvolvimento, cívicas ou socio-profissionais, as questõesde interesse público tendem a surgir despolitizadas e semligação ao poder.O único espaço de interpelação cidadã regular na im-prensa são as cartas dos leitores, onde uma parcela signi-ficativa consiste em interrogações e críticas dirigidas ao poderlocal por cidadãos individuais. Note-se, porém, que 45%dos artigos com este teor não são assinados ou são escritospor residentes fora da região.Por fim, a análise dos casos em que se desenvolveramformas colectivas de protesto na região indica que os grupos_______________________________4 - Total de notícias da imprensa sobre organizações colectivas: em18 edições surgem 75 artigos e 57 associações. Predominam asassociações culturais, recreativas e desportivas.
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Comunicação e Políticade protesto locais tendem a dar prioridade à relação directacom o poder político, embora não desprezem as oportuni-dades mediáticas. Tratou-se, também, de questões que fi-caram sempre muito localizadas e em que o espaço mediáticonunca funcionou como alargamento do debate público.Deixemos agora a relação entre política e sociedade nosmedia e vejamos o que as notícias revelam sobre a relaçãoentre o jornalismo e o poder local.A maioria das citações dos autarcas surgem na sequênciade acções organizadas pelo próprio poder político, comosessões públicas e conferências de imprensa, indicador deque os ritmos da agenda informativa obedecem aos temposda política. Quando os autarcas respondem a questões poriniciativa jornalística, é maioritariamente para comentardecisões do poder central, em que pegam na bandeira daregião e da defesa dos ‘nossos’ interesses.Apesar de os presidentes de municípios serem os desta-cados protagonistas da informação local, não há, em maisde trezentas notícias, um único que seja inquirido por jor-nalistas sobre problemas da sua eventual responsabilidade ouquestões desconfortáveis, indicador de que os temas da agendainformativa são conformes com os desígnios do poder.A iniciativa dos jornalistas em inquirir responsabilidadesé mais dirigida aos órgãos burocráticos do Estado. Nas poucasvezes em que os jornalistas procuram responsabilidades dopoder municipal, os interlocutores são vereadores. Em todoo caso, não se trata de questões levantadas por investigaçãojornalística, mas sim de situações públicas em que os mediainterpretam as perguntas de um sector da sociedade ou deopositores políticos.A capacidade dos media questionarem o poder parece,assim, descer à medida que se sobe na hierarquia política,donde resulta o paradoxo de os maiores protagonistas dainformação local serem os menos confrontados com respon-sabilidades.



191

O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...O discurso jornalístico que predomina nas notícias dácoerência ao discurso do poder ou funciona, mesmo, comocorreia de transmissão. Ainda assim, a publicação regularde respostas de autarcas a artigos de jornal indica uma pressãopara que os jornalistas conformem o seu discurso. Emboranos jornais haja algum zelo pelo interesse público, a de-núncia de lacunas ou contradições do poder émaioritariamente dirigida à administração central.Assim, a realidade dada pelas primeiras páginas daimprensa é constituída sobretudo por obras e projectos,frequentemente anunciados e raramente atrasados, falando-se muito de desenvolvimento, mas pouco de emprego e dedesigualdades e surgindo escassas perspectivas críticas.A paisagem informativa caracteriza-se, pois, pela altafrequência em que é dada voz ao poder sem que seja paradar conta de responsabilidades ou para responder em si-tuações problemáticas. Na informação política local reinaa ausência de pluralidade e uma grande paz política, quesó é quebrada quando emerge o confronto partidário.3. Do lado dos consumos: as práticas do público faceà informação políticaA análise dos textos noticiosos é reveladora das tendên-cias da produção mediática, mas o funcionamento do jogodemocrático requer dados sobre o lado do consumo. Umconjunto de entrevistas realizadas na Covilhã, núcleo urbanofortemente proletarizado mas sob processo de terciarizaçãoe recomposição socio-económica, permitiu recolher indica-dores sobre as práticas e as atitudes do público face àinformação e às instituições políticas em geral.5_______________________________5 - Foram realizadas 24 entrevistas, com carácter semi-estuturado,durante o ano de 1999 e a população inquirida, residente na Covilhã,foi estratificada por escalão etário, sexo e classe social.



192

Comunicação e PolíticaOs media locais constituem um espaço noticioso cujoconsumo está transversalmente distribuído pela estruturasocial e configuram um acréscimo de oportunidades dediscurso para o cidadão periférico, embora num planosubalterno do fluxo mediático. Não se pode, por isso,menosprezar o potencial democrático destes órgãos decomunicação, cuja proximidade torna mais provável apossibilidade de propor temas às redacções e de participarno espaço público, ao mesmo tempo que inclui informaçãoexcluída do restante espaço mediático.Mas na prática, como se viu, a informação política localfunciona maciçamente num só sentido, correspondendo aomodelo de democracia representativa mas com baixa fis-calização dos representantes. Em que é que tal modelo decomunicação se traduz junto do público local?Os dados recolhidos sugerem que os eleitores recorremprioritariamente a informação não mediática para fazer ojulgamento dos políticos locais e para decidir o sentido devoto. O facto das notícias de política local serem confor-mistas com as instituições e o poder parece resultar, paraos cidadãos, em informação que pouco acrescenta ao quepode ser directamente observável, o que limitará a avaliaçãodos representantes através dos media. Pelo contrário, apequena escala do local favorece o acesso a informaçõesde carácter pessoal, a circulação face-a-face de aspectos nãoditos nos media e até as relações directas com círculospolíticos.Os dados sobre as atitudes políticas em geral indicam,ainda, que não existe uma correlação linear entre os con-sumos de informação e as práticas de cidadania, designa-damente o participação eleitoral e o associativismo. Entreos votantes mais assíduos e os mais activos civicamenteencontramos pequenos consumidores de informação políti-ca, mostrando que o sistema democrático incorpora cida-dãos com vários graus de exposição informativa, incluindoos que praticam o alheamento.
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O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...Também a ideia de que o espaço mediático local éacessível à participação dos cidadãos interessados é geralentre o público, mesmo entre os que, por desmobilizaçãocívica, nem sequer imaginam a possibilidade da sua inter-venção.Só uma minoria de cidadãos, que se encontra entre osmais escolarizados e que coincide com os indivíduos maisconfiantes no sistema político, concebe o espaço mediáticolocal como um meio de participar nos destinos colectivos,numa lógica que remete para a ideia de opinião pública.Mas trata-se de uma convicção cívica em abstracto que, porregra, não tem correspondência em intervenções concretasno espaço público.A concepção que as classes populares têm do espaçomediático não é, por sua vez, a de um lugar de transparênciapública e de debate colectivo. Em muitos casos, os mediasão encarados como instâncias de liberdade condicionadapor vários poderes e por uma teia de relações. É sintomáticoque os jornais e rádios locais sejam concebidos por algunsproletários como forma de aproximação ao Estado, e queessa aproximação seja imaginada, não num modelo departicipação democrática, mas numa relação de dependênciae favor. Trata-se de conceber os media como instâncias departicipação atípicas em relação ao modelo de espaço públicode deliberação democrática.A escassa focagem da esfera laboral nos media locaiscontribui, ainda mais, para refrear a capacidade de politizaçãodos proletários. Existem, aliás, significativos desajustamentosentre a realidade construída pelos media e as experiênciasimediatas dos cidadãos. Os principais assuntos apontadospelos indivíduos – a falta de emprego e as desigualdadeseconómicas – não coincidem com os temas privilegiadospelos media – a acção municipal e a rotina político-par-tidária. A paisagem informativa local está mais próxima daperspectiva das classes médias, cuja principal preocupaçãoconsiste no ‘desenvolvimento regional’.
