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Novos jornalismos e vida cívica: limites e possibilidades
do «jornalismo deliberativo»

João Carlos Correia
Universidade da Beira interior

E-mail: jcfcorreia@gmail.com

NAS últimas décadas verificou-se o surgimento de movimentos que se posi-
cionam auto-criticamente em relação à forte pressão exercida pelo mer-

cado e às dinâmicas que incentivaram a desregulação para, em alternativa,
apresentarem propostas concretas de reforçar a ligação do jornalismo com a
vida cívica.

Tratam-se de experiências mediáticas abertas às pretensões de validade de
movimentos sociais e de espaços públicos alternativos que repensam a relação
entre o jornalismo e a vida democrática, propondo-se tratar os respectivos
públicos como cidadãos que participam nos debates em torno das questões
que interessam à vida comunitária.

A interpelação sobre os modos e termos em que se articulam o jornalismo
e a participação cívica remonta longinquamente a Alexis de Tocqueville e,
mais perto de nós, a John Dewey, ao pensamento sobre jornalismo e comu-
nicação desenvolvido por uma corrente de filosofia pública influenciada pelo
Pragmatismo.

Genericamente para Dewey (2004) os modernos meios de comunicação,
principalmente o jornal diário, oferecem uma oportunidade sem precedentes
aos jornalistas para ajudar a construir um público deliberativo. Dewey conclui
mesmo que os meios de comunicação permitem criar uma “grande Comu-
nidade” onde o público aprenda e participe activamente sobre a governação
democrática (Haas, 2007: 7).

Nesta perspectiva, os jornalistas em vez de emergirem como disseminado-
res de informação devem encarar-se a si mesmos como facilitadores da con-
versação pública (Haas, 2007: 7). Um dos passos fulcrais mais recentes neste
mesmo sentido terá sido dado pela escola de Jornalismo Público, a qual se
apropriou de muitos dos pressupostos teóricos dos autores já aludidos.

Para esta linha de reflexão, contribuíram também, senão principalmente,
as investigações sobre a esfera pública e a natureza da deliberação encetadas
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por Habermas (Hass, 2007: 6-7) prosseguidas entre outros por Nancy Frazer
(1991), James Bohman (1996), Seyla Benhabib (1996), Joshua Cohen (1997),
John Dryzek (2000), Amy Gutmann e Dennis Thompson (2004), às quais se
adicionam uma série de obras de natureza mais empírica das quais se desta-
cam, entre outros, Democracy and Deliberation de Fishkin (1993), Coming to

Public Judgement de Daniel Yankelovitch (1991).
Finalmente uma parte significativa das preocupações latentes foi retomada

em novos termos com aparecimento dos novos media num contexto de al-
guma euforia tecnológica e, consequentemente, expressa através da questão
retomada de forma recorrente numa literatura vasta sobre o tema: será que a
Internet é uma esfera pública que contribui para o aprofundamento da demo-
cracia deliberativa?

Alguns dos pontos críticos da reflexão acerca do impacto do jornalismo na
deliberação democrática, ressuscitada pela chegada dos meios digitais, foram
debatidos com recurso a argumentos aduzidos por duas escolas de jornalismo
recentes: jornalismo público e “jornalismo – cidadão”.

O jornalismo público desencadeou um fenómeno de reflexão crítica e au-
tocrítica em relação à função social e politica do jornalismo.

Por seu lado, outros movimentos, de inspiração e objectivos diferentes,
mas com algumas preocupações de natureza comum, como sejam os prota-
gonizados pelos blogues e pelos sites de jornalismo cooperativo e cidadão
(Ohmynews, Agora-Vox, Indymedia, Current Television entre outros) trou-
xeram consigo novas perplexidades e interrogações em relação à participação
democrática, largamente inspiradas pela crença nas possibilidades interactivas
da tecnologia.

Este texto passa, pois, pelos seguintes eixos teóricos:
Primeiro, acentua-se a existência de relações muito estreitas entre o jorna-

lismo e a vida cívica nas sociedades democráticas.
Desenvolve-se, seguidamente, uma apresentação dos fundamentos teóri-

cos dos movimentos de reforma do jornalismo centrados na participação dos
cidadãos, nomeadamente do jornalismo cívico, dando especial ênfase às teo-
rias da democracia deliberativa.

Seguidamente, desenvolve-se uma apresentação do jornalismo cívico, como
eixo principal de um movimento de reforma do jornalismo que apela à ideia
de participação dos cidadãos, de debate das respectivas opções e, em última
instância, à ideia de deliberação democrática.
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Desenvolve-se depois uma abordagem das teses do jornalismo cidadão,
jornalismo cooperativo e jornalismo participativo. Considera-se que, embora
estes tipos de abordagem não conduzam necessariamente à participação dos
cidadãos, podendo, até, ser objecto de uma apropriação populista e trivial,
algumas das suas características desenvolvidas em ambiente digital podem
conduzir ao aprofundamento de uma leitura cívica dos usos dos media.

Aprofundam-se, de seguida, algumas das metodologias e práticas prefe-
renciais desenvolvidas nestas instâncias de reflexão, desenhando prospectiva-
mente o seu impacto nalgumas das patologias que impedem o jornalismo tra-
dicional de exercer uma função de relacionamento activo com a dinamização
da cidadania.

Finalmente identificam-se algumas debilidades sugerindo, como alterna-
tiva susceptível de ser pensada, a delimitação de uma forma de jornalismo que
se poderia eventualmente classificar de “jornalismo deliberativo”.

1. Jornalismo e vida cívica: algumas considerações pré-

vias

O desenvolvimento das democracias de massas no Ocidente coincidiu histori-
camente com a emergência dos mass media como instituição estruturante da
esfera pública. A comunicação mediática afirmou-se como uma pré-condição
essencial para a criação de sentido na esfera pública moderna. Por um lado,
os media são o contributo tecnológico imprescindível para a realização do
ideal político democrático nas actuais circunstâncias de comunidades super-
povoadas, fragmentadas e complexas. Por outro lado, são um elemento de
ordenação cultural que o ideal democrático exige para que o diálogo aberto a
todos os componentes da comunidade politica se realize e para que a prática
democrática não se restrinja à participação de elites minoritárias. A existên-
cia de instâncias de mediação comunicacional que permitam a formação de
uma esfera pública de debate e de participação cultural e cívica é um ele-
mento decisivo para a compreensão da dinâmica cultural e politica da nossa
modernidade.

Os jornalistas (entre outros profissionais que intervêem na mediação pú-
blica) assumiram o poder ou a função de definir, valorizar e canalizar os as-
suntos e circunstâncias que possam merecer notoriedade para o conjunto da
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colectividade, tanto no plano individual como no da intervenção das institui-
ções (Cfr. Dader, 1992: 18). Frequentemente, o acesso à participação política
depende do controlo de recursos simbólicos: persuasão, credibilidade, ima-
gem, etc.

No contexto de uma democracia mediada, os jornalistas intervêm na con-
figuração da politica, através de manchetes, editoriais, notícias, entrevistas, re-
portagens, tertúlias radiofónicas e imagens, propondo e impondo uma agenda
de questões socialmente controversas, sobre as quais decorrem não poucos dos
debates e das controvérsias politicamente relevantes. Não é possível esquecer
o papel do jornalismo na atracção da visibilidade sobre determinados temas,
na definição e no fechamento da agenda de temas que polarizam a atenção
dos receptores, no enquadramento dos temas de molde a confinar os limites
dentro dos quais se definem as controvérsias consideradas legítimas, na disse-
minação dos debates que permitem a natureza conversacional das sociedades
democráticas.

Assim, na moderna democracia mediática, políticos e jornalistas desem-
penham uma tarefa central: uma sociedade em que os jornalistas prescin-
dissem totalmente do seu papel cívico, afirmando-se prioritariamente como
meros notários ocupados no registo da actividade política, levantaria conside-
ráveis dificuldades em relação à institucionalização das práticas modernas de
afirmação e busca da legitimidade.

A comunicação é um elemento essencial chave para a manutenção de uma
cultura politica, na qual os debates políticos produzidos nas instâncias infor-
mais de deliberação produzam consequências na acção das instituições poli-
ticas. Quando se insiste em temas como a responsabilidade, a diminuição da
distância entre governantes e governados, a prestação de contas perante os ci-
dadãos, a obtenção de uma maior proximidade do público, da necessidade de
o sistema politico adquirir receptividade para pretensões sociais conflituais,
deparamos perante realidades que são compreensíveis do ponto de vista da
categoria da comunicação, nomeadamente, da comunicação mediática.

