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Resumo
Este trabalho aborda o constante e permanente desafio vivido pelas organizações da instituição do jornalismo no
sentido de alcançar reconhecimento social para legitimar
o seu desempenho e, assim, garantir a sua sobrevivência.
Esta circunstância estabelece, algumas vezes, uma contradição entre a legitimação do sistema político geral e a legitimação da própria mídia, abrindo espaço para a mudança
social. Como critério fundamental de análise desta questão,
propõe a aplicação da distinção habermasiana entre legitimação social e legitimação sistêmica, considerando que o
compromisso ético essencial do jornalismo está vinculado
com o fortalecimento do consenso social através da livre
discussão das pretensões de validade contemplando a diversidade significativa das versões existentes na sociedade.
Esta aplicação da ética do discurso no jornalístico implica a
busca de uma inclusão gradativa dos posicionamentos dissensuais, contra-hegemônicos e contra-factuais na discussão pública.
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1. O contexto da esfera pública e o jornalismo
o ensino dos Estudos e Teorias do Jornalismo a ética evidencia-se como uma
questão transversal no permanente desafio enfrentado pelos veículos de legitimar-se perante o seu
público, idealmente o conjunto da sociedade, a fim de concomitantemente satisfazer a necessidade de se viabilizar economicamente como empresa e ter o seu papel social reconhecido.
Neste sentido, a questão ética/moral, que diz respeito ao efeito
social dos produtos jornalísticos na sociedade, não pode ser
entendida dissociada da questão técnica/instrumental de uma
ação voltada para o êxito empresarial. Assim, fica mais evidente a relevância da discussão sobre a forma de legitimação
adequada ao jornalismo e suas implicações éticas.
Após a transição da sociedade tradicional/medieval para
a sociedade moderna, com o seu processo de racionalização,
o pensamento teocêntrico foi superado e a socialização do
indivíduo, então, passou a se efetivar através de processos de
aprendizagem dos problemas teóricos, prático-morais e estéticos, vivenciados de forma descentrada segundo as legalidades
internas próprias dessas esferas de valor. Para a consolidação
dos dois sistemas correntemente identificados com a nova sociedade, o Estado e o mercado, não se pode deixar de reconhecer o papel que o sistema generalizado de trocas de informações que é o jornalismo desempenhou neste processo.

N
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Nas sociedades modernas altamente complexas, as
estruturas sistêmicas econômicas (o mercado) e adminstrativas (o Estado), bem como comunicacionais (a mídia)
distanciam-se da sociedade a ponto de quase conquistar a
condição de se autonomizar (autopoiesis), parecendo capaz de regular a si próprias ao tentar reduzir tudo mais ao
seu entorno, como concebe Niklas Luhmann (2000) na sua
teoria de sistemas fechados. Nesta abordagem, não se distingue inteiramente a interação sistêmica da interação social, pois não reconhece toda a diferença categorial entre
sistema e mundo da vida.
Na discussão estabelecida com a teoria de sistemas,
Habermas argumenta que, nas complexas sociedades modernas, cada vez mais diferenciadas em relação às formas
de vida e às disposições de interesse, não desaparece a ação
voltada ao entendimento (HABERMAS, 1988). Assim,
observa que a necessidade de entendimento desaparece
quando os domínios de ação socialmente integrados são
transformados em integração de sistemas. Nesses casos, o
dinheiro e o poder, fichas simbólicas dos mercados e das
administrações, passam a responder pelas funções de integração, que, anteriormente, eram formalmente realizadas
por valores e normas consensuais, ou até por processos voltados ao entendimento.
A tese de Habermas é que não pode deixar de provocar distúrbios colaterais patológicos a comercialização
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ou burocratização de domínios de ação especializados na
transmissão de cultura, socialização de jovens e integração
social, para os quais é imprescindível o meio da ação comunicativa, uma vez que não podem ser efetivamente integrados através de dinheiro ou poder.
Na forma de compreensão habermasiana da transição
para a sociedade moderna, prevalece a ênfase num conceito de interação ligado à arena social, na qual funciona
como princípio transformador a ação comunicativa, fundamentando um processo de diferenciação social em que
os conceitos weberiano de burocratização e marxiano de
monetarização são reelaborados e colocados em relação
com processos interativos. A ação comunicativa foi capaz
de conservar sua autonomia e pôr limites à dinâmica própria dos subsistemas autonomizados, ao romper o isolamento das culturas dos especialistas, pois a racionalização
do mundo da vida permite, ao mesmo tempo, a coisificação
sistematicamente induzida para preservação do sistema e a
projeção de uma perspectiva utópica imprescindível para a
ampliação do recurso escasso da significação e, conseqüentemente, para a mudança social (HABERMAS, 1988).