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Comunicação e PolíticaDeste quadro, depreende-se que a efectiva implantaçãoque os media locais têm, sobretudo a imprensa, deve-se poucoà informação política e mais a outro tipo de notícias einformações que o público privilegia.4. A força do bloqueio à comunicação democráticaOs dados apresentados dizem-nos que, no espaço públicolocal da Beira interior, o triângulo ideal do sistema demo-crático não funciona. Onde os fluxos deviam circular entreos três vértices e em duplo sentido, acontece uma comu-nicação política com profundos bloqueios e desequilíbrios.Os media amplificam a informação emanada do poder,mas não produzem regularmente um fluxo de iniciativaprópria com capacidade de agendamento sobre a esferapolítica. A sociedade civil não produz mensagens políticaspara os media e recebe pouca informação política signi-ficativa desses mesmos media. A sociedade civil não envia,portanto, ao poder informação de carácter político pelo espaçopúblico. Assim, a esfera política impõe as suas mensagense não recebe estímulos públicos dos media nem da soci-edade.O cenário traduz-se, a meu ver, na acumulação de trêsdéfices. (a) Falta de transparência, manifesta no facto deos media não iluminarem os processos de decisão política.(b) Falta de autonomia da sociedade civil, evidenciada pelapouca capacidade dos cidadãos para usarem os media comoseu espaço público. (b) Baixa relevância dos media naavaliação que os cidadãos fazem dos políticos.As causas do bloqueio só são compreensíveis apelandoa aspectos aparentemente a montante dos media e da suautilização pelos cidadãos, mas que, na realidade, constituemo seu cerne e enformam o espaço público mediático. Essascausas têm a ver com as formas dominantes de organizaçãosocial e política.Passo a abordar cada um dos défices.
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O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...(a) A falta de transparência sobre a acção do poder éo que caracteriza a relação entre a política e os media. Istonão impede que haja boas gestões autárquicas. O que significaé que os representantes políticos actuam sem controlo eresponsabilização públicas através dos media. Prevalece aopacidade das decisões políticas, dado que abunda a infor-mação sobre factos consumados e não existe deliberaçãopública apoiada no espaço mediático.Existem várias explicações para a relação entre a políticae os media ser comandada pelo pólo político. A primeiraé o controlo dos media por membros das elites locais, oque dado o carácter enredado das relações sociais a nívellocal, inibe a avaliação crítica de uma série de actores einstituições que pertencem aos mesmos círculos sociais epolíticos. A segunda explicação tem a ver com os meca-nismos de pressão ao dispor do poder político sobre jor-nalistas e empresas de comunicação. Estes mecanismos sãomúltiplos e de diversas naturezas.Num contexto onde o Estado é proeminente e os jor-nalistas têm nos protagonistas políticos as fontes privile-giadas de informação, o poder revela capacidade paradesenhar compromissos que mantêm os media na suadependência. Assim, o poder político tira proveito dacompetição entre profissionais e órgãos de informação,premiando com notícias exclusivas aqueles produzem in-formação mais favorável. Perante a informação que lhe édesconforme, castiga os jornalistas através do boicote in-formativo e os órgãos de comunicação pelo corte publici-tário, arma poderosa junto dos media com orientaçõesempresariais, dado a debilidade do tecido económico regi-onal fazer da publicidade institucional uma fonte principalde receitas.Estes mecanismos funcionam devido à escassez de fontesalternativas de informação política, incluindo políticoscapazes de proporcionar dados reveladores sobre outros
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Comunicação e Políticapolíticos (que é a base mais frequente do jornalismo deinvestigação). Mas a teia em que o poder mantém mais oumenos condicionado o jornalismo local também deve muitoàs conjunturas profissionais e às atitudes culturais.Os profissionais da informação desenvolvem o seu tra-balho em redacções com um número médio de quatrojornalistas, com salários que incentivam a procurar alter-nativas de emprego e, por isso, com uma rotação de pessoalrelativamente elevada. Como o papel de jornalista requertempo para a aprendizagem técnica e deontológica, o poderpolítico beneficia de ter perante si um continuamente re-novado lote de profissionais pouco experientes.O quadro cultural mantém representações pré-democrá-ticas do poder, atribuindo-lhe uma legitimidade especial deper si e incentivando atitudes de reverência. O jornalismonão é imune a este clima, encarando o poder político comoa realidade social mais legítima e prioritária. Com frequên-cia, a prioridade noticiosa da realidade política nem estádependente da substância dos factos, mas apenas da im-portância dos actores. A imaginação jornalística mostradificuldade em captar realidades alternativas, mas quandoo faz e menospreza a agenda do poder sofre pressõesimediatas para regressar à conformidade.Como corolário, a relação social entre media e poderpolítico na periferia portuguesa é abissalmente distinta da“informational politics” (Castells, 1997: 375), conceito usadopara referir a capacidade dos media condicionarem a po-lítica através da imposição de ritmos próprios, apresentaçãode sondagens e promoção ou liquidação de protagonistas.Pelo contrário, na Beira interior são os políticos a deter fortecapacidade de condicionar a acção mediática e impor-lheas suas regras, chegando, em alguns casos, a ter condiçõespara pressionar o afastamento de jornalistas.Neste cenário adverso ao jornalismo vigilante, em quetoda a capacidade crítica encontra terreno verdadeiramente
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O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...minado, é muito difícil aos jornalistas carregarem sozinhosa responsabilidade de assegurar a democraticidade do es-paço público. Esta dificuldade  convoca o segundo dos déficesexistentes no triângulo democrático.(b) A falta de autonomia da sociedade civil é o quecaracteriza a relação entre política e cidadãos no espaçopúblico. A intervenção política dos cidadãos é muito frágile concentra-se em alguma reclamação individual, o que seinsere numa tendência geral emergente na sociedade por-tuguesa pós-1974 (Benavente et al., 1997). Mesmo esta tende,porém, a surgir apenas em espaços mediáticos de reduzidoimpacto e inclui condicionamentos como o anonimato.Para este apagamento civil há razões de fundo que residemna dificuldade de pronunciação de parte da população, quepassa pela falta de competências culturais e por uma pro-funda incapacidade de politizar problemas sociais, a que sejuntam baixas expectativas socio-económicas.Outra ordem de razões para a escassa utilização cívicado espaço mediático reside na forma da política local exercero seu poder. A periferia portuguesa volta a distinguir-se doscontextos de política altamente mediatizada, dado que nelaa capacidade de afectar as decisões políticas não passaprincipalmente pela mediatização. Os mecanismos denegociação mais eficazes com o poder local situam-se forado contrato social, ou seja, na relação particular e clientelar.O que ajuda a explicar a escassa relevância com que algunscidadãos encaram a acção mediática em questões colectivaslocais.Também a este nível, o poder dispõe de mecanismos queconvidam os sectores críticos da sociedade civil ao auto-silenciamento. Dado que num quadro socio-económicodeprimido o longo braço autárquico faz chegar a quase todoo lado a sua dependência, tanto cidadãos como organizaçõesinteriorizaram a ideia de que desagradar ao poder implica
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Comunicação e Políticaa possibilidade de retaliação, preferindo prosseguir os seusinteresses com abordagens nos bastidores.Recentemente, Villaverde Cabral afirmava que o sistemapolítico português está anquilosado por desajustamento emrelação às transformações sociais e que, neste quadro, oscidadãos podem hoje exprimir-se livremente mas isso nãotem efeito nenhum.6 Na democracia local periférica, porém,a liberdade de expressão dos cidadãos enfrenta o efeitoplausível de causar prejuízo aos próprios. É recorrente osjornalistas na Beira interior serem abordados por cidadãosque desejam ver situações denunciadas, mas que não queremassumi-lo publicamente.Isto acontece porque também existe um quadro de baixacultura democrática por parte dos cidadãos, o que se tornaflagrante na tolerância existente face ao clientelismo e aténa benevolência perante suspeitas de nepotismo por partedo poder.A fragilidade democrática do espaço público mediáticonão pode ser vista, portanto, como consequência exclusivadas concepções e estratégias dos órgãos de informação, massim como resultado de um quadro de organização socialem que participam os políticos, os media e os cidadãos.É difícil existir uma comunicação democrática densa quan-do a acção política tem capacidade de limitar o que nãoseja informação vertical descendente.(c) A baixa relevância mútua, da informação política paraos cidadãos e dos cidadãos para a informação política, quecaracteriza a relação entre os media e a sociedade civil,acaba por ser o corolário dos dois défices anteriores.O pouco peso da informação política junto dos cidadãosresulta de um conjunto de factores que proporcionam às_______________________________6 - Declarações na edição de 4 de Dezembro de 2004 do noticiáriotelevisivo Jornal 2, no segundo canal da RTP.