Esta avaliação do papel do jornalismo não significa o desconhecimento
de patologias inerentes aos funcionamentos dos media que se tornam, elas
próprias, obstáculos às aspirações de uma democracia plenamente partici-
pada. Graças aos desenvolvimentos teóricos protagonizados pela Teoria Crí-
tica (Adorno, Horkeimer, Marcuse e Benjamin), pelos estudos culturais (Hall,
entre muitos outros) e pelos pensadores cívicos que advogam a reforma do
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jornalismo conhecem-se muitas das dificuldades que os media traduzem para
o aprofundamento da vivência democrática. Conhece-se o papel que a fun-
ção de agendamento dos grandes media pode ter no fechamento do acesso a
temas minoritários protagonizadas por franjas sociais dotadas de escassa vi-
sibilidade. Sabem-se as consequências que a fusão do entretenimento com
a informação têm na espectacularização e trivialização da vida pública. Es-
tão identificados, nomeadamente, os riscos que a linguagem mediática corre
quanto à representação reificada e estereotipada das identidades. Reconhece-
se a existência de mecanismos estruturais associadas à epistemologia dos me-

dia e do jornalismo que evidenciam a existência de dificuldades no que res-
peita à sensibilidade para com vozes minoritárias e periféricas.

Porém, este óbice não se traduz na ocultação do relacionamento entre as
instituições cívicas e as instituições democráticas, apenas se limitando a as-
sinalar que este relacionamento não tem que se traduzir necessariamente e
forçosamente em simbioses virtuosas.

Neste sentido, reconhece-se a existência de uma ambiguidade estrutural
que persegue os media: “a construção da agenda dos media está sujeita a
um duplo princípio: eficácia e legitimidade – duas orientações que se deseja
conjugadas segundo uma combinatória tanto quanto possível equilibrada em
termos de abertura e de fechamento: abertura às vozes sociais, fechamento en-
quanto orientação das discussões num sentido deliberativo” (Pissarra Esteves,
2003: 18). Há uma crise de comunicação pública que resulta de um desequi-
líbrio quando prevalece um fechamento objectivo das agendas (dos media e
de discussão pública) determinado pela primazia dos formatos mediáticos do
género «infomercial» ou «infortainment» (Idem, 19). Outra não é a preocupa-
ção do jornalismo cívico quando, alertado pelo predomínio de uma informa-
ção consumista, propõe repensar o agendamento, escutando novas vozes na
comunidade.

2. Deliberação e participação democrática: fundamen-

tos teóricos

A relação entre o papel desempenhado pelos jornalistas e a realização do ideal
democrático foi sempre objecto de um conjunto vasto de reflexões. Nesta aná-
lise do relacionamento dos media com a política pode detectar-se um corpo
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de preocupações provenientes de várias latitudes filosóficas e teóricas que en-
fatizam a importância da comunicação mediática para os processos de deli-
beração que se exercem na comunidade politica: registam – se, nomeada-
mente, elementos provenientes de um pensamento que se aglutina em torno de
uma núcleo de ideias afins às abordagens democrático-deliberativas, elemen-
tos provenientes da tradição do republicanismo cívico e do comunitarismo e,
ainda, um corpo de preocupações cuja origem mais óbvia parece ser o legado
filosófico do Pragmatismo, neste caso intimamente associado a John Dewey.
Em qualquer destas perspectivas, a ideia de «público» encontra-se no cerne do
conjunto de reflexões que procuram equacionar a relação do jornalismo com
a vida cívica.

Na democracia deliberativa, a ênfase é colocada no pressuposto de que a
democracia necessita de cidadãos informados e racionais, cuja influência no
processo de tomada de decisão não se restringe às eleições, mas se estende à
participação racional no debate público sobre as questões de interesse colec-
tivo. Nesta perspectiva, uma norma só é considerada legítima se ela é fundada
em razões públicas que resultem de um processo de deliberação inclusivo e
igualitário. Para assegurar e garantir a legitimidade do processo deliberativo,
os participantes devem estar de acordo sobre as regras e os princípios normati-
vos que definem a natureza do vínculo entre os participantes na deliberação e
a dinâmica das suas trocas comunicacionais. Entre estes princípios contam-se
a) igualdade; b) publicidade; c) reciprocidade; d) reflexividade; e) acountabil-

lity; f) autonomia; g) ausência de coerção; h) respeito mútuo (Cfr. Marques,
2009: 14).

O processo deliberativo força os cidadãos a justificar as suas decisões e
opiniões, apelando ao uso de argumentos que todos possam aceitar nas cir-
cunstâncias de um debate público. Como resultado, a decisão colectiva deve
ser, em larga medida, justificada através de um processo de decisão racional
baseado na argumentação que seja convincente para todos os participantes no
processo. Tal não significa que a decisão resultante do debate seja consensual
ou vantajosa para todos os potenciais participantes. O que interessa é que os
argumentos apresentados sejam considerados atendíveis que baste para serem
objecto de um debate e que o resultado seja suficientemente legitimado por
uma discussão considerada racional. Deste modo, há, nas considerações de
natureza deliberativa, uma orientação normativa: “no horizonte da Democra-
cia Deliberativa toma forma a possibilidade da constituição da opinião e von-
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tade do público a partir da própria perspectiva deste, em oposição aquele tipo
de acção que é dirigida ao público a partir do exterior e que visa «influenciá-lo
exclusivamente como objecto de uma manutenção do poder público consti-
tuído, que pretende apenas extorquir do público a lealdade de uma população
reduzida a massa»” (Pissarra Esteves, 2003: 35).

Os primeiros estudos efectuados sobre a noção de deliberação pública têm
a sua base conceptual marcada por Jürgen Habermas. Reflectindo sobre a re-
alidade plural das sociedades complexas e diferenciadas este autor procura
desenvolver um conceito procedimental da democracia baseado num modelo
que enfatiza a “função epistémica do discurso e da negociação” (Cfr. Mar-
ques, 2009: 12).

A politica democrática deliberativa tal como tem vindo a ser pensada por
Habermas nas suas formulações mais recentes, tem por principal preocupação
estabelecer princípios formais de interacção capazes de assegurar a legitimi-
dade das normas e garantir alternativas capazes de articular os conflitos típicos
das sociedades complexas pluralistas, marcadas pela presença de numerosas
pretensões de validade contraditórias e pela diversificação de necessidades e
de identidades (Cfr. Marques, 2009: 12). Para responder a este objectivo, a
proposta habermasiana baseia-se num modelo dual, implicando não a apenas
a vontade institucionalizada na instância parlamentar mas também a vontade
formada no interior da esfera pública a qual reenvia, por seu lado, a um con-
junto de arenas públicas informais, dialogicamente discursivas e democráti-
cas. Configura-se desta forma uma tensão polarizada entre a dimensão formal
e institucionalizada da democracia e os domínios informais de formação da
opinião (Cfr. Silva, 2002: 148). A deliberação pública deve, assim, ser capaz
de estabelecer formas de comunicação capazes de articular discursivamente
o discurso institucional e as conversações cívicas informais, constituídas nos
espaços públicos parciais que integram as redes periféricas do espaço público
político.

Apesar das numerosas inflexões que se verificam quer na direcção da pes-
quisa quer nalgumas soluções apresentadas, é legítimo assinalar uma identi-
dade de preocupações que se centraram em larga medida em torno das ques-
tões da justiça, da legitimidade das decisões politicas e da dimensão comu-
nicacional da acção. Habermas começou por evidenciar as transformações
sociais que conduziram à constituição de um espaço público intermediário
entre a esfera política, domínio do Estado e as necessidades da sociedade ci-
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vil. As classes burguesas ascendentes na Europa Ocidental, lutando contra os
poderes do Estado Absolutista, geraram um novo espaço social entre a soci-
edade civil e o Estado. Em contraste com o que Habermas refere como uma
publicidade representativa do período medieval em que a nobreza reinante e o
seu poder eram apresentadas perante a população, a nova esfera pública ofere-
cia a possibilidade dos cidadãos se empenharem na discussão do exercício do
poder pelo Estado. As pessoas privadas, usando a sua razão crítica, reúnem-se
para criar um público. Tratava-se de um espaço entre o Governo e a sociedade
em que os indivíduos exercem um controlo formal e informal sobre o Estado:
controlo formal através da eleição dos governos e representantes e controlo
informal através da pressão da opinião pública. Este conjunto de transforma-
ções traduzir-se-á no aparecimento de uma esfera pública literária, centrada
na discussão argumentativa das questões artísticas e literárias e, finalmente,
e numa esfera pública política aonde têm lugar o exercício da crítica sobre o
poder.