As tendências envolvidas nesse processo, para Habermas, não culminam exclusivamente em bons resultados,
mas indicam que, afinal, está se ampliando o número de
casos em que a integração precisa ser coordenada através
de um consenso alcançado pelos próprios participantes.
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Caso contrário, eles precisam ser adaptados a meios como
dinheiro e poder, ou dirigidos através de um pseudoconsenso, que, cada vez menos, pode ser construído a partir de
ideologias, sendo muito mais forjado pela fragmentação da
consciência e por interdições na comunicação, que distorcem a prática cotidiana e estão na base das grandes patologias sociais contemporâneas (HABERMAS, 1987).
Neste contexto, a terceira arena, distinta do Estado e
do mercado, a esfera pública articulada pelo jornalismo
para formação da opinião pública, propicia também instrumentos de defesa à sociedade contra os processos de mercantilização e burocratização, a partir das “redes públicas
de comunicação, com as quais os processos de institucionalização legal e utilização administrativa do poder estão
indissoluvelmente ligados” (AVRITZER, 1996, p. 15).
Portanto, a atividade do jornalismo insere-se, de forma estratégica, no cerne do próprio fenômeno paradoxal,
que caracteriza o processo de modernização em que a diferenciação de esferas culturais de valor autônomas produz o
desacoplamento de sistema e mundo da vida.
O caráter paradoxal desse fenômeno consiste no fato,
facilmente constatado pelo senso comum, dele se apresentar sob a forma de duas tendências antagônicas, contraditórias:
1. uma crescente racionalização pública, impulsionada
pela imprensa, remove as barreiras limítrofes da ação
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comunicativa, fato este potencializado pelo advento dos
meios de comunicação eletrônicos que emancipam as
possibilidades de consenso racionalmente motivado
das restrições espaciais e temporais, atingindo contextos
multiplicados de um público indeterminado e geral;
2. uma comunicação sistematicamente distorcida (manipulada), que interdita e exonera a demanda pela tematização e problematização de questões de interesse geral
no debate público articulado pelo jornalismo, solapando o processo de racionalização e esvaziando as possibilidades de construção lingüística de consenso, com o
intuito de satisfazer a necessidade de estabilização do
sistema, desviando as sobrecargas de legitimação através principalmente dos meios de controle “dinheiro” e
“poder”. Neste caso, pela pressão política da manipulação ideológica, são excluídos os temas e reivindicações
da periferia da estrutura de poder (os movimentos sociais) da agenda jornalística.
A diferença dessas duas tendências antagônicas expressa a contradição entre
a racionalização da comunicação cotidiana, ligada às estruturas intersubjetivas do mundo da vida,
para quem a linguagem representa o meio genuíno e insubstituível de entendimento, e a crescente complexidade dos subsistemas de ação racional
com respeito a fins onde coordenam a ação meios
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de controle como o dinheiro e o poder (HABERMAS, 1988, p. 437).

Assim, a identificação dessas duas tendências, mais do
que a distinção de competência entre o tipo de ação orientada ao entendimento e o tipo de ação orientada ao êxito,
exige a diferenciação de dois princípios de integração: a integração social (a) e a integração sistêmica (b). Na primeira,
é evidente a necessidade da ação comunicativa para satisfazer lingüisticamente às pretensões de validez exigidas pelo
processo de construção racional de consenso, enquanto a
segunda integração é realizada por meios de comunicação
deslingüistizados, através dos quais se diferenciam os subsistemas de ação orientada ao êxito.
Hoje em dia, qualquer pessoa medianamente informada tem a capacidade de reconhecer essas duas tendências antagônicas que se confundem com a própria imagem
do jornalismo:
a) uma instituição que, mais do que qualquer outra,
tem a capacidade de proteger o simples cidadão de injustiças cometidas pelo poder político dos que respondem pela
administração estatal ou pelo poder econômico dos controladores do mercado, bem como de se constituir em ameaça
para a preservação de sistemas ilegítimos;
b) ao mesmo tempo em que amedronta as pessoas com
a exposição pública de sua vida privada, caso isso venha
a lhe trazer algum lucro, na melhor das hipóteses negatiREBEJ – Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo
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vas, chegando até a incorrer em manipulações para produzir alienação e anomia, com a banalização da violência
e o aviltamento dos padrões morais de convivência social,
resultantes da disseminação de um exacerbado individualismo hedonista.
Pode-se verificar na análise de Habermas (1984) a
identificação do advento de cada um dos lados da atual dupla face do jornalismo em distintos momentos históricos.