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O triângulo bloqueado: media, política e cidadãos na...interacções face-a-face funcionarem como via principal dacomunicação política.A fraca presença da sociedade civil na informação políticaé favorecida, além das razões atrás apontadas, pela faltade organizações cívicas, o que, à luz do critério jornalísticoque distingue interesse público e questões privadas, retiralegitimidade de intervenção aos actores não investidos deresponsabilidade colectiva.O défice de comunicação política entre media e cidadãosacaba por se alimentar a si mesmo, dado que a realidademediática, ao gravitar em volta do Estado e ao concentrarnele toda a expectativa de dinamização social, acaba pordar à sociedade civil estímulos em sentido contrário ao daautonomia cívica e por favorecer a sua auto-concepção desubalternidade política.ConclusãoNa relação dinâmica e contingente entre política e comu-nicação, a conjuntura actual da Beira interior representa umcaso em que o predomínio está do lado político. A meu vero aspecto estruturante do espaço mediático, nesta circunstãncia,é a forma de dominação do Estado local sobre a sociedade,que é inibidora da vigilância e da cidadania activa.Por um lado, a hegemonia do poder político é tão largaque consegue incluir os próprios media na sua rede dedependências e mecanismos coercivos e condicioná-los poressa via. Por outro lado, confirma-se a hipótese do espaçopúblico ser débil em Portugal pelo facto das reivindicações‘à luz do dia’ serem suplantadas pelas negociadas no interiordo sistema político (Baganha, 1999: 194-5). Ao tirar partidodas frágeis predisposições cívicas e das dependências devastos sectores da sociedade para coagir a exposição públicadas questões, o poder local transfere o essencial da políticapara as zonas de sombra à margem do espaço público.
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Comunicação e PolíticaNeste contexto, romper o bloqueio do triângulo demo-crático passa por enfrentar a força coerciva do poder políticoe por imaginar formas de democratizar o espaço público.A deontologia da vigilância pública só será possível comcoesão do corpo jornalístico, apoio institucional forte dentrodos media e estratégias para captar o maior círculo de vozesdisponíveis na sociedade para falar, o que não é fácil dealcançar sem o modelo de organização cívica colectiva eperante as redes de compromisso que têm convivido coma opacidade do poder.
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EL FORMATO DEL NOTICIARIOTELEVISIVO COMO DISCURSODE REPRESENTACIÓN DELAS IDENTIDADESUn análisis de caso: la representación de laidentidad de España y de lo españolen los noticiarios televisivos1Enric Saperas*El caso español constituye un caso único en el conjuntode la Unión Europea por cuanto nos encontramos todavíaen un proceso de redefinición de identidades en el marcode un estado plurinacional. Es en este contexto en el queel noticiario televisivo alcanza su plena dimensión comomecanismo o institución que impulsa la configuración deidentidades colectivas en un Estado en el que conviven formasidentitarias diversas y , a su vez, en un momento de impulso_______________________________* - Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Ciencias de laComunicación II. Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación(GEAC).1 - El texto se fundamenta en los resultados alcanzados  en el proyectode investigación titulado  La identidad de España a través de losnoticiarios televisivos, entre el Estado autonómico y la UniónEuropea. (1999- 2002) y en acciones de investigación desarrolladasposteriormente hasta el año 2004.  La investigación original serealizó en el marco del Programa sectorial de promoción generaldel conocimiento de la Dirección General de Enseñanza Superior(DGES) durante el bienio 1999 – 2001. En el equipo de investigaciónparticiparon cinco universidades españolas con los siguientes in-vestigadores principales: Enric Saperas, Jordi Farré, Andreu Casero(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Josep Lluís Espluga(Universidad Autónoma de Barcelona), Rafael Xambó (Universidadde Valencia),  Juan Luís Pintos de Cea (Universidad de Santiagode Compostela) y Víctor Sampedro (Universidad de Salamanca).
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Comunicação e Políticade un proceso de integración europea. Este contexto nospermite interpretar la relevancia de los resultados alcanzadosy la significatividad de las tendencias que se nos muestranen las conclusiones alcanzadas en el análisis de los noticiariostelevisivos y en los grupos de discusión.A menudo se ha hablado de la existencia de una ‘identidaddual’ como imaginario colectivo de las identidades en España.En el desarrollo de nuestra investigación observaremos lacomplejidad de esta realidad identitaria mediante lasuperposición de identidades únicas, duales ycomplementarias. Este es nuestro objetivo y el lector disponede conocimientos que creemos que son innovadores a pesarde la evidente limitación impuesta por las muestras analizadasy la capacidad de desarrollo de la propia investigación porlas restricciones antes comentadas.Entre estas formas de representación de la identidadcolectiva, el tema de ‘España y de los españoles’ ocupauna posición central en el discurso televisivo y en lainformación de actualidad que diariamente difunden elconjunto de los noticiarios, tanto de ámbito estatal comoautonómico, mediante el proceso de mediación que seestablece entre la televisión y su audiencia. La observaciónde estas  formas básicas de representación de la identidadde España en los informativos televisivos nos permitirá laobservación de estrategias discursivas  diferentes queresponden a diversas formas de entender la realidad social,política e institucional del Estado Español y de sus diversascomunidades históricas.Las técnicas de investigación y la muestra analizadaLa investigación que presentamos tiene como objetivoel estudio de la representación de la identidad de lo españolen un formato hegemónico como es el noticiario televisivo.