A análise habermasiana inflectiu, mais tarde, desde a análise da esfera
pública burguesa e das suas transformações para um conjunto de reflexões
filosóficas e antropológicas que transcenderam a análise empírica das con-
dições sociais, históricas e culturais concretas favoráveis à participação dos
cidadãos. Não se trata já de descrever uma evolução segundo as característi-
cas históricas e sociais, contingentes e mutáveis, mas de dar ao conceito uma
dimensão normativa (Cfr. Correia, 2005: 39). Habermas operou uma rele-
vante mudança de direcção na sua pesquisa, desenvolvendo uma reflexão de
natureza antropológica centrada na reconstrução das condições universais de
compreensão mútua. Os elementos essenciais da obra de Habermas passaram,
assim, a insistir na força crítica da linguagem e na categoria do acordo como
modelo de coordenação das interacções sociais, perspectivando a existência
de uma racionalidade comunicacional enquanto modelo alternativo à raciona-
lidade instrumental (cfr. Habermas, 1987:57-58).

O desenvolvimento das condições de possibilidade do agir justo aparece
correlacionado com o desenvolvimento crescente das capacidades comunica-
tivas. Afirmam-se como elementos estruturantes desta teoria o carácter dia-
lógico da razão, a consideração dos actores sociais como agentes capazes de
emitirem pretensões de validade referentes aos diferentes mundos com que
se relacionam, e o consenso racionalmente fundado, de natureza normativa e
contrafactual, obtido através da troca dialógica de argumentos entre actores
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que suspendem os seus interesses pessoais e estatuto social, como forma de
fundamentação da norma ética (cfr. Rehg in Habermas, 1996: xv).

O novo paradigma da racionalidade é, pois, acentuadamente, discursivo
e procedimental: implica necessariamente uma tomada de posição relativa
à forma dos procedimentos argumentativos e deliberativos. Esta orientação
passa a decorrer num pano de fundo antropológico onde se adopta a diferença
entre acção estratégica e acção comunicativa, a partir da dualidade entre tra-
balho e interacção (cfr. Habermas, 1987: 144).

Ao omitir as componentes sociológicas, históricas e culturais que carac-
terizavam o seu trabalho anterior (1982), Habermas estilizou o agir comu-
nicacional de uma forma idealista articulando-o cada vez mais com a própria
evolução da espécie e das suas específicas formas de sociabilidade, retomando
sugestões provenientes, designadamente, de George Herbert Mead. Antes, o
projecto inacabado da modernidade era descrito como uma falência do uni-
versalismo burguês no que respeita à ampliação da esfera pública num sentido
crítico. Com a Teoria do Agir Comunicacional (1987) passa a ser relacionado
com a obtenção de níveis superiores de competência comunicativa. Onde,
dantes, a distorção dos padrões comunicacionais era localizada no devir social
e histórico concreto de indivíduos e comunidades, nomeadamente no conjunto
de transformações que conduziram à emergência e posterior refeudalização da
esfera burguesa, passa a ser vista como estando enraizada na incapacidade dos
indivíduos e das comunidades para adquirirem condições que lhe permitam
alcançar um novo estádio (cfr. Benhabib, 1994).

Mais recentemente (1996), verificou-se a transposição das consequências
destas opções filosóficas e antropológicas para o plano do funcionamento do
Estado de Direito, regressando-se a uma análise das condições processuais de
exercício do debate e deliberação pública (Cfr. Correia, 2005, p. 37 e se-
guintes). A esfera pública, entendida como uma rede de comunicação e de
informação e de trocas de pontos de vista regressa à reflexão de Habermas
enquanto esfera de identificação, detecção e tematização de problemas, cuja
influência se deve continuar a reflectir no posterior tratamento das questões
que, seguidamente, tem lugar no interior do sistema político (cfr. Habermas,
1996: 359). Assim, a democracia deliberativa nutre-se de uma formação de
vontade articulada formalmente em termos democráticos e a formação infor-
mal de opinião no interior dos espaços públicos em que esta flúi. Emerge
assim a esfera pública como espaço intermediário entre as discussões polí-
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ticas empreendidas pelos actores administrativos centrais e as conversações
produzidos pelos actores cívicos periféricos. Esta divisão entre actividades de
decisão empreendidas no centro do sistema político e as acções empreendidas
na periferia civilista remete para uma distinção entre o poder comunicativo
originário do debate empreendido na esfera pública e o poder administrativo,
exercido pelos actores políticos que ocupam uma posição central. O poder
comunicativo não institui regras ou normas mas orienta o uso do poder ad-
ministrativo. As regras do jogo deliberativo assentam pois numa interdepen-
dência e combinação entre o poder administrativo e o poder comunicativo. Se
o primeiro não se transforma directamente no segundo, este, todavia, é pro-
tagonizado por actores que estão dispostos a inserir as pretensões da opinião
pública informal no processo de decisão (Cfr. Marques, 2008: 16-17).

As questões levantadas por Habermas conduzem a uma concepção de
democracia que releva os processos de formação da opinião e de expressão
da vontade, processos estes publicamente mediados através da intervenção
das várias formas de comunicação pública, entre as quais se podem incluir
a comunicação mediatizada. Nas suas avaliações mais recentes, os media

apresentam-se como um espaço limítrofe e poroso entre os espaços comu-
nicativos que habitam respectivamente o centro (os quais são ocupados pri-
mordialmente pela elite política) e a periferia do sistema político, constituído
essencialmente por movimentos associativos, associações cívicas e cidadãos
comuns. Chama-se agora a atenção para o facto de que os media possuem
a função de captar, organizar e de tornar públicas e disponíveis ao debate
uma vasta gama de perspectivas e de opiniões. Os media são, assim, uma
instituição fundamental da esfera pública. Contudo, a dimensão comunica-
cional não se esgota na perspectiva da necessária presença dos media, antes
prolongando-se no facto de a prática interacção exigida pela deliberação im-
plicar um movimento em direcção a outrem. Por isso, o entendimento sobre
a deliberação exige uma latitude que implica que a mesma seja considerada
como uma actividade discursiva que relaciona esferas comunicativas formais
e informais.

A recepção da obra de Habermas deu origem a uma vastíssima literatura
embora não isenta de críticas e de debates em relação à excessiva idealiza-
ção que acompanha alguns dos seus postulados teóricos. Para alguns autores
de índole mais empírica que se propõem apresentar medidas concretas de re-
forma da democracia, como Fishkin (1995) a deliberação mantém uma relação
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ideal e puramente regulativa com a situação ideal de fala. Nesta situação, to-
dos os argumentos são considerados num contexto de discussão livre e igual.
Todos os argumentos tidos por relevantes levantados pela discussão devem
ser ponderados e escutados, tendo-se em consideração todos os seus méritos.
No limite, deve prevalecer apenas a força do melhor argumento. Porém, na
vida real, as pessoas não podem ignorar as dificuldades que se colocam aos
processos de deliberação. Assim podemos colocar a situação ideal de fala
no extremo de um contínuo imaginário e ponderar várias formas de situações
menos completas quando comparadas com este padrão. Quando alguns dos
argumentos oferecidos pelos participantes recebem menos respostas do que
outros, quando a informação exigida para entender a força de uma pretensão
estiver ausente, ou quando alguns dos cidadãos não têm vontade, capacidade
ou possibilidade para sopesar alguns dos argumentos em debate, então o pro-
cesso é menos deliberativo porque é incompleto. Nesse sentido, quando fa-
lamos de melhorar a deliberação, é uma questão de melhorar a plenitude do
debate e do empenhamento público nele. Não existem reformas democráticas
que possam conduzir-nos à situação ideal de fala mas há muitas mudanças que
nos podem aproximar mais dela que do que nos encontramos neste momento

A questão da intervenção da comunicação mediada na construção de um
público também foi objecto de uma influente reflexão por John Dewey para
quem, se o público não puder dialogar sobre os seus problemas, a vida demo-
crática não será possível. Dewey, em The Public and its problems, procede a
uma análise da crise de legitimação que se verifica nas sociedades capitalistas
emergentes, designadamente nos Estados Unidos da América, e, por isso, pro-
põe uma defesa enérgica da participação democrática. Apesar de manifestar
espírito crítico perante as circunstâncias históricas de surgimento das demo-
cracias de massa – que classifica de Grande Sociedade – designadamente as
resultantes da urbanização e do rompimento do espírito comunitário, reafirma
o espírito público e de revitalização da ideia de comunidade, em que a comu-
nicação é vista como desempenhando um papel central: “(. . . ) a era mecânica,
ao desenvolver a Grande Sociedade, invadiu e desintegrou as pequenas comu-
nidades das épocas anteriores sem gerar uma Grande Comunidade” (Dewey,
2004: 125). Assim, “o tamanho, a heterogeneidade e a mobilidade das popu-
lações urbanas, o imenso capital requerido e o carácter técnico dos problemas
de engenharia que se colocam esgotam rapidamente a direcção do votante mé-
dio (. . . ) A ramificação dos temas face ao público é tão intricada, as questões
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técnicas implicadas são tão especializadas, os detalhes são tão numerosos e
variáveis que o público não se pode identificar nem manter como tal durante
muito tempo.” (Dewey, 2004: 131).