Inicialmente, para viabilização do mercado com a transformação do valor de uso dos produtos em valor de troca das
mercadorias. Para isso, foi necessário não só um sistema
de troca de produtos, mas também um sistema de troca
de informações, capaz de subsidiar, referenciar e lastrear a
fixação dos preços das mercadorias através da especulação
sobre a oferta e procura dos bens e serviços.
Com a reestruturação promovida pelo capitalismo
mercantilista, Habermas (1984) registra que toma corpo o
segundo elemento do sistema de trocas pré-capitalista, a
imprensa, como uma peculiar força explosiva. Esse fato se
deu aos poucos, à proporção que a notícia também vai se
transformando em mercadoria. Inicialmente, os primeiros
jornais diários, chamados políticos, não refletiam esse potencial devido à censura oficial das administrações e extra-oficial dos grandes comerciantes, que filtrava o grande
fluxo de informações contido nas correspondências privadas, onde se relatava amplo noticiário de assembléias parREBEJ – Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo
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lamentares, guerras, resultados de colheitas, impostos e comércio.
Nesse filtro passavam, essencialmente, informações
menos importantes do comércio, da corte e do estrangeiro,
além do repertório de “novidades”, herdado dos folhetins:
“as curas miraculosas e os dilúvios, os assassinatos, epidemias e incêndios. Assim, as informações que chegam à publicação pertencem ao rebotalho do material noticioso em
si disponível” (HABERMAS, 1984, p. 34-35).
Dentro desse novo contexto de vertiginoso crescimento dos negócios e da economia de uma maneira geral, o jornalismo, como sistema de troca de informações de acesso
geral, além de se constituir em componente essencial na
formação do mercado, igualmente foi instrumento de viabilização e consolidação de outra instituição imprescindível para o surgimento da sociedade moderna: o aparelho
de estado burocrático e policial-militar permanente.
Assim, a despeito de sua utilização para satisfazer os interesses sistêmicos, a imprensa, desde o início, também despertou os temores das cortes e dos monarcas, pelo seu potencial ameaçador com relação à preservação das estruturas
do poder teocrático, ao tornar as decisões administrativas
do governo um assunto de interesse geral, formando uma
esfera pública, onde se passou a produzir algo como um discernimento ou uma racionalização pública sobre as questões
políticas, econômicas e sociais (HABERMAS, 1984).
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Assim, essas opiniões que se pretendia sufocar
são consideradas juízos públicos, dentro do contexto
de uma esfera pública que, certamente, era anteriormente entendida como monopólio do poder público,
mas que, então, passava também a ser apropriada
como o fórum para onde se dirigiam os cidadãos com
o intuito de constranger o poder público numa situação nova de fragilidade social, na qual precisaria legitimar a sua posição perante a opinião pública.
Instituição por excelência da opinião pública, o jornalismo conseguiu, com o tempo, dobrar as resistências do antigo regime e afirmá-la como expressão da vontade geral e,
por isso, fonte única e exclusiva das leis do Estado de direito
democrático. Portanto, foi a partir do poder simbólico-comunicativo exercido pela imprensa que os monarcas passaram a ser obrigados a comparecer ao tribunal da opinião pública para justificar seus atos e omissões sob pena de ter que
revisá-los, caso não obtivessem o consentimento da maioria.
Portanto, o jornalismo conquistou a posição de artífice da
publicidade crítica, que suplantou a política do segredo, característica da monarquia absolutista, e possibilitou a racionalização publica, geradora da sociedade moderna.

2. Publicidade e Segredo
A divisão entre Estado e sociedade passa a demarcar
também a separação do setor privado da esfera pública,
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garantida pelo princípio da publicidade inerente à opinião
pública, ao contrário da situação anterior quando a política do segredo propiciava a autonomização da corte e do
estamento dominante de qualquer pressão social. Assim,
nos cafés, salões e associações, desenvolveu-se um tipo de
sociabilidade burguesa em que prevalecia, em oposição à
convenção cortesã, algo como a igualdade de status, ilustrada pelo conceito do “meramente humano”.
Com esses padrões de convivência, os freqüentadores
dos cafés foram aumentando progressivamente até que o
círculo multiforme por eles constituído não poderia mais
manter sua coesão senão através do jornal, cujos artigos
eram não só objeto de discussão como também apreendidos como parte constitutiva desse público, conferindo um
caráter literário a essa esfera pública.