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...La investigación se define como una modalidad deconocimiento de la realidad comunicativa española queconjuga la aplicación de métodos cuantitativos (el análisisde contenido y el estudio de la agenda temática informativa)con métodos cualitativos (el análisis de recepción mediantelos procedimientos y las técnicas de la discusión de grupos).La investigación ha sometido a análisis dos muestrascomplementarias: los noticiarios televisivos y los grupos dediscusión.• Estudio de contenido y descripción de la agendatemática de actualidad: En cuanto a los noticiariostelevisivos se ha elegido una muestra correspondientea cinco semanas en un periodo de normalidad: semanasno correlativas en la que no se produzca un hechoextraordinario que haga referencia a la identidad española,autonómica y europea. La muestra está formada por loscanales de televisión de ámbito estatal y autonómico:Televisión Española (TVE1), Antena 3, Tele5, Canal Sur,Euskal Telebista-Teleberri, Televisió de Catalunya- TV3,Canal 9, Televisión de Galicia – TVG, TeleMadrid.• Evaluación de grupos de discusión: En cuanto a lamuestra de los grupos de discusión nuestro objetivoha sido  analizar los elementos utilizados en laconstrucción de identidades colectivas, por parte depersonas que habitan en diferentes territorios, para versu conexión con los elementos que aparecen en losnoticiarios televisivos. Para ello hemos realizado unamuestra cualitativa formada por distintos grupos dediscusión, buscando una variación en las condicionesde producción del discurso que considerábamosteóricamente pertinentes. En el presente caso se haconsiderado pertinente reducir las variablesestructurantes de la muestra a dos: El “grupo de edad”(jóvenes y viejos) y la “Comunidad Autónoma deresidencia” (Comunidad Valenciana, Castilla y León,
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Comunicação e PolíticaGalicia y Cataluña). También se ha tenido en cuentala variable “género”, y se ha constatado su diversidad(hombres y mujeres) en todos los grupos. De estamanera, recogemos un campo de discursos producidosen diferentes condiciones, y la explicación consistiráen la puesta en relación de los diferentes discursos conlas diferentes condiciones de producción2.La presencia de indicadores de identidad en los noticiariostelevisivosLa identidad española está presente de forma muy diversaen el conjunto de los noticiarios sometidos a análisis oscilando_______________________________2 - Se han realizado 8 grupos de discusión, 2 en cada una de las ciudadesde Valencia, Salamanca, Santiago de Compostela y Barcelona, entrelos meses de mayo y julio del año 2000 y con las siguientescaracterísticas estructurales:1. Un grupo de jóvenes residentes en la ciudad de Valencia,formado por 10 personas de entre 18 y 35 años, estudiantesuniversitarios (4 hombres y 6 mujeres).2. Un grupo de jóvenes residentes en Salamanca, formado por 6personas de entre 18 y 35 años, estudiantes universitarios (4hombre y 2 mujeres)3. Un grupo de jóvenes residentes en Barcelona, formado por 9personas de entre 18 y 35 años, estudiantes universitarios (4hombres y 5 mujeres)4. Un grupo de jóvenes residentes en Santiago de Compostela,formado por 7 personas de entre 18 y 35 años, estudiantesuniversitarios (3 hombres y 4 mujeres)5. Un grupo de mayores de 65 años residentes en Valencia, formadopor 9 personas (5 hombres y 4 mujeres)6. Un grupo de mayores de 65 años residentes en Salamanca,formado por 6 personas (3 hombres y 3 mujeres)7. Un grupo de mayores de 65 años residentes en Santiago deCompostela, formado por 5 personas mayores de 65 años (4hombres y 1 mujer)8. Un grupo de mayores de 65 años residentes en Barcelona,formado por 8 personas mayores de 65 años (1 hombre y 7mujeres)
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...entre un máximo de apariciones del 33’6 % en Tele 5 yun mínimo del 15’02 % en ETB. Se observa, en general,que la presencia de indicadores de identidad es más elevadaen el conjunto de los noticiarios de ámbito estatal en losque el comunicador enuncia las noticias para un auditorioestatal, mientras que en el caso de los canales autonómicosse produce una presencia menor ya que nos encontramosante un público no estatal, aunque se aprecian marcadasdiferencias entre las diversas televisiones regionales. Siobservamos las cadenas estatales los porcentajes alcanzadosson significativos: T5 presenta un 33’6 %, A3 presenta un26’51 %, mientras que TVE1 alcanza un 23’07 %.En los canales autonómicos observamos un conjunto deindicadores más diversificados. La televisión andaluza alcanzaun porcentaje significativo, situándose al mismo nivel quelos canales estatales con un 25’5 % y la televisión gallegatambién presenta un índice elevado con un 22’87 %. Enambos casos, la tendencia puede describirse como untratamiento de la información estatal como información, adiferencia del resto de los noticiarios autonómicos en losque se narra la actualidad desde una perspectiva mucho másvinculada a la realidad informativa de la comunidadautonómica. Esto implica la difusión de un menor númerode noticias de ámbito estatal o con referencia explícita alo español, o bien un tratamiento enunciativo mucho másvinculado a identidades propias específicas o regionales. Así,TeleMadrid (19’19 %) y C9 (18’45 %) manifiestan unapresencia moderada de referencias a la identidad española,que generalmente aparece vinculada a noticias estatales oa la presencia de políticos, deportistas o institucionesespañolas. En el caso de Euskadi y Catalunya la presenciade indicadores de lo español es significativamente modestay, generalmente, su presencia se reduce a las noticiasconcernientes a la política y a las instituciones políticasrepresentativas del Estado central. Lo español se representa
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Comunicação e Políticacomo una referencia al Estado en el que se enmarca laComunidad Autonómica frente a la propia realidad delenunciador situada en un eje de perspectiva de la actualidady de la selección de noticias que no responde a la perspectivaestatal. Por ello, TVC-TV3 presenta una presencia del 15’32%, mientras que en ETB observamos un 15’02 %.La presencia de la identidad española en la actualidadinformativaLas referencias explícitas a España y a lo español enel discurso informativo se producen básicamente como formasde representación de los ámbitos institucionales que soncompartidos por el conjunto de los ciudadanos: el poderpolítico, las instituciones del Estado y del sistema judicial,la estructura económica y financiera, y, por último, el deporte,especialmente, en su expresión futbolística. España es, porello, representada como una estructura compartida y comoun referente colectivo abstracto que se concreta en grandesestructuras que regulan y unifican una colectividad. Ensentido contrario, el ámbito territorial y la vida cotidianano son motivo de referencia de las formas recurrentes dela identidad.En el caso de los noticiarios de ámbito estatal se observa,de forma estricta, la representación de España como entidadinstitucional y estructural a la manera de representación delEstado y del mercado económico como una realidadconstante, conformadora y compartida a la que se añadetambién el deporte como actividad común y comorepresentación simbólica muy relevante de una actividadsocial compartida territorialmente e institucionalmente (unejemplo lo encontramos en el uso constante de las expresiones‘Liga española’, ‘equipo español’ o ‘deporte español’ entreotras). Sin embargo, el caso de T5 supone una excepción,ya que, en esta cadena, la representación institucional y
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...jurídico-política es extraordinariamente menos significativaque en el resto, como consecuencia de la situaciónpreponderante que se otorga al deporte, que se configuracomo la sección más relevante.Por lo que se referie a los noticiarios autonómicos larepresentación de la identidad española es variable, segúncada estrategia informativa, pero siempre constituye un tipode identidad presente excluida de debate y a manera dereferente semantizado de forma más o menos explícita, deforma inclusiva o como realidad complementaria a la realidadautonómica.Como acabamos de afirmar, en el caso de las televisionesautonómicas observamos una gran variedad en la distribuciónde los indicadores de identidad de lo español según lasestrategias informativas de cada noticiario. La sección estatales relevante en la totalidad de los noticiarios, pero connotables diferencias.  Así, por ejemplo, en ETB la secciónestatal concentra la máxima representación de la identidadespañola (35’71 %) como referencia explícita respecto algobierno y al Estado españoles a manera de marcoinstitucional diferenciado, pero como presencia constante ydiferenciada, a la que se añade una presencia significativadel deporte , y más concretamente, del fútbol, en la quela actualidad deportiva autonómica se insiere de forma plena.Por el contrario, en TVG (27’5 %) este índice elevado seproduce por adscripción y por la presencia constante de lasactividades del ejecutivo español y del Presidente deGobierno. Frente a éstos índices contrasta TVC-TV3 conuna frecuencia de presencias muy reducida (11’11 %),otorgando los mayores índices de presencia al podereconómico (sección de economía, comercio y finanzas) yal deporte.La sección de información autonómica constituye unámbito específico de estos canales televisivos, pero tambiéncon una distribución que resulta de las respectivas estrategias
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Comunicação e Políticade representación. La inclusión de indicadores de españolidaden la sección autonómica resulta significativa en Canal Sur(27’5 %) frente a índices mucho menores del resto decadenas. En este sentido, TVC-TV3 y Canal 9 manifiestanestrategias de clara diferenciación entre lo autonómico ylo estatal, resultando mayoritarios, en ambos canales, losrespectivos índices de la presencia de las institucionesestatales en el ámbito autonómico. Una estrategia similarse observa en TVG y ETB. En el primer caso, se tiendea diferenciar lo autonómico y lo estatal; en el segundo, seintroduce lo español como un componente, por oposición,también existente en la realidad informativa vasca. En elcaso de TeleMadrid el índice es nulo, por cuanto la propiainformación autonómica carece de perfil propio relevanteencontrándose subsumida en otras secciones informativas(sucesos y crónica judicial, sociedad, etc.) El deporte, y másconcretamente la Liga Nacional de Fútbol, constituye lapresencia de lo español más compartido por los canalestelevisivos autonómicos salvo en el caso de CanalSur (2’5 %).El tratamiento de la identidad española como tema dela noticia de actualidadLa identidad colectiva es actualmente un motivo centralde la representación de la realidad por parte de los mediosde comunicación en un mundo cambiante y en constanteproceso de transformación. El tratamiento de la identidadespañola es especialmente significativo como tema derepresentación de la realidad social española. En este sentido,se han observado las estrategias de representación medianteel análisis de cuatro ejes de argumentación presentes en eldiscurso explícito o denotativo: tratamiento medianteneutralidad, la identidad como tema de conflicto, como debateo discusión, y como proceso de discusión consensual o denegociación.