Uma preocupação central manifesta neste diagnóstico é a de que a politica
se tenda a converter em mais um negócio “um assunto particular dos patrões e
gestores da maquinaria económica” (Dewey, 2004: 131). Outra preocupação
é o isolamento e a alienação em relação à vida pública tornada possível pelo
“poder do pão e circo para desviar a atenção dos assuntos públicos” (Dewey,
2004: 131).

A sua concepção de publicidade (publicity) identifica-se com um processo
“de persuasão, discussão, convicção e intercâmbio de ideias” (Dewey, 2004:
30). A democracia funciona, assim, apenas com base na revitalização do espí-
rito comunitário e público, para a qual contribui de modo decisivo a existência
da comunicação, a qual se afirma como ideia chave não no sentido unidirec-
cional de transmissão, mas antes no sentido de compartilhar, de tomar parte,
de participar num processo de intercâmbio comum mútuo: “Há mais do que
um mero vínculo verbal entre as palavras comum, comunidade e comunica-
ção. Os homens vivem em comunidade em virtude do que têm em comum; e
a comunicação é o modo pelo qual põem coisas em comum” (Dewey, 1995:
15).

A democracia depende, pois, de uma vida pública activa, fruto de uma
colaboração livre e voluntária, animada pelo desejo de compartilhar e melho-
rar ideias. O processo de criação de uma comunidade regulada pelo interesse
mútuo implica uma “arte da comunicação” que seja usada nos mecanismos
e tecnologias de transmissão e de difusão. “Enquanto a Grande Sociedade
não se converta em grande Comunidade o público continuará eclipsado. Só a
comunicação pode criar uma grande comunidade” (Dewey, 2004: 134). Ou
seja, “ a clara consciência da vida comunitária, com todas as suas implicações,
constitui a ideia de democracia” (Dewey, 2004: 138).

John Dewey considera que os jornais ajudam a formar o público: ajudam
as comunidades a debater, a moldar e a formar os seus valores e a formarem
um horizonte de significado em que os em que os actores cívicos tomam as
suas decisões (Cfr. Friedland, 2000: 121-124). Aos olhos de Dewey, a um uso
da Imprensa que ajudava a produzir um autêntico público organizado e articu-
lado necessário para a democracia, desde que o mesmo uso esteja à altura da
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necessidade de revitalizar o diálogo, envolvendo-a na conversação e no debate
(Dewey, 2004: 173).

Por fim, a delimitação teórica dos problemas do jornalismo na sua relação
com a vida cívica também remete ocasionalmente para uma orientação comu-
nitarista de reflexão centrada sobre a noção de bem comum. Quando se fala
de jornalismo e da sua relação com a vida cívica não nos referimos apenas a
um conjunto de técnicas para revitalizar a prática jornalística. Para os comuni-
taristas, é necessário fundar estas técnicas sobre uma filosofia que reconhece
a existência de uma relação fundamental entre jornalismo e democracia (Cfr.
Christians, 1999: 68).

Na tradição comunitarista, as identidades individuais não podem ser pen-
sadas independentemente da história e da cultura e partilha de horizontes de
significação comuns. Os comunitaristas demarcam-se dos liberais, acusando-
os de ignorarem a importância dos bens partilhados em comum e de reduzirem
a comunidade política a um sistema de cooperação entre indivíduos que não
partilham interesses comuns. Christians (1997: 18-31) defende que os direi-
tos individuais não podem existir independentemente das concepções de bem
comunitariamente partilhadas. Esta perspectiva valoriza o compromisso com
uma ideia de bem comum entendida no seu sentido mais elevado ou seja, uma
ideia humana de bem comum (Cfr. Christians, 1997: 21). Na leitura de Ch-
ristians, o comunitarismo implica, sob o ponto de vista antropológico, uma
ênfase nas relações sociais dos indivíduos e num ponto de vista que dá re-
alce à deliberação em comum. Assim valorizam-se princípios de bem comum
que derivam de uma certa ideia partilhada de humanidade. Neste sentido,
movimentos como os do jornalismo público ou cívico, também referido por
alguns destes autores como comunitário postulam que a comunidade é sen-
tida como axiologicamente e ontologicamente prioritária sobre os indivíduos
(1997: 19). Adoptando uma ética comunitarista, o Jornalismo Público privile-
giaria o “bem comum”, isto é, a formação da comunidade, em detrimento dos
“direitos individuais”, o que implica encarar as notícias não como veículos
de “informação” dos cidadãos, mas antes como “um agente de formação da
comunidade” (Christians, 1997: 19).

Seguindo este tipo de orientação, a orientação filosófica do jornalismo
não pode ser reduzida à ética profissional. O foco terá que se centrar na mo-
ral comunitária e não na ética profissional. O desafio para os jornalistas é
não limitar a sua perspectiva moral ao código de ética mas perceber a ética
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e os valores em termos de uma perspectiva ético-politica mais vasta em que
os relacionamentos humanos são especialmente valorizados. “Os objectivos
do jornalismo público presumem um bem comum de algum tipo – disponi-
bilizar um enquadramento para democracias saudáveis, ligação comunitária,
envolvimento cívico” (Christians, 1999: 67)

3. O jornalismo cívico

Como afirmou Tocqueville (1990), sem jornais não há actividade comum: o
jornal, consequentemente, representa uma associação, mais ou menos restrita
que é composta pelos seus leitores habituais. James Fishkin recorda (1995: p.
156 e seguintes) as palavras de Tocqueville em Democracia na América que
ligam o jornal ao associativismo, considerada uma marca distintiva da cultura
politica país. Todavia, na perspectiva de Fishkin, os jornais têm vindo a perder
progressivamente essa função. A agenda dos temas, por sua vez, é frequen-
temente estabelecida pelas necessidades do ciclo noticioso e não, em muitos
casos, pelos interesses do povo. O retrato que Tocqueville traçou dos jornais
discutindo a comunidade é algo que parece perder sentido na moderna sala
de redacção. O movimento do jornalismo cívico ou público visa responder à
consciência crítica que resulta do evanescimento do espírito público, preten-
dendo criar um público mais activo e empenhado e dando voz de uma forma
mais consciente à agenda do povo.

De acordo com a perspectiva do jornalismo cívico, os instrumentos da im-
prensa devem ser utilizados pelos próprios jornalistas para alterar e melhorar
o debate político. O lançamento de reuniões comunitárias, a feitura de son-
dagens dirigidas para a identificação dos temas efectivamente tidos em conta
pelas pessoas, a cobertura extensiva dos mesmos temas, a criação de oportu-
nidades para a sua discussão, o lançamento de painéis de cidadãos e de fóruns
com a participação dos decisores foram alguns dos esforços desenvolvidos na
sequencia deste esforço para reconceptualizar o papel dos media.

Jay Rosen, um dos académicos que desenvolveu uma das reflexões mais
estruturadas sobre o jornalismo público, considera que este deveria seguir uma
sucessão de metas: a)“ Servir os cidadãos, como potenciais participantes em
assuntos públicos, em vez de tratá-los como vítimas ou espectadores; b) Aju-
dar a comunidade política a actuar de modo a resolver os seus problemas, em



✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

Novos jornalismos e vida cívica 85

vez de se limitar a informar; c) Melhorar o clima em torno do debate político,
em vez de observar como este se vai deteriorando; d) Ajudar a que a vida
pública funcione bem” (Rosen, 1999: 262).

O jornalismo cívicos surge assim como uma forma de jornalismo empe-
nhado em se direccionar aos cidadãos como um público, isto é, um colectivo
de membros empenhados na deliberação. Emergiu a partir da consciência
crítica de académicos e jornalistas desperta pela falta de interesse das au-
diências na informação política jornalisticamente mediada e, também, pelas
baixas percentagens de envolvimento dos cidadãos nos processos democráti-
cos, evidenciadas pelo declínio da participação em eleições. Reagindo a estas
circunstância, o jornalismo público assentou premissa de que o propósito da
imprensa é promover e melhorar, e não apenas relatar ou criticar, a qualidade
da vida cívica (Cfr. Glasser e Lee, 2002: 203).

Desde a sua origem, o jornalismo cívico foi influenciado pelas teorias da
democracia deliberativa, tomando partido por técnicas de produção noticiosa
que alimentassem a deliberação pública (Cfr. Gastil, 2008: 66). A filosofia
inerente ao jornalismo público postula que os jornalistas devem assumir a res-
ponsabilidade pela constituição de públicos capazes de participar no processo
deliberativo, comprometendo-se com a resolução dos problemas da comuni-
dade. Tal não significa comprometer a sua objectividade pela prática de um
jornalismo de causas ou pela adopção de determinadas soluções particulares.
Antes significa promover o debate e análise de soluções possíveis para os pro-
blemas da comunidade ajudando os cidadãos a deliberar entre eles e em con-
junto com aqueles que exercem poder autoridade, a fim de originar politicas
que respondam aos problemas detectados.

