
A Opinião Pública ainda existe?  
 
Jornais, TVs, redes sociais, estado, Deus, urnas corporações: de quem é, hoje, a voz do 
povo?  
 
Nós não precisamos de formadores de opinião. Nós somos a Opinião Pública” — disse o 
presidente Lula, dias atrás, num arroubo contra a imprensa, em meio ao último escândalo pré-
eleitoral. 
 
“Nós quem, cara pálida?”, opinou, na rede, no ar e no papel, uma parcela da sociedade. Dias 
depois, Lula já estava de novo exaltando a liberdade de expressão como coisa mais importante 
do mundo, numa dinâmica que vem se repetindo. O fato é que o presidente tocou num tema 
relevante: se ela existe, em que se transformou a Opinião Pública numa era em que os jornais 
e as TVs, como fontes de informação relevante, se cruzam, no mesmo espaço, com o 
entretenimento, as redes sociais, instituições, corporações e vozes independentes de blogs, 
sites e indivíduos online? Que papel tem a educação do público nesta equação? Nas colunas de 
papel que se seguem, cinco nomes de primeira ordem no jornalismo e no pensamento das 
comunicações dão as suas opiniões e divergem sobre o assunto. Aos leitores, a escolha de ler 
e formar (ou não) a sua. (Arnaldo Bloch) 
 
 
O problema é de quem escreve 
Alberto Dines 
 
Nada mudou, a opinião pública não é uma entidade distinta, esotérica, antropomórfica, cheia 
de caprichos ou resignação. 
 
Opinião Pública é a sociedade que se manifesta. Isto vale para todos os tempos, desde o 
momento em que o homem aprendeu a conviver – alguns querem saber mais e, sentindo que 
sabem mais, abrem-se à compulsão de se manifestar. 
 
São os tais formadores de opinião: comadres, fofoqueiros, falastrões, escribas ou que nome 
tenham. A sociedade digital, “conectada”, manteve a mesma estrutura básica. As redes sociais 
não fazem grande diferença porque dentro delas existem os mesmos núcleos.  
 
Alguns fazem se ouvir mais, por diferentes razões, porque o que dizem encontra uma 
aceitação tácita naqueles que os ouvem ou leem. Nosso problema hoje é outro: neste Fla-Flu 
eleitoral só se presta atenção aos títulos, ninguém quer saber de texto. Problema de quem 
escreve. 
 
O espaço público foi para o espaço 
Muniz Sodré 
 
Há uma corrente de sociólogos que diz que a Opinião Pública não existe. Seria um objeto que 
depende de um corpo fechado de avaliadores. Jornalistas, especialistas, líderes de opinião, 
empresários. É, de fato, um discurso de enunciados presumidamente coerentes, homogêneos, 
“de consenso”, extraídos da voz do espaço público. 
 
Isso é algo ilusório. O espaço público existiu, sim, com força, nos séculos 18 e 19 em vários 
países da Europa e até no Brasil, onde o movimento abolicionista contou com o apoio de uma 
imprensa que talvez tenha sido a mais livre, com gente da categoria de Rui Barbosa e José do 
Patrocínio. Formadores, ou “Instrutores públicos”, como diria Nietzsche. 
 
O que foi acontecendo? Esse espaço foi se culturalizando, atravessado pelo entretenimento e 
pela cultura de massa. Ampliou-se, sem dúvida, mas perdeu a força política. Porém, com o 
advento os meios digitais, redes sociais, a ideia do espaço público foi de vez para “o espaço” e 
ganhou uma reinterpretação privada. 



Às vezes tem eficácia consensual, como nos casos da mobilização por Obama, da Ficha Limpa, 
ou o pessoal que se opõe em Davos. Mas na prática do dia a dia isso tem menos a ver com 
Opinião Pública. 
 
É possível, mesmo, que as televisões e os jornais não tenham influência sobre esse espaço da 
rede. As pessoas que frequentam esta praça estão mais interessadas na blitz da lei seca, no 
passeio de bicicleta, do que em política Muniz Sodré é presidente da Biblioteca Nacional 
 
 
Tiririca, Deus e o twitter 
Cristiane Costa 
 
 “Vox populi, vox Dei”. O provérbio “A voz do povo é a voz de Deus” não foi escrito em 
nenhum versículo na Bíblia, como muita gente pensa, mas está lá no cancioneiro de Valdick 
Soriano para quem quiser checar. 
 
Como bom ditado popular, ganhou ares de verdade irrefutável. Da mesma forma como o 
direito de ouvir e reproduzir a voz de Deus já gerou muitas guerras, muitos hoje gostariam de 
se arvorar de verdadeiros intérpretes da voz do povo: as pesquisas de opinião, os políticos no 
auge da popularidade, a mídia e até o trending topics do twitter. 
 
Mas o embate sobre o que é e quem representa a opinião pública vem dividindo até os 
intelectuais. De um lado, os discípulos de Junger Habermas, que veem a opinião pública como 
espaço de disputa: o espaço público não é exatamente físico, mas uma esfera política e 
cultural, onde o público produz uma opinião suscetível de influenciar a vida pública, em torno 
da qual se realiza uma disputa de poder. 
 
Para os discípulos de Pierre Bourdieu, tudo isso não passa de uma construção simbólica. “A 
opinião pública não existe”, vaticinava. Para ele, era um mecanismo de legitimação política 
com o objetivo de transformar uma opinião ou vontade particular na vontade geral. Para os 
dois, controle da opinião pública é igual a poder. 
 