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...Del conjunto de la observación resulta evidente que, enel conjunto de la muestra, el tratamiento mediante neutralidades el dominante en el conjunto de los noticiarios sometidosa análisis. El motivo ‘identidad’ es integrado en el discursoperiodístico mediante una argumentación descriptiva dehechos de actualidad o mediante el uso de rasgos de identidadcomo complemento o adjetivación, o como anclaje geográficoo territorial.La neutralidad  es ampliamente dominante en TVE1(97’22 %), Canal Sur (98 %), Tele5 (95’5 %), TeleMadrid(95’08 %), TVG (93’58 %) y Antena3 (91’69 %). En estoscanales, el tratamiento como conflicto (político o deidentidades) constituye el segundo ámbito preferente, enel que destaca un 9’68 % de frecuencias en Canal Sur,en contraste con índices muy inferiores del resto de losnoticiarios. Tan sólo en los casos de Antena3, TVG yTeleMadrid el tratamiento como debate y consensopresentan índices menores que complementan y diversificanel discurso periodístico entorno a la discusión pública sobrela identidad.En el conjunto de los noticiarios, ETB y TVC-TV3manifiestan formas de tratamiento de la identidad claramentediferenciados. En el caso del canal autonómico catalán, elconflicto constituye un elemento relevante en su tratamientode la identidad, siempre en relación con la discusión sobrecompetencias y presupuestos del Gobierno Catalán y, enningún caso, de forma ajena a los procesos políticosnormativos internos a las instituciones políticas del Estado.Por el contrario, en ETB se observa el mismo ejeargumentativo, aunque es manifestado mediante undistanciamiento respecto a las instituciones estatales y conun marcado uso de denominaciones como ‘gobierno español’o ‘Estado’.
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Comunicação e PolíticaLa identidad española y de lo español como motivo dela noticia o como referencia complementariaLa identidad española aparece en el discurso informativomediante dos modalidades diferenciadas. De formaminoritaria, la identidad constituye el motivo mismo de lanoticia y, por ello, el discurso periodístico hace referenciaexplícita a un elemento que forma parte de la identidad.En contraste con ello, lo español se nos muestra,mayoritariamente, como un elemento complementario quecumple la función de adjetivar o de asociar la noticia conalgunos referentes institucionales, territoriales o depertenencia a entidades o asociaciones españolas. En latabulación se puede observar la distribución por porcentajesde ambas modalidades en el conjunto de los noticiarios:

A manera de conclusión, la observación de los noticiariosnos permite afirmar que en los canales estatales la presenciade la identidad como componente primario es significativay se asocia con índices de frecuencia regulares: TVE1 (16’66%), T5 (14’7 %) y A3 (11’42 %).  Esta relativa uniformidadno se produce en el conjunto de los canales televisivosautonómicos en los que se observa una notable diversidadde índices de frecuencia.Cabe destacar la elevada presencia del factor identitarioprimario en Canal 9, a pesar de la tendencia de esta cadenaa obviar las denominaciones explícitas hacia España. Estapresencia es un elemento constante de la estrategia discursivapresente tanto en el ámbito autonómico y estatal. Frente

1EVT 3A 5T SC BTE 3VT GVT 9C MTdaditnediaL ovitomomoc aicitonaled 66’61 24’11 7’41 4 11’11 5’6 01’02 4’7daditnediaL otnemeleomoc oiratnemelpmoc 43’38 85’88 3’58 69 001 98’88 5’39 9’97 6’29
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...a esta situación se encuentra ETB con una total ausenciade elementos primarios, y Canal Sur con una escasaincidencia (4 %).Primeras conclusiones: La identidad española comorepresentación discursiva en los noticiarios televisivosA pesar de las limitaciones impuestas por el análisis decontenido aplicado a la muestra televisiva que conforma elpresente estudio nos ofrece con claridad los aspectosmanifiestos del discurso periodístico en lo referente a ladifusión de la identidad española. Por ello, y a la vista delos datos suministrados por el mismo, dos son las principalesconclusiones que se pueden extraer sobre cómo es presentadala identidad española en los noticiarios.En primer lugar, parece claro que no existe una estrategiacompartida por los diferentes canales a la hora de presentarlo español en el medio televisivo. Más bien al contrario,la disparidad de estrategias en la transmisión de la identidades la característica que se extrae del análisis de los noticiarios.Es decir, no existe un patrón común a la hora de presentarla identidad española en el ámbito televisivo. Los distintoscanales se enfrentan desde lógicas diferenciadas, definidasen función de los intereses y las características particulares,a la construcción identitaria.A pesar de esta constatación, observamos ciertassemejanzas entre las cadenas de ámbito estatal. No obstante,esta coincidencia sólo se da a niveles globales, es decir enaquellos índices que atañen a la simple difusión de laidentidad, ya que las divergencias vuelven a aparecer enlos ámbitos temáticos donde se manifiesta la citada identidad.Esta falta de coincidencia a la hora de presentar lo españolpuede explicarse por varias razones. En primer lugar, lapriorización en el tratamiento informativo de los ámbitoslocales y autonómicos en los que lo español , como referente



214

Comunicação e Políticaexplicitado, tiene escasas posibilidades de aparecer en elelenco de temas que conforman la actualidad diaria del propioámbito territorial, mientras que experimenta una mayorpresencia en sus referencias a la actualidad estatal y deportiva.En otras palabras, la identidad española surgirá, pues, enlas secciones estatales, que, aunque son de duración variablesegún los canales, siempre son menores que en un noticiarionacional, o bien se atisbará cuando entre en contacto conla identidad autonómica, que ostenta el protagonismo debidoa que el enunciador presenta las noticias desde su propiaperspectiva.Destacamos, en segundo lugar, la falta de una estrategiacompartida entre las diversas cadenas se debe al hecho deque, al tratarse de una identidad consolidada y asentada,la española, a diferencia de la europea, no es motivo depolémica y es asumida por los medios con total normalidad.Este hecho hace que no se le dispense a la identidad españolaun tratamiento diferenciado o pormenorizado. Sólo en casosen los que la identidad autonómica se plantea desde un puntode vista conflicto frente a la española se puede dar estetratamiento diferenciado.Junto a la disparidad de estrategias en la representaciónde la identidad española, la otra gran consecuencia quepodemos inferir afecta a la cuestión de cómo es presentada‘España’ y ‘lo español’ en los noticiarios. La respuesta aeste interrogante parece clara: la identidad española aparece,de forma mayoritaria, vinculada al Estado español. Es decir,los medios televisivos asocian íntimamente la identidadespañola con los ámbitos institucionales del propio país. Espor ello, que la sección de actualidad estatal es la quesobresale por lo que se refiere a la presencia de identidaden todas la cadenas, excepto en TVC-TV3 y TVG. Así, laidentidad aparece concentrada en los aspectos informativosestatales.