Os jornalistas podem enquadrar a sua cobertura de modo a auxiliar os ci-
dadãos a construírem a base de informação e conhecimento necessária para
um compromisso activo e produtivo. Nomeadamente, podem apresentar so-
luções que tenham funcionado noutras comunidades, de forma a expandir o
conhecimento e informação dos cidadãos acerca de modelos úteis e eficazes,
sem se resumirem a uma perspectiva meramente idealista e normativa mas
vaga quanto aos objectivos.

Esta filosofia implica claramente: a) A percepção do público como cida-
dãos potencialmente interessados e activos; b) A conceitualização em novos
termos do papel do jornalismo na vida pública nomeadamente através da subs-
tituição da imagem do “observador desinteressado”, afastado dos cidadãos e



✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

86 João Carlos Correia

das suas preocupações pela imagem de “actor politico” e de “fair-minded par-
ticipant” (Haas, 2007: 6).

No limite, podem mesmo, na perspectiva de alguns dos defensores do
movimento, em condições de gritante “desigualdade social”, preocupar-se di-
rectamente em saber se os resultados e processos da deliberação servem os
interesses dos grupos marginalizados; e apoiar políticos, propostas e candi-
datos que promovam esses interesses; e grupos de interesses que promovam
esses interesses marginalizados (Haas, 2007: 6).

Têm surgido, da parte do jornalismo público e da sua colaboração com
pensadores deliberativos, propostas que têm em vista ultrapassar as limitações
deste tipo de relação com os públicos, adoptando novas metodologias para
acompanhar a deliberação dos cidadãos:

Entre estas destacam-se a “consensus conference”/conferência de con-
senso – um método que reúne peritos e leigos numa audiência pública . O
método tem sido empregue para incluir os pontos de vista dos leigos (não –
especialistas) na avaliação de assuntos de importância social e, nalguns casos,
permitir que tais decisões possam influenciar a toma de decisão politica.

Os participantes centrais da conferência para o consenso incluem uma
comissão directiva, um painel de leigos, um painel de especialistas, um mode-
rador e, possivelmente, um avaliador. A consensus conference embora possa
mudar em diferentes contextos, têm características determinadas que definem
este utensílio deliberativo.

Um painel seleccionado de leigos passa por um processo de aprendizagem
na qual são informados sob o tema da conferência, acerca das principais ques-
tões em debate e sobre os aspectos conflituais que estão relacionados com
o tema. Usando esta formação introdutória, o painel de leigos prepara um
conjunto de questões que eles sentem que têm que ser dirigidas a afim de
formularem uma opinião e recomendações sobre o assunto.

Um painel de peritos é seleccionado para ter em conta essas questões e
apresentar as suas respostas sob a forma de uma apresentação ao painel de
leigos durante uma conferência pública. O painel de leigos retira-se e aprecia
o assunto. Finalmente apresenta as suas conclusões e recomendações num
documento final que é apresentado ao público no último dia da conferência.

Geralmente, identifica-se um grupo de 10 a 15 indivíduos que são encarre-
gues de examinar e formular soluções para um determinado problema, sendo
apresentado um número relativamente idêntico de peritos. Os cidadãos são
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encontrados enviando convites a cidadãos aleatoriamente seleccionados entre
cidadãos com mais de dezoito anos. Entre os que desejam participar são selec-
cionados alguns, tendo em conta critérios sócio-demográficos e, idealmente,
ausência de conhecimento especializado sobre o tema. O painel de cidadãos,
ao longo de várias reuniões preparatórias e da conferência final, recebe in-
formação desenvolvida sobre o problema em questão, participa na selecção
de peritos (podendo indicar apenas o tipo de peritos desejados ou compondo
eles próprios o painel a partir de uma lista de convidados), formula as ques-
tões que irão ser apresentadas aos peritos, ouve testemunhos de peritos convi-
dado, delibera (isto é raciocina criticamente) sobre as suas respostas e chega
a uma recomendação sobre o modo como o problema deve ser resolvido ou
abordado. O resultado final é um documento chamado relatório de consenso
(Haas, 2007: 104).

Outra metodologia utilizada é a sondagem de opinião deliberativa em que
se coloca a mesma questão a um painel de inquiridos antes e depois de assis-
tirem a debates e conferências sobre o tema da pesquisa. Durante o evento,
os participantes são sondados a propósito de uma série de questões sobre um
tema, recebem documentação escrita sobre os problemas em relação aos quais
são questionados, participam em pequenos grupos de deliberação e são nova-
mente sondados no final do evento. Algumas experiências mostram que as
opiniões da amostra mudam consideravelmente antes e depois do processo
deliberativo.

Quanto ao júri de cidadãos, uma terceira metodologia frequentemente
usada, é constituído por uma determinado numero de cidadãos aleatoriamente
seleccionados mas representativos da demografia os quais escutam a apre-
sentação de várias soluções para um dado problema apresentado ao “painel
de cidadãos”, escolhendo de entre as várias soluções a que parece mais ade-
quada para o problema em questão: Os argumentos são apresentados contra-
ditoriamente por peritos partidários e advogados de soluções opostas para um
problema idêntico, seguindo a analogia do sistema de jurados. Os «testemu-
nhos» de ambas as partes fazem uma declaração inicial e depois submetem-se
às questões colocadas pelos membros do jurí. Os temas típicos que podem
ser colocados a um júri de cidadãos podem incluir o orçamento, a mudança
climatérica global, questões de ocupação de território ou relacionadas com a
reforma do sistema local (Cfr. Haas, 2007: 78; 104; 107-108; Gastil, 2008:
204-205).
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4. O jornalismo cidadão

Comungando algumas das preocupações do jornalismo cívico, o jornalismo
cidadão tem raízes no jornalismo público e em formas de jornalismo comu-
nitário, mas ganhou especial realce com as formas de cidadania digital fa-
cilitadas pela Internet. Para alguns, integra-se no movimento de jornalismo
público, do qual seria corolário lógico. Para outros justifica-se uma distinção
que tem a ver com o grau de controlo exercido pela elite profissional:

O jornalismo cidadão ocorre quando um cidadão, ou grupo de cidadãos,
assume uma função activa no processo de recolha, reportagem, análise e divul-
gação de notícias e informações. O “jornalismo cívico”, por se lado, procura
encorajar a participação, mas as organizações noticiosas mantêm um elevado
nível de controlo.

Apesar da diversidade das suas manifestações em formulações simila-
res ou afins do conceito – como sejam wiki journalism, jornalismo partici-
pativo ou user-driven journalism, networked journalism, grassroots journa-

lism, jornalismo colaborativo ou http://pt.wikipedia.org/wiki/

Open_source journalism – é possível discernir uma definição colectiva
possível: actividade pelo qual o cidadão ou grupo de cidadãos desempenha
um papel activo no processo de reunião, análise e disseminação de notícias e
informação (Browman e Wiilis, 2003: 9).

Existem casos de estudo já clássicos de jornalismo colaborativo como os
do site noticioso sul-coreano Ohmynews (Joyce, 2007:3), Agora.vox. em edi-
ção francesa e inglesa, iniciado em França, em 2005, a Current TV (2006),
cujo chairman é o ex-vice-presidente americano Al Gore e o conjunto de me-

dia que são apresentados por Indymedia e que se conjugam em torno de uma
rede chamada Independent Media Center criado por um conjunto de activistas
queriam desenvolver uma cobertura alternativa da reunião de 1999 em Seat-
tle da Organização Mundial do Comércio, seguindo uma lógica editorial de
grassroot journalism.

Segundo os argumentos dos seus defensores, o jornalismo cidadão auto-
riza as seguintes vantagens:

• Permite o acesso de muitas pessoas à produção e divulgação pública de
mensagens o que constitui uma óbvia vantagem comparativa por parte
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de grupos de cidadãos que queiram constituir-se como públicos e que
se encontram numa situação periférica.

• Está menos dependente de dilemas éticos que são colocados aos media

tradicionais confrontados com a necessidade de retrair as suas críticas
pelo receio de perderem dinheiro da publicidade ou o acesso aos níveis
mais elevados de decisão politica.

• Permite a cobertura de notícias que os media tradicionais não acham
rentáveis.

• Autoriza, graças às suas características interactivas (incluindo a pos-
sibilidade de adicionar comentários aos artigos), uma discussão mais
substancial dos acontecimentos da actualidade de uma forma que os
media tradicionais jamais poderiam permitir (Joyce, 2007: 3).