Este espaço público literário é entendido por Habermas
como origem do processo em que os indivíduos se conscientizam da força que representam como público, refuncionalizando o vínculo de coesão de literário em político,
quando passam a utilizar a esfera pública, antes dominada
pela autoridade, através da crítica exercida contra o Estado,
com sua reivindicação de substituição da prática do segredo pela da publicidade, afirmando a opinião pública como
única fonte legítima de leis genéricas e abstratas.
A efetividade prática desse princípio da universalidade jurídica, característica do Estado de Direito Burguês, é
REBEJ – Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo
Ponta Grossa, v.1, n. 6, p. 115-144, dez. 2009/mai. 2010.

125

questionada por Habermas na constatação de que “a esfera
pública burguesa desenvolvida baseia-se na identidade fictícia das pessoas privadas reunidas num público em seus
duplos papéis de proprietários e de meros seres humanos”
(HABERMAS, 1984, p. 51). Tal coincidência de papéis, porém, no seu entendimento, só aconteceria se as condições
econômicas e sociais possibilitassem as mesmas chances a
todos de preencherem os critérios de acesso à esfera pública: propriedade e formação educacional.
Nesse sentido, faz-se necessário salientar que o argumento universal insere-se num momento histórico de luta
político-ideológica da burguesia para sobrepor-se à lógica
do antigo regime, ilustrado pela participação do público em
conflitos para superação da censura prévia imposta à imprensa, como forma de transformá-la em instrumento contra o Estado, que se ressentia dessa ameaça e considerava os
cafés focos de agitação política. Vencida a censura prévia,
são institucionalizados os comentários críticos às medidas
da Coroa e deliberações do Parlamento que transformam
o caráter do poder público, agora convocado a se explicar
perante o fórum do público. “Através disso, o poder tornase “público” em duplo sentido. O grau de desenvolvimento
da sociedade mede-se daí por diante pelo grau de discussão
entre Estado e imprensa” (HABERMAS, 1984, p. 76-79).
Com a legalização de uma esfera pública politicamente ativa e a consolidação do Estado de Direito burguês, as
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pressões sobre a imprensa são aliviadas e esta vai abandonando sua posição polêmica e se tornando manipulável à
proporção que se comercializa. Enquanto não se transformou num instrumento da cultura consumista, a imprensa
funcionou como uma espécie de mediador e potencializador da esfera pública de cuja politização originou seu desenvolvimento.
À medida em que vai se convertendo em empreendimento capitalista, a imprensa, paulatinamente, vai caindo
sob a influência de interesses estranhos à empresa jornalística, “desde que a venda da parte redacional está em correlação com a venda da parte de anúncios”, o que a torna de
instituição de pessoas privadas enquanto público em “instituição de determinados membros do público enquanto
pessoas privadas – ou seja, pórtico de entrada de privilegiados interesses privados na esfera pública” (HABERMAS,
1984, ps. 217-218).
O lado negativo da dupla face do jornalismo começa a
se evidenciar com a sua mercantilização, com a transformação dos jornais em empresas e as notícias em mercadorias.
As organizações empresariais jornalísticas passam a apresentar uma segmentação em duas áreas distintas, a direção
da empresa e a redação, com lógica, princípios e critérios
diversos, que implicam tensões e conflitos geralmente resolvidos em função dos interesses pecuniários (muitas vezes, extremamente imediatistas e deslocados da realidade
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específica desse tipo de negócio altamente dependente da
credibilidade pública) e dos que respondem pelo investimento de capital dessa atividade econômica.
Ao contrário de um posicionamento muito freqüente
de acusar como ideológica a própria crítica da ideologia,
não se pode deixar de observar que, neste caso, os interesses do capital investido nas empresas jornalísticas deslocase do alardeado compromisso exclusivo com o lucro para
atender necessidades ideológicas de preservação da estrutura de poder, através da publicidade manipulativa, negligenciando o compromisso com a ampliação do seu público,
através da concessão de maior credibilidade e legitimidade
aos seus produtos, como defende os critérios profissionais
dos jornalistas. Assim, não é a mercantilização com o seu
compromisso com o lucro que promove a refeudalização da
esfera pública construída na visibilidade jornalística, como
equivocadamente expressa Habermas, mas exatamente o
relaxamento com o compromisso mercantil com o lucro
para a adoção do compromisso com a manipulação ideológica.
Os sintomas mais graves da degradação da esfera pública diagnosticados por Habermas são o “consenso fabricado”, que não resulta de uma concordância racional de opiniões em concorrência aberta, impossibilitada exatamente
à medida que interesses privados (esfera pública) a adotaram para si a fim de se representarem a si próprios através
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da publicidade, e a conseqüente “opinião pública encenada”
sobre as questões de interesse público. Com isso, ocorre a
“refeudalização da esfera pública”, que “se torna uma corte,
perante cujo público o prestígio é encenado – ao invés de
nele desenvolver-se a crítica” (HABERMAS, 1984, p. 228).