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...La difusión de la identidad de forma institucionalizadahace que España se presente como una estructura compartiday un referente común abstracto. Es decir, ‘España y loespañol’ aparece en los noticiarios como un marco comúnde convivencia y como entramado aglutinador de lacolectividad de ciudadanos que conforman la población delpaís. Este hecho confirma que la identidad española semuestra consolidada y es asumida como no problemáticapor los medios televisivos.Lo expuesto hasta ahora nos permite deducir que losnoticiarios televisivos presentan la identidad española desdela normalidad más absoluta. Apoya esta afirmación el hechode que el tratamiento mayoritario de la identidad, por partede los teleinformativos, es el de la neutralidad. Al ser ‘normal’y estar ‘asumido’ e ‘interiorizado’ que lo español  carecede trabas y de conflictividad, el enfoque que aplican losmedios de comunicación a su tratamiento permanece en elterreno de la más pura objetividad periodística. Sin duda,esta trivialización en la exteriorización de la identidadespañola constituye una de las aportaciones más destacadasde este estudio. Así, ‘España’y ‘lo español’ aparece en losnoticiarios no como algo enigmático y conflictivo, sino comoun elemento regular y asentado al que se recurre de formametódica.Una segunda propuesta de análisis: la identidad de loespañol en los grupos de discusiónA diferencia del discurso televisivo el análisis de losgrupos de discusión nos permite observar como lasemantización de las identidades se produce desde un sujetoindividual mucho más cercano a formas de definiciónidentitaria personal y de colectividad inmediata de referencia.Al igual que en el discurso mediático la identidad españolano se ha problematizado (salvo en algunos matices en el
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Comunicação e Políticagrupo situado en Barcelona) y se realiza una referenciacolectiva común y territorial.En los grupos de discusión se observa una marcadatendencia hacia la focalización de las identidades (española,autonómica y europea) en aspectos de la vida cotidianamediante una expresa voluntad de no problematizarpolíticamente las respectivas identidades. La desconfianzahacia la política, los políticos y las instituciones jurídico-políticas es altamente notable desarrollando una identificaciónmucho más vinculada a la experiencia personal, a lossentimientos individuales a manera de un  Lifestyle Politics. La identidad no es una identidad política ,sino una identidadvivencial y de memoria histórica, aunque con marcadasdiferencias según el ámbito autonómico sometido a análisiscomo podremos observar en nuestras conclusiones sobre losfocus-group.Después de haber analizado la información recogida enlos grupos, se observa que las personas participantes en losmismos presentan ciertas dificultades para ubicarse enidentidades claras en los distintos niveles propuestos (local,autonómico, español y europeo). En cierto modo, resultadifícil hablar de identidades monolíticas o unidimensionales,cosa ya esperable de buen principio, pero se advierte unatendencia generalizada de la gente a intentar no definirsedemasiado. En este sentido, en pocas ocasiones losparticipantes en los grupos optan por declararse partidariosde una sola identidad (catalanes, gallegos, españoles oeuropeos), cosa que, cuando sucede, introduce una ciertaconflictividad en la conversación. De hecho, parece queprefieran no problematizar algo que perciben poco adecuado,de tal manera que permanecen en la indefinición de susidentidades o, en el mejor de los casos, aceptan una suertede definición escéptica y relativista.Es de destacar la aparición reiterada de algunos camposo núcleos discursivos comunes en la mayoría de los grupos
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...a la hora de justificar sus identidades. Quizá el tema máspresente sea el referente a la dicotomía “desarrollo/atraso”,que aparece en todos los grupos, y que parece incidir engran manera en la construcción de unas identidades colectivasa diversos niveles. Así, se observa que los grupos deSalamanca y de Santiago de Compostela tienden a percibirsea sí mismos como parte de una sociedad poco desarrolladaen el sentido de “progreso hacia la modernidad”, sobre todocuando se comparan con otras Comunidades Autónomas(básicamente con Cataluña y con el País Vasco) o con Europa.En cambio, los grupos de Valencia y de Cataluña tiendena situarse en la “modernidad”, si bien los primeros conalgunos matices, a consecuencia de una autopercepción pocosatisfactoria respecto al nivel de desarrollo que suponen quepodrían alcanzar si se aprovecharan todas sus potencialidades,mientras que los grupos de Cataluña parecen ubicarse sinproblemas en un lugar y en una sociedad plenamente“moderna”.En todos los grupos aparecen diversos tópicos y lugarescomunes con los que identificarse e identificar a los demás,los cuáles parecen cumplir un papel ambivalente, en el sentidode que nadie los quiere tomar muy en serio, y a menudose utilizan para ridiculizar una determinada noción deidentidad, pero al mismo tiempo se les atribuye un ciertopoder definitorio. Ello es así incluso en algunos casos dondela experiencia directa ha desmentido la adecuación del tópico,por lo cual habría que suponer que dichos estereotipos tienenun poder real a la hora de configurar la imagen que la gentetiene de los demás (o incluso de sí misma), al menos hastacierto punto. Quizá en relación con ello, se observa queen todos los grupos de discusión se otorga una granimportancia al “carácter” de la gente, de tal manera quese tiende a opinar que la gente del lugar (de la propiacomunidad autónoma) es más “abierta” y amable que la gentede otras regiones (o Comunidades). Así, los grupos de
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Comunicação e PolíticaValencia hacen una distinción entre la costa mediterránea(supuestamente gente más abierta) y el resto de España, losgrupos de Santiago de Compostela distinguen entre la costagallega y asturiana (gente abierta) y el interior de España,y los grupos de Salamanca distinguen entre la mayor partede España (abiertos) y el País Vasco y Cataluña (máscerrados). Todo ello contribuye a que, a la hora de construirseuna identidad, en unos territorios predominen las clarasdiferencias entre el ámbito autonómico y el nivel de España(como sucede básicamente en Barcelona, y en mucha menormedida en Valencia), mientras que en otras zonas a penasse reconocen tales diferencias (como pasa sobre todo enSalamanca, y en menor medida en Santiago).Hay que destacar también diferencias generacionalesimportantes a la hora de establecer y valorar las diferentesidentidades colectivas. Se observa que los jóvenes son máscríticos con sus propias Comunidades Autónomas, y consigomismos, a la hora de manifestar las características que definenel lugar donde viven. Mientras que los mayores se refierena las diferencias entre diversos territorios de España entérminos de fatalidad y de pérdidas (o ganancias) históricas,los jóvenes lo atribuyen más a pasividad de las elites localesy regionales y al juego de instituciones políticas. Ello esmás visible en el caso de los territorios que se autopercibencomo poco “desarrollados”, donde, por ejemplo, los dosgrupos generacionales muestran claras diferencias respectoal tema de la emigración, que es percibida por los jóvenesen términos menos negativos ya que supone también unaposibilidad de futuro positiva (de trabajo, etc.).La identidad que genera menos discusiones es la europea.Todos los grupos perciben que se trata de una identidadmuy difusa, en estado de construcción pero que todavía noha cuajado en nada concreto. Europa es vista generalmentecomo una entidad producto de intereses económicos, conculturas muy diversas difícilmente reducibles a una única
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...identidad. Ello es así tanto en los grupos de mayores comoen los de jóvenes, aunque en el caso de éstos también sepercibe como una posibilidad de futuro en positivo. Engeneral, la idea de Europa a penas tiene referentes simbólicosmás allá del “euro”, y se vive mediatizada a través de lapertenencia a España (quizá algo menos en el caso de losgrupos de Barcelona). En este sentido, Europa se definecomo una entidad de “progreso”, caracterizada por altosniveles tecnológicos y de desarrollo económico, en referenciaa la cual España representa un cierto “atraso”. En todoslos grupos se acuerda que Cataluña sería la excepción, ydesde esta perspectiva los propios grupos de Barcelona pareceque se sienten más cercanos a Europa que a España. Detodos modos, la identidad europea se percibe en construcción,y hay un consenso implícitoUn núcleo discursivo que aparece en buena parte de losgrupos, con la excepción de los de Salamanca, es la cuestiónlingüística. La lengua catalana (en tanto que sus variantescatalán y valenciano) y gallega) es vivida de manera bastanteproblemática, y tanto en Valencia como en Santiago sereconoce que tiene un peso importante en la configuraciónde la identidad autonómica, pero se observa que generaconflicto y discriminación en diversos grados, por lo cualno hay acuerdo respecto a cual es su papel real en estosaspectos. Incluso en los grupos de Barcelona, dondeaparentemente sería esperable una mayor seguridad en estetema, se prefiere divagar y no poner el énfasis en la cuestiónlingüística.La identificación con España está presente en todos losgrupos, especialmente en los de gente mayor, de tal maneraque los jóvenes afirman su adhesión pero con menor énfasisy en ningún caso hacen una defensa férrea de dicha identidad.Los mayores, en cambio, sí que participan con mayor claridadde la identidad española. El predominio de este nivel deidentidad difumina en muchos casos a los niveles local yautonómico.