Conhecimento, Linguagem e Deliberação

Os novos modelos de relacionamento com a deliberação democrática surgi-
dos do jornalismo levantam questões interessantes, nomeadamente questões
de natureza epistemológica que se articulam com problemas políticos no sen-
tido amplo que a palavra possa comportar: de que forma a representação da
realidade construída pelos jornalistas intervêm nas possibilidades de delibe-
ração?? Há formas de nomear a realidade mais exclusivas, menos adaptadas
à sensibilidade periférica e consequentemente menos aptas à produção de um
debate democrático rico e plural. Toda a problemática da “aniquilação sim-
bólica”, da estigmatização ou da reificação implica a referência a patologias
frequentemente presentes nas práticas jornalísticas que comportam dificulda-
des suplementares para a presença dos media jornalísticos na prática de uma
mediação comprometida com um objectivo deliberativo.

De passagem, podemos referir como a escola de Frankfurt desenvolveu
uma pesquisa sobre a relação entre a «cultura de massa» e a configuração
da linguagem. A existência de uma espécie de dimensão censurante implí-
cita que molda a linguagem, designadamente através da indústria cultural,
constitui uma das explicações da razão pela qual a linguagem adere à con-
formidade com os factos. “Hoje”, diz Adorno, “quem for incapaz de falar da
maneira prescrita, ou seja, reproduzindo sem esforço as fórmulas, convenções
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e julgamentos da cultura de massa como se fossem seus, é ameaçado na sua
existência, suspeito de ser um idiota ou um intelectual.(Adorno, 1991: 79)
Há um esquema rígido de normas que estrutura a positividade da linguagem
mediática, pervertendo a possibilidade da inovação e da dissidência.

A Linguística Crítica, termo desenvolvido por Fowler e Gunther Kress,
Rober Hodge e Tony Trew estabelece a correlação entre a estrutura linguística
e a estrutura social e dedica uma parte significativa desta análise dos códigos
linguísticos mediáticos destacando o modo como reflectem mundividências e
ideologias (Fowler, 1994: 47). Fowler alerta como a linguagem quotidiana
gera uma habituação que tem, a ver com a codificação convencional: “as ca-
tegorias codificadas pela língua podem fossilizar-se e tornar-se inconscientes,
assumindo-se como produtos e instrumentos de uma sociedade repressiva e
injusta” (Idem, Ibidem, 59). Directamente relacionados com o jornalismo, au-
tores com proveniências diversas como Hall e Tuchman identificam alguns
elementos constituintes da relação entre as notícias e a realidade com reper-
cussões directas na linguagem mediática.

Para Hall, o profissionalismo jornalístico – destinado a produzir um tipo
de relato assente em pressupostos aceitáveis por todos – implica que os media

só podem sobreviver operando dentro das fronteiras do que é admitido soci-
almente (Hall, 1982:87). Ao focalizarem-se em grupos de elite, o jornalismo
permitiria, directa ou indirectamente, a um número limitado de vozes que fun-
cionem como definidores primários da realidade. Os jornalistas estabelecem
as suas codificações em termos de “códigos preferenciais” de modo a que os
problemas sociais sejam abordados dentro do reportório de valores ideoló-
gicos dominante, a que dá o nome de «consenso nacional» (Hall, Chritcher,
Jefferson, Clark e Roberts, 1993: 227). A codificação e a descodificação têm
pois lugar dentro de um reportório limitado que faz as notícias significarem
dentro da esfera da ideologia dominante (cf. Ericson, Baranek e Chen, 1987;
31).

Por sua vez Tuchman desenvolve uma análise detalhada das condições de
produção dos jornalistas, a qual evidencia, na atitude do jornalista, a ausên-
cia de postura reflexiva: os jornalistas afirmam uma postura pragmática que
opera, por razões profissionais, de acordo com algumas evidências adquiridas,
práticas organizacionais burocratizadas, rotinas solidificadas pela experiência
e necessidade de organizar o mundo de acordo com necessidades espaciais e
temporais. Neste processo, ganha especial relevância um conceito relacionado
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com a Sociologia do Conhecimento de orientação fenomenológica: “tipifica-
ção”.

As tipificações funcionam como esquemas cognitivos que são parte de
um acervo de conhecimento profissional: ser um repórter é ser capaz de lidar
com ocorrências idiossincráticas usando a experiência. Tais esquemas agem
de modo idêntico sobre situações similares, recorrendo a um conhecimento
socialmente partilhado – um acervo de conhecimentos disponíveis – através
da experiência quotidiana. Uma tipificação refere-se, assim, a determinadas
características relevantes para a solução de problemas práticos encontrados na
actividade quotidiana (cf. Tuchman, 1978:50).

Gaye Tuchman mostrou que, enquanto organização burocrática especia-
lizada na formulação de significados partilhados pela sociedade, o medium

tem que instaurar rotinas, procedimentos burocráticos, mecanismos de tipi-
ficação e de organização do “real”. Como parte do processo de criação de
rotinas, os jornalistas usam estes esquemas classificatórios de forma a redu-
zir a contingência intrínseca ao trabalho noticioso, transformando ocorrências
idiossincráticas verificadas no dia-a-dia em materiais que podem facilmente
processados e divulgados. Assim, a tipificação gera uma espécie de cris-
talização da experiência que assegura celeridade e eficácia ao desempenho
profissional. Analisando a linguagem jornalística, detecta-se um conjunto de
procedimentos, fórmulas discursivas, técnicas narrativas e descritivas que se
repetem, parecendo, de certo modo, ser os acontecimentos que aderem a fór-
mulas narrativas pré-existentes e não o inverso.

Um dos problemas desta mecanização da linguagem dos media é o ser
facilmente associada a fenómenos como sejam a simplificação arbitrária dos
acontecimentos; a generalização de estereótipos; o exercício de um constran-
gimento oculto muitas vezes associado ao funcionamento anónimo da organi-
zação e do grupo sobre a criatividade individual e a capacidade iniciativa dos
jornalistas.

Neste sentido, o jornalismo tradicional pode efectivamente desenvolver
mecanismos que dificultam um pensamento crítico adoptado ao processo deli-
berativo, nos quais faz sentido detectar a existência de mecanismos associados
à reificação e a ideologia. A criação de uma narrativa preferencial, hegemó-
nica, onde as diferentes vozes que constituem a diversidade do tecido social
só escassamente se fazem representar pode estar associada a dois fenómenos:
a) a criação de uma rotina burocrática e organizacional que se adequa mais fa-
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cilmente ao que já é expectável e que, por isso, tende a produzir narrativas da
realidade esquemáticas e empobrecidas; b) a associação dessa narrativa a um
consenso definido por acessos hierarquicamente determinados pela estrutura
social e pelos acessos previamente facilitados pelo hábito associado à rotina
da organização.

Contra estes riscos, jornalismo público e algumas formas de jornalismo
cidadão caracterizados por um mais veemente impulso público podem dis-
por de dispositivos que tornem possível uma narrativa alternativa, propondo
a adopção de práticas que confiram ao jornalismo uma dimensão conversaci-
onal que lhe permita participar na deliberação pública. A deliberação é um
processo que implica a uma participação diversificada e plural: a escuta de
vozes que não pertencem necessariamente a um consenso pré-determinado; a
possibilidade de pôr em causa pontos de vista rotineiros, através do exercício
colectivo da racionalidade. O compromisso de algumas propostas jornalísticas
com a deliberação implica a formulação de dispositivos que tornem a agenda
mediática mais porosa e aberta à agenda dos cidadãos e, eventualmente, a
agendas que não dependem mais de processos rotinizados de representação
social da realidade, dependentes, em larga medida, da proximidade social de
instituições poderosas. A deliberação é uma tentativa de reanimar uma postura
crítica na apreciação dos problemas do mundo institucional e politico e, inclu-
sive, do mundo social e cultural. A proximidade dos projectos jornalísticos a
uma sensibilidade deliberativa implica um desafio a que estes se afastem de
uma postura burocratizada que reproduz sobretudo esquemas pré-existentes
de narração e representação do real. Nesse sentido, constituem-se como um
desafio à construção da notícia como mercadoria e à interpelação do leitor
como puro consumidor.

Quando se apreciam algumas das componentes operativas destas propos-
tas de aproximação entre o jornalismo e a democracia deliberativa, o jorna-
lismo cívico surge como introdutor de elementos que contrariam, substanci-
almente, alguns dos traços que os pensadores críticos reconheceram e identi-
ficaram. Como já vimos anteriormente, tais elementos implicam um leque de
práticas inovadoras nas redacções e nas comunidades entre as quais se con-
tam, no plano eleitoral, o centramento da cobertura em problemas colocados
por votantes em detrimento dos temas pré-agendados pelo gabinete do candi-
dato; as iniciativas viradas para a deliberação local, focadas na cobertura de
problemas relacionados com uma dada comunidade como sejam, entre outros,
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a pobreza, a desigualdade educacional, o racismo; e, ao nível da produção no-
ticiosa, a existência de projectos de reestruturação das redacções com vista
a permitir uma cobertura mais ágil dos processos de deliberação local ou a
inclusão nas rotinas organizacionais de reuniões regulares com cidadãos com
vista à identificação de assuntos para serem objecto da cobertura jornalística
(Cfr. Haas, 2007: 4: 11-12).