A “refeudalização da esfera pública” representa o processo de regressão de todas as conquistas modernas descritas anteriormente em termos de racionalização pública,
com as questões de interesse geral sendo dirimidas através
de processos de construção de consensos com dimensão
aproximativamente universal e baseados exclusivamente
na força lógica do melhor argumento, para uma situação
similar à da época feudal, com interação política restrita
aos representantes do poder econômico, que dominam o
mercado, e do poder político, que usurpam o Estado, excluindo a sociedade que passa a ser mera espectadora dos
grandes eventos da liturgia ritual do poder midiático. Evidentemente, esta situação compromete os interesses específicos das empresas jornalísticas, uma vez que diminui as
possibilidades de legitimação social e, conseqüentemente,
de crescimento do público para valorização do seu espaço
comercial.
Sem ter que se submeter a uma discussão livre para
elaboração de concordância racional, essa nova ideologia
consumista reproduz a antiga função de coerção ao conformismo com as relações vigentes, sem necessitar estruturarREBEJ – Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo
Ponta Grossa, v.1, n. 6, p. 115-144, dez. 2009/mai. 2010.

129

se, como as ideologias anteriores, num esquema racional
que apresente um mínimo de coerência lógica interna nas
suas concepções. Ao abandonar a busca pelo entendimento
com o seu público e o conjunto da sociedade, fica claro que
a organização jornalística abre mão dos interesses próprios
do seu segmento de mercado para submeter-se aos interesses da estrutura de poder, grandes corporações econômicas
e os grupos que ocupam o aparelho de estado, adotando
uma política de manipulação ideológica que é contraditória com a aplicação da lógica de mercado ao seu caso específico.
Esta contradição é bem registrada por Daniel Hallin
(1994) ao ponderar que as perspectivas de legitimação do
jornalismo crescem com a ampliação dos conflitos de interesse existentes entre as elites, ou seja, entre os diversos
tipos de capital, como o investido nas empresas jornalísticas, e o conjunto do sistema político, econômico e social
hegemônico.
Embora esta especificidade não seja percebida por
Habermas, na sua revisão do conceito de esfera pública é
abandonada a idéia de uma produção monolítica da mídia em função dos interesses da estrutura de poder, quando
destaca a importância da oxigenação ocorrida quando jornalistas conseguem incluir na discussão pública pautas dos
movimentos sociais que, num modelo de iniciativa externa
à estrutura de poder, formam opinião e vontade política
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como poder comunicativo para ampliar a representatividade e legitimidade dos consensos sociais.

3. O novo conceito de esfera pública
Já a partir do desenvolvimento dos estudos prévios
para formulação da Teoria da Ação Comunicativa, a perspectiva do conceito de esfera pública foi se transformando
com a guinada lingüística para fundamentação da análise
social através da teoria do discurso. Conforme o próprio
Habermas veio a reconhecer posteriormente, a sua idealização inicial do conceito se deu envolvido pelo modelo weberiano de tipo-ideal, que se caracteriza como instrumental analítico, que não pode ser reconhecido integralmente
na realidade empírica.
Assim é que, em O discurso filosófico da modernidade, Habermas (2000), sem abdicar de toda a gravidade de
sua denúncia sobre a refeudalização da esfera pública e o
que ela representa em termos de regressão no processo de
racionalização pública, chama a atenção, em sentido oposto, para a eventualidade, nas sociedades modernas, de uma
consciência comum difusa, baseada em projetos polifônicos e opacos de totalidade, mas que vêm se concentrando e
se articulando com mais clareza com o auxílio de temas específicos e contribuições, ordenadas através dos processos
de comunicação de grau superior e condensados pela esfera
pública, alcançando a dimensão suficiente para funcionar
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como um processo de auto-entendimento da sociedade.
Desse modo, registra que, possibilitada pelas tecnologias de comunicação, surge uma rede altamente diferenciada
de esferas públicas – agora o conceito passa a ser concebido
como uma pluralidade - locais e supra-regionais, literárias,
científicas e políticas, intrapartidárias e específicas a associações, dependentes dos media ou subculturais, nas quais
os processos de formação da opinião e da vontade são institucionalizados e, por mais especializados que possam ser,
estão orientados para a difusão e interpenetração. Os limites
são permeáveis: cada esfera pública está aberta também às
demais. Devem suas estruturas discursivas a uma tendência universalista dificilmente dissimulada. Todas as esferas
públicas parciais remetem a uma esfera pública abrangente
articulada pelo jornalismo em que a sociedade em seu todo
desenvolve um saber de si mesma (HABERMAS, 2000, p.