Dominar a opinião pública teria duas funções: fabricar consentimento (tudo o que os governos 
querem) e revolta (objetivo das oposições e das revoluções). A imprensa, nesta visão 
instrumentalista, teria apenas um objetivo: servir a interesses políticos. Ou manter o sistema 
ou questionar o status quo. Sem margem de manobra, sem direito à imparcialidade, sem dar 
espaço ao leitor para tirar suas próprias conclusões. 
 
Mais moderna, a teoria culturalista ou “da recepção” prevê a possibilidade de o público montar 
significados ou se apropriar de forma diferente das mensagens. Assim, os efeitos podem ser 
inversos aos objetivos. Tentativas de fabricar consentimento podem causar rebeldia. 
Tentativas de produzir indignação podem banalizar tanto um assunto (como a corrupção), que 
as pessoas se conformam: não tem jeito, todo político é ladrão. Ou, nas palavras de Tiririca, 
“pior não fica”. 
O problema é que “público” é uma palavra escorregadia. Pode ser tanto adjetivo (vindo do 
povo), como verbo (publicar, tornar público) e como um sujeito (o público como ator social). 
De que público estamos falando quando nos referimos à opinião pública? 
 
A grande novidade foi o uso das mídias sociais como novo espaço público. Foi o passarinho 
azul do twitter quem levou uma discussão política nacional que, em princípio, só interessa ao 
Brasil ao topo dos assuntos mais discutidos do mundo nas últimas semanas. 
 
Das praças gregas ao tribalismo 
Antonio Rogério da Silva 
 
A ideia de “opinião pública” é típica das sociedades modernas, onde a formação de grupos de 
interesses e a possibilidade de divulgação de suas posições se tornaram viáveis graças à 
existência dos meios de comunicação. 



Entre os antigos helenos, que não possuíam outro meio além de fala e escrita em tabuinhas de 
cera, o espaço da “opinião pública” se restringia à “ágora” — praça principal das antigas 
cidades gregas — e às assembléias para votação de uma lei ou a determinação de uma pena 
jurídica. Poucos tinham direito a participar. Só os cidadãos masculinos livres podiam expressar 
sua opinião. A formação de grupos capazes de influenciar a maioria – sofistas, filósofos, 
famílias influentes etc. – levou algum tempo para ocorrer e, quando se deu, o regime da 
cidade autônoma (polis) já estava em decadência. 
 
Nesse sentido, o fenômeno da opinião pública é uma característica dos estados modernos. 
Por ser “opinião” (doxa) e não um conhecimento (episteme) consolidado, e “pública” ao invés 
de privada, seu conteúdo está sujeito a mudanças que acontecem com anúncio de novas 
informações relevantes e, devido à mobilidade social, com a momentânea filiação de um 
indivíduo a um grupo. Em casa, cada um pode ter uma posição que seja diferente da que tem 
no trabalho, no clube ou entre amigos. 
 
Ao longo do tempo, a democratização dos meios de comunicação – sobretudo depois da 
Internet – permitiu que novas instituições e associações tivessem a sua opinião divulgada a 
um número maior de pessoas. Nas democracias, as livre expressão desses grupos permite 
também um esclarecimento rápido das falsas proposições, o que proporciona um 
enriquecimento do debate, em geral. 
 
Entretanto, quando partidos políticos que alcançam o poder tentam impor suas opiniões como 
sendo a de todo uma população, com base em proclamados índices de popularidade, então a 
democracia corre riscos históricos de se transformar em demagogia, possibilitando o domínio 
dos “aduladores do povo” – como dizia Aristóteles – que tentam fazer valer seus interesses 
mesquinhos como se fossem de todos. 
 
Só reforma e educação salvam 
Carlos Augusto Montenegro 
 
A pergunta é simples, e ao mesmo tempo muito ampla. 
Gostaria de tecer alguns comentários 1) Acho que em uma campanha eleitoral as pessoas, 
políticos, jornalistas, às vezes se empolgam e acabam por exagerar em algum tipo de bravata. 
 
2) Não existe democracia sem liberdade de imprensa, de pensamento, de ideias. Neste item 
acho que o Brasil evoluiu muito e já esta no primeiro mundo. 
 
3) Uma coisa que me chama a atenção no nosso pais é que em países mais desenvolvidos a 
imprensa, grandes jornais, TVs, revistas etc informam sobre uma campanha eleitoral com 
isenção e tomam partido no editorial. 
 
Aqui, muitas vezes, vejo uma cobertura totalmente parcial e 100% isenta no editorial! 
 
 4) Está claro que precisamos de uma reforma politica, todavia quanto mais educação para o 
povo melhor será nosso sistema politico. E, talvez, a Opinião Publica se aproxime da política. 
Hoje ela se afasta por medo, vergonha e descrédito. Principalmente a nova geração. 
 
5) Hoje com a Internet e as redes sociais cada vez mais as pessoas trocam ideias, críticas, 
elogios, informação. Impossível controlar isso. Que bom. 
 
6) Enfim, Opinião Pública são as pessoas de uma Cidade, Estado ou País, ricos ou pobres, 
formadores de opinião ou não. Nesse sentido, de fato, a Opinião Pública somos nós. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 set. 2010, O País, p. 18. 
 
 
 