De um modo esquemático, o processo deliberativo implica um certo per-
curso lógico, susceptível de ser delineado ainda de uma forma relativamente
ideal. A deliberação exige uma sólida base de informação que assegure a
compreensão do problema em análise. Prossegue com uma ponderação dos
valores em causa no assunto em debate. Implica de seguida, uma identificação
de uma panóplia de soluções que permitam lidar com o problema. Segue-se a
avaliação dos prós e contras das várias alternativas que estão a ser ponderadas.
Se for levada a efeito dentro de uma entidade decisora, a deliberação termina
com os participantes formulando a melhor decisão possível, tendo em conta
o que aprenderam no debate (Cfr. Gastil, 2008: 9). O jornalismo cívico, ao
empenhar-se com a dinamização deste processo, abre possibilidades de debate
que vão além do conhecimento socialmente determinado pelas práticas roti-
neiras de pesquisa institucionalmente constrangidas pela presença social dos
mais poderosos.

Por seu lado, no plano de formas de jornalismo colaborativo alimenta-
das pelo recurso a novas tecnologias, admitir-se-á, por exemplo, que a pos-
sibilidade de a generalização da Internet acrescida de fenómenos como self

publishing ou, mais recentemente a democratização das redes sociais, a intro-
dução de mecanismos interactivos (nomeadamente mecanismos que possam
comentar criticamente a notícia, interpelando enquadramentos seleccionados,
questionando informações e convocando pontos de vista adicionais) permite
pensar na possibilidade de conferir uma agilidade ao jornalismo que incre-
menta a sua sensibilidade para fenómenos periféricos, por vezes escassamente
captáveis pelas práticas e fontes institucionalizadas. O problema da ideologia
relacionado por muitos autores com o acesso burocratizado e rotineiro a um
número restrito de definidores primários pode confrontar-se, neste caso, com
possíveis contributos para a sua interpelação. O risco de um enquadramento
rotineiramente estabelecido por uma mediação institucionalizada que contri-
bua para uma estereotipização dos fenómenos e agentes pode, segundo esta
perspectiva, ser desafiado pela possibilidade atribuída aos públicos para que,
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graças a estas possibilidades interactivas, interfiram nas práticas e no processo
de enquadramento e de agendamento. O jornalismo produzido em condições
de interactividade disponibilizadas pelo digital permitiria uma nova forma de
contexto: um contexto em que seria possível interpelar e debater os proces-
sos de agendamento, contestar os enquadramentos seleccionados e até sugerir
novos enquadramentos.

5. Discussão e conclusões: limites e possibilidades das

hipóteses apresentadas

Nem o jornalismo cidadão nem o jornalismo cívico oferecem sempre respos-
tas plenas às necessidades de mediatização colocadas pelos projectos alimen-
tados pelos ideais deliberativos.

Por um lado, ambos dependem muito de uma atitude intelectual ancorada
num impulso cívico mas que, por vezes, ignora os aspectos relacionados com
os constrangimentos sociais que atravessam o campo dos media. Os mecanis-
mos de poder e as lógicas de mercado não se rendem, tout court, à formulação
de palavras de incitamento ao espírito público. A estes problemas estruturais
de fundo há que somar as próprias dificuldades resultantes de aspectos mais
conjunturais como a ausência de uma sociedade civil forte e independente
bem como a existência de uma relutância histórica face à participação cívica.
Nesse sentido, qualquer movimento de reorientar o jornalismo comprometido
com a deliberação terá que convocar uma atitude reflexiva sobre si mesmo no
plano mais exigente da necessidade de reflectir sobre as suas práticas narrati-
vas, deontológicas e de relacionamento com os públicos. Adicionalmente, terá
que ir mais longe e perspectivar-se numa perspectiva mais ampla de reflexão
e tematização sobre os grupos sociais com que se encontra envolvido, ques-
tionando as problemáticas da marginalidade e da exclusão no acesso a uma
posição de fala mediática. O jornalismo cívico terá que reflectir criticamente
em relação às próprias condições sociais de exercício da sua actividade, de-
signadamente as desigualdades nos acessos aos media sentidas pelos próprios
públicos. A questão central será, de certo modo, como tornar o jornalismo
público? O jornalismo quanto à questão acesso terá que se interrogar sobre o
que o restringe o seu processo de representação de vozes diversificadas. No
que respeita à problemática do diálogo, terá que saber em que medida ajuda ao
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seu desenvolvimento. Quanto à deliberação, terá que se questionar sobre que
tipo de reflexão cataliza e facilita e de que forma contribui para reforçar a par-
ticipação no processo de definição de problemas e na formulação de respostas
para os solucionar.

O jornalismo cívico parece muito escassamente sistematizado. Envolve
um conjunto de práticas díspares e carece de uma reflexão que o identifique
como sendo mais do que um conjunto de experiências unidas por um ideal
comum. A sua crescente dispersão pelo mundo acentuou esta fluidez concep-
tual. Nesse sentido, há orientações mais direccionadas para um entendimento
autenticamente deliberativo enquanto outras adoptam práticas que pouco mais
representam do que uma sintonia mais direccionada para as respectivas audi-
ências, esgotando-se na busca de um reforço da legitimidade dos jornalistas
e do jornalismo. Daí algumas críticas que lhe foram formuladas evidenciam
indiferença a propostas já testadas noutras circunstâncias como o Provedor
do Leitor, Conselhos Editorais, representações de públicos e de leitores en-
quanto outras acentuam o uso de metodologias tradicionais (como as tradi-
cionais sondagens de opinião) que não constituem metodologias adequadas
para uma visão compreensiva e dinâmica da opinião pública. As sondagens
de opinião (não-deliberativas) são uma metodologia que se dirigem a um agre-
gado de opinião individuais e não aos públicos empenhados numa deliberação
colectiva.

Pelo seu lado, o jornalismo cidadão parece resumir a problemática da de-
mocracia à possibilidade de os cidadãos poderem escrever directamente as
notícias, fazendo dos jornalistas o alvo da sua reflexão crítica e centrando o
sentido das suas práticas na problemática do agendamento efectuado pelos
jornalistas e esquecendo as componentes sociais e políticas do exercício do
poder nos media. Age-se como se os jornalistas fossem os responsáveis úni-
cos pela gatekeeping e pelo que a sua substituição por pessoas sem formação
específica seria um passo – aliás, o passo essencial – para que a democratiza-

ção jornalística se processasse. Por exemplo, a Current Television de Al Gore
faz a defesa da participação do público: contra o “sistema”, em nome da ideia
de “do it yourself ”, bastando para tanto “a smart pair of eyes with an honest

point of view”. O jornalismo cidadão parece fundar-se numa dicotomia entre
os jornalistas e o publico e a subsequente omissão de outros mecanismos de
poder que intervêm no processo de produção noticioso e na relação entre este
e a vida cívica. Subjaz a esta dicotomia um pressuposto de natureza filosófico
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segundo o qual, no limite, a mediação jornalística é danosa para a delibera-
ção democrática. Uma parte substancial da defesa e promoção do jornalismo
cidadão ou participativo aponta um confronto entre “nós” (os cidadãos sensi-
bilizados para a comunicação livre e sem restrições) e “eles” (os jornalistas
enquanto adversários ou obstáculos a essa liberdade, descritos como confi-
nados a procedimentos rígidos e ciosos da sua posição de “privilégio” como
detentores da informação).

Seria, pois, interessante pensar numa especificação dos movimentos de
renovação do jornalismo mais directamente associados à ideia de cidadania e
de participação cívica, uma espécie de jornalismo deliberativo e que surgiria,
aliás, na sequência destas formas de jornalismo, em especial do jornalismo
cívico.