499-500).
Portanto, a despeito de o Estado ter se diferenciado
como um dos sistemas funcionais e vir se coagulando burocraticamente e se fechando às perspectivas da sociedade
inteira, a ponto de não poder mais ser considerado como
instância central de controle para a auto-realização social,
ou seja, restringindo-se à racionalidade com respeito a fins,
persiste visível uma dimensão mais ampla na esfera pública
política que faz com que, mesmo as sociedades mais complexas, possam distanciar-se normativamente de si mesmas
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e elaborar coletivamente as experiências de crise. A esfera
pública passa a evidenciar o sistema político como fonte de
problemas de controle e não apenas como um meio de solução de problemas, tornando transparente a diferença entre desequilíbrios sistêmicos e problemas de entendimento
recíproco, entre perturbações na reprodução material e deficiências na reprodução simbólica do mundo da vida.
Nessas circunstâncias, é perceptível a subtração de
motivações ou de legitimação para sustentação do sistema
através de seus imperativos, que, no entanto, expressam seus
custos, haja vista que as operações de controle não podem
substituir o entendimento recíproco “em uma proporção
qualquer” sem seqüelas, pois “o dinheiro e o poder não podem comprar nem obter pela força solidariedade e sentido”
(HABERMAS, 2000, p. 504). Assim, é crescente a constatação de que a força de integração social da solidariedade,
processada nas esferas públicas autônomas (quer dizer, que
não são produzidas e sustentadas pelo sistema político com
a finalidade de obter legitimação), deveria poder afirmarse contra os meios controladores de integração sistêmica,
que são o dinheiro e o poder.
No livro Direito e Democracia: entre faticidade e validade, Habermas (1997) distingue uma variação no nível
discursivo da formação da opinião e na qualidade do resultado, de acordo com a forma mais ou menos racional com
que são elaborados argumentos, propostas e informações na
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controvérsia. Portanto, a qualidade de uma esfera pública
passa a ser vista como grandeza empírica, que fundamenta
uma medida para a legitimidade da influência exercida por
opiniões públicas sobre o sistema político.
Na luta que se verifica por influência nas esferas públicas, podem ser classificados atores que surgem do público e se mobilizam na reprodução desse espaço e outros
que representam grandes interesses organizados nos sistemas funcionais e se aproveitam dele para influir no sistema
político. Estes, todavia, não podem usar manifestamente,
na esfera pública, os potenciais de sanção sobre os quais
se apóiam quando participam de negociações reguladas
publicamente ou de tentativas de pressão não-públicas.
As opiniões públicas que são forjadas através do uso não
dissimulado de dinheiro ou poder organizacional perdem
sua credibilidade, tão logo essas fontes de poder social se
tornam públicas. Isso acontece porque “as opiniões públicas podem ser manipuladas, porém não compradas publicamente, nem obtidas à força” (HABERMAS, 1997, p. 9697).
Essa é uma limitação importantíssima na análise da
atuação dos veículos de comunicação, que se constituem
em tremendo instrumento de poder, mas só se o seu público acreditar que essa influência lhe seja saudável.
O terceiro grupo de atores da esfera pública é, exatamente, composto pelos jornalistas, que coletam informaREBEJ – Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo
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ções e editam os programas noticiosos. Entretanto, correspondente à crescente complexidade da mídia, que implica
o aumento do investimento de capital no setor e da centralização dos meios de comunicação, verifica-se o incremento, na mesma proporção, de uma pressão seletiva tanto da
oferta dos produtos midiáticos quanto de sua procura. O
crescimento do poder da mídia, a partir desses processos
de seleção, todavia, não vem sendo acompanhado de um
controle adequado pelos critérios profissionais. Mesmo que
a idéia de um consumidor passivo tenha sido afastada pela
pesquisa da recepção, persiste o diagnóstico da teoria da
indústria cultural de que a personalização do debate sobre
as questões de interesse geral, “a mistura entre informação
e entretenimento, a elaboração episódica e a fragmentação
de contextos formam uma síndrome que promove a despolitização da comunicação política” (HABERMAS, 1997, p.
110).