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Comunicação e PolíticaEn este contexto, los medios de comunicación puedenaparecer como imprescindibles para explicar las articulacionesde los diferentes niveles de identidad estudiados. Pero hayque advertir que, aunque son necesarios, no parecendeterminar causalmente dichas identidades. Por una partese observa que, aunque hay personas que tienen experienciasprácticas de algunos de dichos ámbitos de identidad(especialmente la gente mayor), muchas veces la genteparticipa de unos modelos de pertenencia, o se adhiere aunas identidades colectivas, sin conocer empíricamente elárea territorial a la que se adscribe. Indudablemente losmedios de comunicación proveen imágenes y  marcos dereferencia que facilitan tal cosa, pero no son solamente losmedios, sino que otras agencias o instituciones contribuyena crear dichas adscripciones, como la escuela, las relacionescomerciales, las relaciones interpersonales, etc. En realidad,asuntos típicos de las parrillas de las televisiones, como lapolítica, el deporte, personajes famosos, etc., a penas aparecenentre los marcadores que las personas de los grupos dediscusión utilizan para autoidentificarse.Algunas conclusiones correspondientes a los resultadosde los grupos de discusiónLa identidad española en el discurso informativo de loscanales televisivos y en los grupos de discusión serárepresentada o discursivizada según el sujeto de laenunciación y de la situación geográfica en la que este elaborasu discurso. Evidentemente observaremos la identidad comoun fenómeno real existente como tema recursivo dereferencia, de opinión y de convivencia. Se trata de unelemento relevante para la interpretar la realidad social eindividual claramente interiorizado por el sujeto que enuncia.En el discurso informativo de los noticiarios la identidadespañola se nos muestra como una realidad no problematizada
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...y, a menudo, complementaria que define un anclaje depertenencia o una referencia colectiva. No forma parte deun discurso polémico sino de un elemento de identificacióno de adjetivación de unos fenómenos de actualidad. Aquelloselementos que podrían problematizar el tema no se encuentranpresentes o no están asociados a la realidad informativa:la lengua, los derechos históricos nacionales, la diversidadplurinacional o la diferenciación no forman parte del discurso.En este sentido resulta relevante el hecho que en losnoticiarios lo español está preferentemente asociado a loinstitucional de orden jurídico-político o al deporte.Sin embargo, parece claro que no existe una estrategiacompartida por los diferentes canales a la hora de presentarlo español en el medio televisivo. Más bien al contrario,la disparidad de estrategias en la transmisión de la identidades la característica que se extrae del análisis de los noticiarios.Es decir, no existe un patrón común a la hora de presentarla identidad española en el ámbito televisivo. Los distintoscanales se enfrentan desde lógicas diferenciadas, definidasen función de los intereses y las características particulares,a la construcción identitaria.A pesar de esta constatación, si que se observan ciertassemejanzas entre las cadenas de ámbito estatal. No obstante,esta coincidencia sólo se da a niveles globales, es decir enaquellos puntos (categorías) que atañen a la simple difusiónde la identidad, ya que las divergencias vuelven a apareceren los ámbitos temáticos donde se manifiesta la citadaidentidad.Esta falta de coincidencia a la hora de presentar lo españolpuede explicarse por varias razones. En primer lugar, lapriorización en el tratamiento informativo de los ámbitoslocales y autonómicos (donde lo español tiene escasasposibilidades de aparecer en el elenco de temas queconforman la actualidad diaria) que llevan a cabo las cadenasregionales relega a una posición subordinada a la identidad
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Comunicação e Políticaespañola. Ésta surgirá, pues, en las secciones estatales, que,aunque son de duración variable según los canales, siempreson menores que en un noticiario nacional, o bien se atisbarácuando entre en contacto con la identidad autonómica, queostenta el protagonismo debido a que el enunciador presentalas noticias desde su propia perspectiva.La falta de una estrategia compartida entre las diversascadenas se debe al hecho de que se representa la identidadespañola como una realidad  consolidada y asentada adiferencia de la europea, no es motivo de polémica y esasumida por los medios con total ´normalidad institucional’.Este hecho hace que no se le dispense a la identidad españolaun tratamiento diferenciado o pormenorizado. Sólo en casosen los que la identidad autonómica se plantea desde un puntode vista conflicto frente a la española se puede dar estetratamiento diferenciado.Junto a la disparidad de estrategias en la representaciónde la identidad española, la otra gran consecuencia quepodemos inferir afecta a la cuestión de cómo es presentada‘España’ y ‘lo español’ en los noticiarios. La respuesta aeste interrogante parece clara: la identidad española aparece,de forma mayoritaria, vinculada al Estado español. Es decir,los medios televisivos asocian íntimamente la identidadespañola con los ámbitos institucionales del propio país. Espor ello, que la sección de actualidad estatal es la quesobresale por lo que se refiere a la presencia de identidaden todas la cadenas, excepto en algunos casos concretosque serán debidamente comentados. Así, la identidad aparececoncentrada en los aspectos informativos estatales ydeportivos.La difusión de la identidad de forma institucionalizadahace que España se presente como una estructura compartiday un referente común abstracto. Es decir, ‘España y loespañol’ aparece en los noticiarios como un marco comúnque identifica una colectividad territorial e institucional,
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...también generalmente de convivencia, y como entramadoaglutinador de la colectividad de ciudadanos que conformanla población del país. Este hecho confirma que la identidadespañola se muestra consolidada y es asumida como noproblemática por los medios televisivos.Lo expuesto hasta ahora nos permite deducir que losnoticiarios televisivos presentan la identidad española desdela normalidad más absoluta. Apoya esta afirmación el hechode que el tratamiento mayoritario de la identidad, por partede los informativos televisivos, es el de la neutralidad. Alser ‘normal’ y estar ‘asumido’ e ‘interiorizado’ que lo españolcarece de trabas y de conflictividad, el enfoque que aplicanlos medios de comunicación a su tratamiento permanece elel marco de una ‘objetividad periodística’. Sin duda, estatrivialización en la exteriorización de la identidad españolaconstituye una de las aportaciones más destacadas de esteestudio. Así, ‘España’ y ‘lo español’ aparece en los noticiariosno como algo enigmático y conflictivo, sino como unelemento regular y asentado al que se recurre de formametódica.A diferencia del discurso televisivo el análisis de losgrupos de discusión nos permite observar como lasemantización de las identidades se produce desde un sujetoindividual mucho más cercano a formas de definiciónidentitaria personal y de colectividad inmediata de referencia.Al igual que en el discurso mediático la identidad españolano se ha problematizado (salvo en algunos matices en elgrupo situado en Barcelona) y se realiza una referenciacolectiva común y territorial.En los grupos de discusión se observa una marcadatendencia hacia la focalización de las identidades (española,autonómica y europea) en aspectos de la vida cotidianamediante una expresa voluntad de no problematizarpolíticamente las respectivas identidades. La desconfianzahacia la política, los políticos y las instituciones jurídico-
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Comunicação e Políticapolíticas es altamente notable desarrollando una identificaciónmucho más vinculada a la experiencia personal, a lossentimientos individuales a manera de un  Lifestyle Politics(utilizamos el concepto de Lance Bennett). La identidad noes una identidad política ,sino una identidad vivencial y dememoria histórica, aunque con marcadas diferencias segúnel ámbito autonómico sometido a análisis como podremosobservar en nuestras conclusiones sobre los focus-group.Conclusiones finales y algunas sugerencias paradesarrollar en investigaciones futuras1. Las identidades colectivas y sociales constituyen unfactor de gran relevancia para el individuo y lascomunidades a manera de constelación de valores queorientan la acción social y la opinión en elposicionamiento de los esquemas de referencia, deconvivencia i de expresión de actitudes a través dela opinión. En este sentido nuestro proyecto deinvestigación se ha focalizado en dos componentesque permiten la observación parcial, pero significativa,del proceso de representación y de expresión socialde la identidad colectiva: el ciudadano individual ylos noticiarios televisivos. En ambos componentes laidentidad se nos muestra como un valor significativoque se encuentra presenta de forma diversa, perorelacionada mutuamente.2. La identidad española, las identidades autonómicas(expresadas como estrictamente autonómica o comorealidad histórica diferenciada) y la identidad europease nos muestran como formas de identidad existentesen las muestras evaluadas y constituyen tres formasde identidad que aunque se expresan de forma diferentese articulan complementariamente alcanzando unámbito completo de identidades que estructuran