Tal jornalismo representaria um compromisso com as teorias e as práticas
deliberativas. Este compromisso teria um acentuado pendor procedimental e
não significaria a adopção de uma prática de jornalismo militante empenhado
em causas particulares. Traduzir-se-ia, sim, na salvaguarda das condições de
deliberação racional, através do aprofundamento daquelas práticas delibera-
tivas, nomeadamente estudadas por Fishkin, que permitem uma identificação
dos modos de pensar dos cidadãos em torno dos temas que os preocupam. Por
outro lado, associar-se-ia a uma reflexão genérica sobre as condições de deli-
beração que ultrapasse a pura preocupação com a legitimidade do jornalismo.
Tal implicaria, entre outras exigências, não se confinar apenas, a uma prá-
tica de identificação dos temas da sua própria iniciativa mas, também, a uma
abertura à iniciativa externa de agendamento por parte de movimentos sociais
e de grupos de cidadãos, ou seja o cultivo de uma sensibilidade periférica.
Nessa medida, a variedade de vozes representadas no jornalismo é a medida
da sua verdadeira natureza pública. Implicaria, ainda, a problematização das
condições de desigualdade inerentes às possibilidades de representação e de
afirmação dos vários grupos sociais. Em relação a esta discussão, há a desta-
car o papel destacado por Tanni Haas, o qual propõe demarcar-se da ideia de
Habermas de uma única esfera publica unificadora na qual os cidadãos colo-
quem entre parênteses as suas desigualdades para se aproximar de Nancy Fra-
zer e da sua referência a múltiplos domínios discursivos nos quais os cidadãos
tematizem as desigualdades sociais como um meio de articular as suas preo-
cupações específicas (cfr. Tanni Hass, 2007: 26; 36). A visão de uma esfera
pública global e unificada é problemática porque ignora que mesmo a menor
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das comunidades tende a fragmentar-se em múltiplos grupos sociais que in-
teragem em relações de dominação e de subordinação. Logo, o jornalismo
pode tornar-se um meio através do qual os cidadãos podem reflectir sobre os
seus interesses diferentes e conflituais, inclusive mostrando que alguns desses
interesses necessitam de maior promoção e protecção. (Idem, Ibidem, 37: 128
e seguintes). Finalmente, tal jornalismo deliberativo traria consigo perspec-
tivas de uso de recursos digitais numa lógica, não de pura substituição dos
agentes produtores de mensagens, mas de aprofundamento da interactividade,
uma «interactividade crítica» que permita a interpelação dos enquadramentos
e ângulos e a propositura de outros novos, bem como o aprofundamento da
sensibilidade periférica a novos protagonistas.

Tudo isto existe em menor ou maior grau nos múltiplos movimentos de
reforma do jornalismo que colocaram no seu horizonte a questão da cidadania
e da participação cívica. Algumas destas características já foram mais assu-
midas ou testadas enquanto outras foram manifestamente subvalorizadas ou
mesmo relativamente ignoradas. Esta diversidade de circunstâncias mostra a
natureza experimental e tendencial da aproximação do jornalismo em relação
ao ideal da deliberação. Nesse sentido, a ideia de um «jornalismo delibera-
tivo» é mais do que uma utopia ou pensamento generoso mas continua a ser
um projecto incompleto, embora insistentemente retomado.
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DESDE meados da década de 1990 que expressões como “democracia di-
gital”, “democracia electrónica”, “ciberdemocracia” e outras que lhe

estão associadas vêm sendo empregadas com cada fez maior frequência, por
parte quer dos investigadores do domínio da comunicação política, quer dos
próprios actores políticos, trazendo consigo enormes expectativas no que res-
peita à renovação das possibilidades de participação democrática. A dimensão
plural, não hierárquica e rizomática, da internet distinguem-na de forma vin-
cada dos media que a precederam (televisão e imprensa), permitindo poten-
ciar processos de deliberação democrática, nas suas várias manifestações. Por
detrás de grande parte da discussão levada a cabo, encontra-se um interesse
muito concreto pelas novas práticas que emergem das infra-estruturas tecno-
lógicas proporcionadas pelos computadores em rede, associadas a um sem-
número de dispositivos de comunicação, organização, armazenamento e oferta
de informações on-line – procurando, a partir daqui, pensar as renovadas pos-
sibilidades que se oferecem ao exercício de práticas cívicas, ao conceito de
democracia e às próprias instituições políticas. No essencial, procuram-se afe-
rir as alternativas contemporâneas dos novos recursos para a participação civil
na decisão política, atendendo a aspectos relacionados como o incremento de
práticas discursivas fundadas numa nova noção de democracia – a democracia
deliberativa.

Tomando como ponto fulcral o impacto dos chamados media digitais na
participação política, são dois os principais temas em torno dos quais se centra
a discussão desta problemática: em primeiro lugar, os novos media como fac-
tor de revigoramento da esfera da discussão pública, ao constituírem-se como
novo ambiente de comunicação política; depois, e a partir do tema anterior,
as capacidades múltiplas que oferecem para superar o défice democrático dos
meios tradicionais de comunicação. Neste texto iremos focar-nos no primeiro
dos problemas enunciados: tomando como referência o modelo deliberativo,
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procuraremos a partir dele avaliar o potencial democrático dos espaços discur-
sivos on-line (também designados como “fóruns de discussão electrónica”),
para, simultaneamente, procedermos a uma caracterização da comunicação
observada nesses mesmos espaços.

Os media e o ideal deliberativo

Tomamos pois como ponto de partida a ideia de democracia deliberativa –
entendida como concepção de democracia que considera os indivíduos como
agentes autónomos capazes de formar juízos razoáveis acerca da assimilação
de diferentes pontos de vista, e que institucionaliza um conjunto de mecanis-
mos para incorporar os juízos individuais num processo colectivo de tomada
de decisão. Os indivíduos são chamados a considerar alternativas e diferen-
tes pontos de vista, que avaliam criticamente, formando a partir deles juízos
de valor, sendo que a legitimidade de uma decisão deriva do facto de ela ser
o resultado de um processo de deliberação generalizada. Sinteticamente: a
concepção deliberativa da democracia focaliza a atenção nos processos pelos
quais os juízos são formados e as decisões são tomadas.

Ora, o processo de deliberação é necessariamente aberto. Quanto mais
informação houver disponível e mais os indivíduos puderem considerar os ar-
gumentos e as reivindicações dos outros, tanto mais poderão gradualmente
modificar os seus pontos de vista originais. Em termos práticos, as implica-
ções da ideia de democracia deliberativa implicam a procura de novas formas
de expandir e de institucionalizar os processos deliberativos, e novos mecanis-
mos para alimentar esses mesmos processos e implementar os seus resultados,
sendo que quanto mais os indivíduos forem capazes de participar na delibera-
ção de questões que lhes dizem respeito, e quanto mais os resultados de tais
deliberações forem alimentados com procedimentos que permitam a realiza-
ção da decisão, mais elevados serão os padrões democráticos na organização
política e social das suas vidas.

Assim, o desafio que se coloca é o de encontrar modos de aprofundar
as práticas democráticas através do alargamento dos processos deliberativos.
Um dos pensadores influentes da deliberação, James Fishkin (1992), refere
três condições que tornam possíveis práticas de deliberação face a face: 1.
Que as mensagens políticas possam ser trocadas em toda a sua extensão; 2.
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Que haja oportunidades para a reflexão sobre novas mensagens, e para o seu
debate reflexivo; 3. Que as mensagens sejam testadas intersubjectivamente,
em confronto com argumentos rivais. Nesta perspectiva, podemos ver que
as instituições mediáticas possuem um potencial particularmente importante
no desenvolvimento da democracia deliberativa. Por um lado, ao proporcio-
narem aos indivíduos formas de conhecimento e informação a que eles não
teriam acesso de outro modo, ao fornecerem pontos de vista diferentes sobre
os diversos assuntos, as formas de interacção através dos media podem esti-
mular a deliberação “tanto quanto, se não mais do que, a interacção face a
face em local compartilhado” (Thompson, 1995: 221). Por outro lado, for-
necem mecanismos para que os indivíduos articulem pontos de vista que, de
outro modo, seriam marginalizados ou excluídos da esfera da visibilidade me-
diatizada – o que potencia, desde logo, características como a igualdade ou a
diversidade. Sem dúvida, pois, que o incentivo à igualdade e ao pluralismo
nos media é uma condição essencial para o desenvolvimento da democracia
deliberativa – e os seus novos desenvolvimentos tecnológicos parecem ir ao
encontro dessa condição.

É neste contexto que verificamos o facto de, em termos históricos, o
grosso da produção científica que mais incisivamente denuncia a crise da co-
municação política, no final da década de 80 e na primeira metade dos anos
90, coincidir com a fase do maior deslumbramento com o advento dos novos
meios de comunicação de massa. Os exageros da retórica da revolução tec-
nológica são por demais conhecidos, e encontram-se suficientemente enun-
ciados (Gomes, 2005). Nos planos teórico e prático, germinava a esperança
tão sincera quanto ingénua numa renovação da esfera pública e das práticas
de democracia induzida pela internet. Nesta retórica, é central o conceito
de ciberespaço, entendido enquanto espaço de partilha virtual, que permite a
interacção pública e a partilha de informação, e assim fornece a base para a
revitalização da esfera pública e da democracia – o que nos conduz à noção de
esfera pública virtual, que constitui o conceito central a partir do qual se dese-
nha todo o trabalho teórico e empírico em torno de um modelo de democracia
deliberativa digital (cf. Dahlberg, 2001: 167).

A generalidade dos estudos levados a cabo sobre esta matéria discute
desde os dispositivos e iniciativas para a extensão das oportunidades demo-
cráticas (governo electrónico, voto electrónico, transparência do Estado) até
às novas oportunidades para a sociedade civil na era digital (cibermilitância,