Apesar dessa tendência majoritária, o nexo entre a
esfera pública e a esfera privada fica evidente no fato de
que os temas discutidos refletem o sofrimento das experiências pessoais. É na esfera privada, onde ressoam os ecos
dos problemas sociais, que esses podem ser captados pelas organizações e associações da sociedade civil, as quais
os condensam e transmitem para a esfera pública política,
sob a forma de discursos capazes de solucionar questões de
interesse geral. Portanto, a sociedade civil pode, em certas
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circunstâncias, ter opiniões públicas próprias capazes de
influenciar o complexo parlamentar (e os tribunais), obrigando o sistema político a modificar o rumo do poder oficial.
Na sociedade de classe moderna, apresenta-se uma
contradição fundamental devido ao fato do seu princípio
organizacional envolver necessariamente a confrontação
de pretensões e intenções de indivíduos e grupos, a longo
prazo, inconciliáveis. Enquanto a incompatibilidade não é
reconhecida pelos participantes, esse confronto permanece
latente. Com o intuito de manter a situação nessa circunstância aquém do limiar da consciência, o sistema condutor
precisa transformar a contradição dos interesses de classe
numa contradição de imperativos sistêmicos, o que exige
uma operação ideológica para esconder a desigualdade na
distribuição de possibilidades para a satisfação legítima das
necessidades (isto é, repressão das necessidades). A comunicação entre participantes é, pois, sistematicamente distorcida ou bloqueada” (HABERMAS, 1980, p. 41-42).
Dentro desse contexto, portanto, o solapamento das
possibilidades de entendimento através da comunicação,
ou a “retração sistemática do sentido”, como classifica Mouillaud (2002, p. 81), reflete a necessidade imperativa do sistema administrativo condutor de remover a pressão por legitimidade, para assim se estabilizar e evitar uma crise de
legitimação a longo prazo.
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Com esse intuito, os meios de controle reprimem os
processos de elaboração de sentido (a vivência e a ação) na
função desempenhada pela ação orientada ao entendimento de reconhecer, formular e explicitar comunicativamente
todas as referências de sentido que se tornam explícitas no
contexto do mundo da vida.
A identificação de uma crise de motivação decorrente
da “sistemática escassez do recurso de significação” (HABERMAS, 1980, p. 122-123), por sua vez, presume uma relação da legitimidade com a verdade que é controversa. Os
valores e as normas, a partir das quais as motivações são geradas, mantêm uma relação imanente com a verdade, cuja
compreensão exige a superação da filosofia da consciência
e do sujeito, para a filosofia da linguagem, com os ganhos
pragmáticos e hermenêuticos. Isso pressupõe o abandono
da orientação em função das operações da consciência em
proveito da orientação em função das objetivações do agir
e do falar.
Assim, descartada a possibilidade de acesso aproblemático à verdade dos fatos, passa-se necessariamente ao
terreno das pretensões de validade como condição para distinção do factual e do que se pode reconhecer como válido
intersubjetivamente. Ao proceder essa distinção, Habermas observa que podem existir contundentes razões para
repugnar como ilegítima a pretensão de validade de uma
norma vigente na sociedade, bem como que não se pode
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esperar que, pelo simples fato de, pelas suas razões potenciais, poder e merecer ter reconhecida discursivamente a
sua pretensão de validade, uma norma venha a conseguir
efetivamente o seu reconhecimento factual.
Isso decorre do fato de a imposição de normas estar
duplamente codificada, já que os motivos para o acatamento de pretensões de validade normativa poderem remeter
não só a convicções, mas também a recompensas e sanções, ou até a uma complicada mistura de conteúdos discernidos e imposições vinculadas à violência. A presença
de facticidade não impede o advento de pretensões de validade capazes de conquistar reconhecimento racionalmente
motivado, podendo, em princípio, influir sobre o poder comunicativo e, posteriormente, sobre o poder político.
O recurso ao expediente das recompensas deve-se ao
fato de significação ser um recurso escasso que está se tornando cada vez mais escasso, fazendo com que as expectativas orientadas aos valores de uso ou ao sucesso avolumemse de forma crescente, na mesma proporção da demanda
por legitimação.

4. Crise de legitimação e os fluxos
comunicativos
Segundo Habermas, uma crise acontece exatamente
quando as recompensas oferecidas pelo sistema para comREBEJ – Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo
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pensar a ausência do produto escasso que é a legitimação
não conseguem crescer na mesma proporção que a demanda por legitimidade, ou por exigirem uma quantidade de
valor maior do que o disponível ou por incapacidade diante de expectativas que não podem ser satisfeitas por essas
recompensas (HABERMAS, 1980, p. 96).
Nesses casos, a aceitação motivada racionalmente da
pretensão de validade estará associada à oferta de compensações por bens materiais ou a uma situação empírica de
ameaça por armas. Embora essas circunstâncias de legitimação não sejam simples de analisar, constituem “indício
de que não basta a entrada em vigor positivista das normas
para assegurar duradouramente sua validade social” (HABERMAS, 1989, p. 82-83).