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...siempre, y de forma coincidente en el conjunto dela muestra, un universo de posicionamiento o devertebración de las posibles identidades colectivasvinculadas a ámbitos institucionales, territoriales yvivenciales. En ningún caso hemos observado unainvalidación de estas tres identidades y tan sólo laidentidad local podría complementarlas aunque siemprelo local se encuentra en un ámbito primario formadopor la comunidad (autónoma o histórica) en la queadquiere su sentido.3. En el noticiario televisivo estas tres formas deidentidad, con una especial intensidad en lo que serefiere a la identidad española, se representan comoun marco institucional de orden jurídico-político(complementado por un segundo ámbito deportivo)que define preferentemente lo español y España comouna comunidad y un territorio que se expresa yrepresenta a través de un conjunto de organizacionespolíticas, jurídicas, económicas, de orden público ydeportivas. En otro sentido, la identidad de lo español,de España y de las Comunidades autónomas no seexpresa como una realidad identitaria semantizada deforma  explícita y en un sentido vivencial, cultural,histórica o presente en la vida cotidiana o en laexperiencia de los hechos de actualidad. La identidad,en un sentido explícito o fuerte (utilizando la expresiónde algunos individuos evaluados), se sitúa en un ámbitoexterno al discurso informativo aunque es un elementode adjetivación y de anclaje territorial. A pesar delas diferencias que se observan en los noticiarios, yque han sido debidamente comentadas, la identidadse presupone y no se plantea como argumentovinculado a la actualidad. Tampoco constituye unelemento de conflicto, de debate o en proceso deredefinición. Las identidades española y autonómica
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Comunicação e Política(sobre todo en cuanto a las comunidades con memoriay realidad histórica diferenciada: Catalunya, PaísValenciano, Galicia, Castilla) tienden a presentarsecomo realidades paralelas, complementarias yrelacionadas sin conflictividad. La ausencia deelementos conflictuales o de debate explicitados enel discurso informativa no invalida la idea de lasignificatividad de la identidad. Antes al contrario lasitúa como un eje relevante por estar siempre presentecomo una realidad implícita y por el hecho deexpresarse institucionalmente y en ámbito de la esferade lo político.4. Establecemos la hipótesis , que sería necesariodesarrollar y contrastar con posterioridad a esteproyecto, que la representación de la identidad española(y de las identidades históricas diferenciadas) seexpresa de forma explícita en otros discursostelevisivos como la ficción ,el entretenimiento, losprogramas de debate, el reportaje de actualidad y, enmenor medida, la publicidad y la música de consumo.La identidad ‘fuerte’ queda situada semánticamenteal exterior del discurso informativo aunque estasituación es relevante para evaluar dicho discurso yel propio tratamiento de la actualidad.5. En los grupos de discusión, y teniendo en cuenta lasmarcadas diferencias que se ha definido conanterioridad, las formas de identidad que son objetode nuestro estudio se expresan en un ámbito individualy como un elemento básico y esencial en el discursode la propia definición de uno mismo y del entornosocial e histórico en el que cada sujeto se posiciona.La identidad se no se define mediante lo político olo institucional que manifiestamente es semantizadocomo un ámbito externo e impuesto al quegeneralmente los individuos evaluados expresan recelo,
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...desconfianza y como una realidad cercana peroclaramente separa de los valores que definen suidentidad y sus climas de opinión.6. La identidad conforma una predisposiciónmarcadamente significativa para los grupos de opinióndefinida por valores muy cercanos a la propiaexistencia y a las condiciones de desarrollo de susactividades y de su experiencia. Las actitudes y lasopiniones expresadas siempre son consideradas comopropias y estables bien como argumentación o medianteel uso de estereotipos y tópicos (siempre susceptiblesde ser matizados y comentados). En este sentido losmedios de comunicación también son valorados conuna cierta desconfianza, pero son fuente básica parael conocimiento de los hechos de actualidad que elindividuo interpreta a partir de sus predisposicionessignificativas.Los ámbitos en los que de forma preferente se expresala identidad en los sujetos evaluados son los siguientes:• la vertebración territorial: lo identitario se expresa deforma regular en el ámbito territorial en el que sedesarrolla la actividad del individuo a manera de marcode referencia de la propia experiencia de lo vivido y,por ello, de lo opinable sobre cómo uno mismo definesu propia identidad colectiva. Los valores territorialesse encuentran presentes como vertebradores de laargumentación sobre la identidad: ciudad/campo, costa/interior, centro/periferia, zonas desarrollas/zonas nodesarrolladas, etc.• la experiencia de lo vivido: la identidad se argumentade forma constante como un referente de lo vivido enla propia colectividad o mediante la experiencia de losotros (experiencia directa, experiencia culturalestereotipada, experiencia transmitida por otros
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Comunicação e Políticaindividuos cercanos y experiencia mediada por elsistema de los medios de comunicación). La identidadse nos semantiza de forma argumentada, explícita,subjetivizada  utilizando la experiencia propio y de losdemás como una forma de intersubjtividad que da unsentido (común) compartido por otros. En este sentidoobservamos algunas diferencias entre el grupo dejóvenes y el grupo de individuos mayores. Para losprimeros la realidad evaluada se argumenta desde elpresente con marcada tendencia hacia el desencanto yla reclusión en aspectos de la vida cotidiana. Para lossegundos la memoria de lo vivido les proyecta haciaargumentaciones basadas en las ideas de progreso,trabajo, mejora de las condiciones de vida, agravioshistóricos en el desarrollo, uso de los tópicosdiferenciadores.• el estilo de vida: la forma que cada individuoexperimenta su realidad es determinante para lavaloración de las realidades de la identidad propia yajena. La identidad, generalmente, es semantizada deforma no conflictiva o con voluntad de no argumentarlaa partir de posiciones de conflicto, aunque se manifiestaque las identidades diversas que configuran España sonuna posible fuente conflictual que siempre forma partede los climas de opinión.• el valor de lo instrumental: con una cierta regularidadse argumentan formas de identidad que podríamosdenominar como identidad instrumental a manera deun discurso identitario relacionado con las posibilidadesmarco que cada pertenencia a una identidad colectivapermite alcanzar como determinantes del caráctercolectivo (por ejemplo, el trabajo, el orgullo, el amorpor lo propio, etc.), del progreso, de la forma de vidagenérica, de las oportunidades, de las consecuenciasdel clima, de la apertura del trato, de la autovaloración,de la frustación colectiva, etc.
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El formato del noticiario televisivo como discurso de...• la desconfianza hacia lo institucional: la identidad sedefine al margen de los institucional y de la políticay los conflictos latentes se vinculan directamente a laexistencia de estos dos ámbitos. Observamos una claray marcada crítica hacia formas de identidad resultantesde los valores institucionales y políticos, al mismotiempo que observamos una valoración muy significativade la referencia al ámbito de lo cotidiano, de los valoresindividuales y de los grupos sociales y de la propiatradición popular a manera de un Lifestyles Politics.En este sentido el noticiario televisivo presenta unarealidad lejana a las formas de identidad dominantesen los grupos, aunque necesaria como conocimientode los hechos de actualidad. Como hemos afirmadoanteriormente, es probable que otros discursostelevisivos se situen de forma más próxima a laexperiencia de la identidad mostrada por los sujetosevaluados.• la memoria histórica: constituye un referente constante,aunque explicitado escasamente en hechos y periodosconcretos incluido el franquismo, como una formaestructural presente en el horizonte de los climas deopinión y en las formas de autovaloración o deconsideración de las demás comunidades históricas.• el valor de la convivencia: la argumentación de losgrupos de discusión se aproxima al discurso de losnoticiarios en la no expresión explícita de España,aunque sí en su existencia como un referente general,a menudo ambiguo, pero real y territorialmente concreto.En el caso de los grupos de discusión lo español sesemantiza como convivencia/relación de comunidadeshistóricas y territoriales, pero sin un referente explícitode España como realidad única o determinante de unahomogeneidad.
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