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DEMOCRACIA E INFORMAÇÃO
MÍDIA A oligarquização dos meios de comunicação coloca em risco
a cidadania e ameaça os pilares de uma sociedade pluralista e civilizada
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P
ouco antes de sua morte, o fi-
lósofo Karl Popper, em res-
posta a um jornal italiano so-
bre as relações entre mídia e
democracia, não hesitou em

afirmar que, em nome do liberalismo,
defendia a necessidade das democracias
instituírem regulação social sobre os
poderes informativos. A informação ja-
mais é imparcial, pois traz consigo ine-
vitavelmente uma interpretação sobre
os fatos. Noticiar é um fato de poder.
Toda notícia contém uma seleção de seu
conteúdo destinado a impactar os leito-
res. Logo, informar é um modo de edu-
car a cidadania. Portanto, os meios de
comunicação possuem grande poder
formativo e, como qualquer poder, devem
estar submetidos a controles democrá-
ticos institucionalizados, eficientes e
transparentes. O risco da ausência de
contrapesos claros seria a instauração
do arbítrio informativo, de um despo-
tismo midiático que feriria os funda-
mentos do Estado de direito.

Em todas as democracias representati-
vas, em especial, nas jovens como a nos-
sa, verifica-se certo mal-estar quanto ao
desempenho das agên-
cias informativas e de
seu agir político, pauta-
do, na maioria das vezes,
pela espetacularização
da notícia e da defesa su-
bliminar de interesses
particularistas. Para os
pesquisadores do tema,
o poder não regulado dos
meios de comunicação
de massa tem constituí-
do uma das revelações
mais paradigmáticas da desigualdade
dos cidadãos. A igualdade política da ci-
dadania é um dos pressupostos consti-
tutivos da vida democrática.

De outro lado, se a democracia é
uma forma de civilização fundada na
conversação organizada entre os diver-
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FE. Conforme o princípio do

equilíbrio dos poderes, todo poder

deve ser submetido a controles

sos atores políticos, a
desigualdade no acesso
ao direito de tribuna apro-
funda ainda mais a assi-
metria estrutural de di-
reitos entre os cidadãos.
Torna-se constitutivo do
debate sobre a crise da
democracia o exame cui-
dadoso dessa questão.
Atualmente, o ponto ne-
vrálgico do debate sobre
a crise da informação
diz respeito ao poder
imenso, contido na mí-
dia, na formação dos con-
sensos coletivos.

No Brasil de hoje esta questão está
cada vez mais presente no debate sobre
a saúde de nossa democracia. Apesar da
existência de um surdo rumor de vozes
descontentes em relação à situação da
informação no País, a discussão é pre-
cária. Isso é grave, pois se trata de que-
sito essencial à vida democrática. O
nervo do problema reside no conflito
de interesses, cada vez maior, entre a
liberdade de informação e o direito de-
mocrático dos cidadãos de receberem
conteúdos informativos corretos, com
os fatos apurados de maneira isenta e

rigorosa. Caso contrá-
rio, os mais variados in-
teresses particulares,
não apenas o interes-
se patrimonial dos pro-
prietários midiáticos,
sobrepõem-se às liber-
dades fundamentais
da cidadania. É conhe-
cido sociologicamente
o chamado "poder de
fixação de agenda" do
qual dispõe a grande

mídia para enquadrar o debate público,
atribuindo aos meios de comunicação
poderosos recursos políticos nas socie-
dades contemporâneas.

O diagnóstico sobre isso parte da desi-
gualdade existente entre o direito de voz
das maiorias e o monopólio desse direito

exercido pelos meios de
comunicação. A situação
agrava-se pela natureza ca-
da vez menos pluralista de
produção da informação
social. As pesquisas de-
monstram crescente pa-
dronização informativa e
valorativa dos noticiários,
donde se configura grande
concentração de um tipo
particular de poder, insi-
dioso e, talvez, um dos
mais penetrantes já vistos
na história da humanida-
de. A força advém de sua
enorme capacidade de mo-

delar vontades e percepções. E imperio-
so, para o futuro da cidadania, discutir
com espírito público os modos mais con-
dizentes com o pleno funcionamento do
Estado de direito, a conciliação entre a li-
berdade de imprensa e o inalienável di-
reito democrático à informação, do qual
os cidadãos são titulares inquestionáveis.

A apropriação privada da esfera públi-
ca, produzida pela monopolização do
direito de voz, e a repetição persuasi-
va nas diversas redes midiáticas dos
mesmos conteúdos informativos, im-
pedem a formação de uma opinião pú-
blica esclarecida, condição indispen-
sável à democracia. A oligarquização
da atividade informativa ameaça a for-
mação política qualitativa da cidada-
nia e os pilares de uma democracia
pluralista e civilizada.

Conforme o princípio do equilíbrio
dos poderes, todo poder deve ser sub-
metido a controles, caso contrário tor-
na-se esfera privativa de vontade des-
pótica. A ausência de controles demo-
cráticos do designado "Quarto Poder"
coloca sob sério risco as liberdades
fundamentais dos cidadãos, ameaçan-
do mortalmente a própria possibilida-
de da convivência civil.
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