A forma como é denunciada a sistemática interdição
e distorção do fluxo comunicativo, aludido por Habermas
para se referir à perda de significação ou legitimação que
diagnostica na interação sistêmica, preserva o conceito de
comunicação reservando-o à interação social lingüistizada,
baseada em ações orientadas ao entendimento, quer dizer,
baseada em razões.
A imagem difusa com que a sociologia da comunicação de massa, em geral, concebe a esfera pública, sempre
submetida ao poder e à dominação dos meios de comunicação de massa, alimenta o ceticismo em relação à possibilidade de a sociedade civil vir a exercer influência sobre
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o sistema político. Isso, assegura Habermas, só vale para a
situação de uma esfera pública em repouso, haja vista que,
quando as estruturas sobre as quais se apóia a autoridade
de um público que toma posição começam a vibrar, as relações de forças entre a sociedade civil e o sistema político
podem sofrer modificações (HABERMAS, 1997, p. 113).
No caso contrário da interação sistêmica, Habermas,
inclusive, estabelece uma série de distinções relativas ao
grau de interdição e exoneração da capacidade de racionalização comunicativa alcançado através da intervenção de
“valores instrumentais generalizados” (HABERMAS, 1988,
p. 436), como são os meios de controle do sistema (dinheiro
e poder) e as formas generalizadas de comunicação (influência, prestígio/compromisso valorativo), para descarregar
as demandas por legitimação da engrenagem onde deveriam funcionar as pretensões de validade para reprodução
simbólica do mundo da vida.
Os fluxos comunicativos, que traduzem os caminhos
tomados pelos temas da agenda pública, são analisados por
Habermas sob a perspectiva de três modelos: a) o modelo
de acesso interno, quando a iniciativa é dos dirigentes políticos ou detentores do poder, que fazem o tema restringir
seu percurso ao âmbito do sistema político, “sem a influência perceptível da esfera pública política ou até com a exclusão dela”; o modelo de mobilização, em que a iniciativa
foge ao âmbito restrito do sistema político, obrigando seus
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agentes a mobilizar recursos junto à esfera pública para obter o apoio do público a fim de satisfazer seus interesses
no tratamento formal do assunto; e o modelo de iniciativa
externa, no qual a iniciativa é promovida por forças de fora
do sistema político, que conseguem impor o tratamento
formal para as questões que apresenta através da mobilização da esfera pública, “isto é, da pressão de uma opinião
pública” (HABERMAS, 1997, p. 113-114).
Esses grupos de fora da estrutura de poder articulam
demandas, tentando despertar o interesse de outros setores
da população para o seu tema, com o intuito de ganhar espaço na agenda pública para pressionar os que têm poder de
decisão a inscreverem a matéria na agenda formal da mídia
e tratarem seriamente a questão. Normalmente – adverte
Habermas -, o caminho dos temas segue os primeiros dois
modelos, num fluxo de direção centrífuga do centro da estrutura de poder para a periferia social, em face do poder
do sistema político de definir primariamente a agenda e as
fontes dos meios de comunicação de massa, que buscam
seu material dos produtores de informações poderosos e
bem organizados, preferindo “estratégias publicitárias que
diminuem o nível discursivo da circulação pública da comunicação” (HABERMAS, 1997, p. 114).
No entanto, além dessas situações “normais”, e a despeito da diminuta complexidade organizacional, da fraca
capacidade de ação e das desvantagens estruturais, HaberREBEJ – Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo
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mas acredita que os atores da sociedade civil, muitas vezes
negligenciados, podem assumir um papel surpreendentemente ativo e pleno de conseqüências no debate articulado
pelo jornalismo, quando tomam consciência da situação de
crise e da necessidade especial de legitimação que a mídia enfrenta nestas ocasiões, pois passam a ter a chance de
inverter a direção do fluxo convencional da comunicação
na esfera pública, transformando de uma do maneira progressista o modo de funcionamento do sistema político.
Desta maneira, a percepção da contradição entre os
interesses específicos da mídia e do sistema geral político,
econômico e social, que se evidenciam com clareza nas situações de crise de legitimação, é de grande importância
no ensino e na prática jornalística para afastar o equívoco, em que incorre Habermas, de acreditar na existência de
uma incompatibilidade entre o compromisso com o lucro,
máxima da “lógica de mercado”, com um desempenho ético do jornalismo para fortalecimento do recurso escasso
da significação, que só pode acontecer quando contempla
o entendimento público com a preocupação de conquistar
legitimação social.
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