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1 UMA LEITURA PROCEDIMENTAL DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

O termo opinião pública há muito já foi assimilado pelo senso comum. Uma breve 

reflexão sobre ele nos leva a realizar conexões com as idéias de grupo, de público, de decisão 

pela vontade da maioria, de opinião, do indivíduo no grupo, etc. O articular de tais 

concepções podem nos conduzir ao caminho de edificação e de transformações do conceito 

através dos tempos.          

 Dessa forma, diametrar esfera pública, sob os pressupostos de Habermas, perpassa 

indubitavelmente pelo quesito do âmbito da vida social, no qual pessoas privadas, cidadãos 

considerados em condição de igualdade política e moral, se coligam de modo a constituir um 

público. Este público está determinado a desenvolver uma diligência argumentativa, de forma 

aberta e coerente, racional, acerca das instâncias, anseios e ambições dos cidadãos e da vida 

social (GOMES, 1998).          

 Logo, opinião pública seria o produto dessa equação do discurso crítico, sob uma 

forma plausível e presumível de conformidade material diante do interesse e importância 

geral constituída. A consonância rende uma dimensão normativa e crítica, postulando como 

espécies da sua realização e do seu próprio conteúdo a ausência de coerção, o estabelecimento 

de condições igualitárias para o debate e para a comunicação pública e o reconhecimento 

mútuo das pretensões de validade apresentadas pelos agentes sociais.    

 O novo paradigma da racionalidade é discursivo: aborda a temática da forma dos 

procedimentos argumentativos. A deliberação democrática, ao acionar diversos recursos tanto 

para se colocar em espaços de visibilidade pública, quanto para estimular um debate público, 

promove uma tipificação democrática que toma em consideração a opinião pública e toda sua 

normatividade.  

Para tanto, tencionamos nessa primeira parte do presente trabalho realizar conexões 

acerca da conceitualidade de opinião púbica aplicada na questão do referendo do 

desarmamento, realizado no Brasil em 2005. Na ocasião, a população foi convocada às urnas 

para decidir, por meio do voto, sobre a disposição da proibição ou não do comércio de armas 

de fogo e munição no Brasil.          

  

Os referendos e as iniciativas populares servem de complemento às 
instituições da democracia representativa, ao criar oportunidades para a 
participação direta e a deliberação em torno de questões específicas (MAIA, 
2006, p. 13) 
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As pessoas deveriam responder Sim ou Não à questão, e duas frentes parlamentares 

foram montadas para acastelar propostas distintas sobre a causa. O Sim começou com ampla 

vantagem, chegando a mais de 80%, no entanto, ocorreu uma inversão da intenção de votos e 

o Não ganhou, com grande vantagem. Todavia, Maia (2006) analisa a inversão de votos, 

pontuando-a por meio de diferentes fatores: estratégias publicitárias utilizadas; atuações 

dispersas das lideranças dos movimentos sociais; os aspectos técnicos e conjunturais do 

cenário político, etc.           

 Foram notáveis as estratégias utilizadas pelas duas campanhas, em especial, no tocante 

da publicidade e como ela e toda a movimentação que promove para tornar público o privado, 

além de promover transparência e ampliação ao processo deliberativo. Maia (2006) 

considera que a campanha do Sim se focou na questão geral do desarmamento, enquanto a 

campanha do Não focava na perda de direitos do cidadão e na questão da segurança. 

 A empreitada do Sim focou sua publicidade na questão de dizer “Sim à vida”, 

abordando o fato de que armas de fogo matam. Já a campanha do Não investiu no direito do 

cidadão em uma sociedade cheia de problemas com segurança. Ela levou ao debate, além da 

questão do desarmamento, o direito do cidadão de cuidar e preservar a segurança dele e de 

sua família, visto a carência da atuação do Estado no quesito de resolução da problemática da 

segurança pública.           

 Na época, diversos meios de comunicação, também deram seu apoio para o Sim ou o 

Não, o que também se configurou como uma forma de ampliar e equalizar o debate público. 

Ainda assim, vale destacar novamente que as estratégias publicitárias não podem ser 

consideradas a única razão pela vitória do não, mas por seu caráter midiático são as mais 

lembradas ao se tratar do assunto.   

Os atores da sociedade civil tiveram uma presença mais acentuada que os 
representantes políticos, nas matérias analisadas. Os representantes de 
movimentos sociais e especialistas foram particularmente convocados a se 
expressarem nos jornais diários, enquanto as revistas semanais deram 
evidente preferência aos depoimentos de artistas, de especialistas e de 
pessoas anônimas. De um modo geral, há um equilíbrio entre as vozes a 
favor do Sim e do Não em O Globo, Folha de S. Paulo e IstoÉ. Já a revista 
Veja faz clara opção editorial em advogar a favor do Não e constrói sua 
narrativa jornalística mobilizando vozes de pessoas que se opõem à 
proibição do comércio e/ou se dizem indecisas ou sem opinião (S/O). 
(MAIA, 2006, p. 24) 
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Segundo Mendonça e Santos (2007): “As campanhas se configuraram como um 

espaço privilegiado de debate, tanto porque forneceram insumos para discussões em diversos 

espaços discursivos da sociedade”. Como foi dito anteriormente, a formação da opinião 

pública é um processo histórico, e fortalece a democracia deliberativa através do debate 

público, assim as campanhas se tornam um espaço que fornece bases para a discussão, por 

atingir um grande público. Toma-se como exemplo uma propaganda da frente pelo Sim: 

 

<http://pelgfolio.blog.uol.com.br/images/anu_desarmamento.jpg> acesso em 19 set 2009 

 
 

Ao problematizarmos a relação entre mídia e o debate mediado do referendo do 

desarmamento, consideramos as diferentes modalidades de debate que se constituem no 

espaço midiático, sustentadas pelos meios de comunicação – “trocas comunicativas no tempo 

e no espaço, publicamente acessíveis” (MAIA, 2006, p. 20). Assim Maia (2006) caracteriza o 

debate midiático a partir de uma perspectiva de democracia deliberativa1 em que é preciso 

questionar: acessibilidade, caracterização de atores sociais, utilização de argumentos críticos-

racionais, reciprocidade e responsividade, e reflexividade, como indicadores da qualidade 

democrática de um debate.  
 

                                                        
1 “Tal modelo coloca a interação argumentativa no cerne da ação política, defendendo que, na 
contemporaneidade, leis, práticas sociais e instituições só podem ser legítimas se elaboradas e permanentemente 
escrutinadas por todas as pessoas que são por elas afetadas” (MENDONÇA; BRAULIO, 2007, p. 1) 
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Para apreender o debate midiado, [...], é preciso estar atento tanto para as vozes dos 
sujeitos singulares, situados em certos domínios, com posições distintas nas 
hierarquias sociais, quanto para a perspectiva e o entrelaçamento dessas vozes em 
“redes discursivas”, num determinado campo de posições e contraposições. (MAIA, 
2006, p. 21) 

 

Deve-se destacar, ao tratar de um tema como o referendo, a força de um debate 

público em uma democracia deliberativa, e que a formação da opinião pública é um processo 

histórico que fortalece a mesma. Mendonça e Santos (2007) apresentam três princípios que 

devem regular as articulações nesse estado: reciprocidade, publicidade e accountability.  

 
A nosso ver, o modelo deliberacionista de democracia não depende de uma acepção 
tão restrita desses dois conceitos. Pensar a cooperação e a reciprocidade, sob a ótica 
do co-operar, do agir em conjunto ou do referir-se mutuamente, facilita a 
compreensão e a implementação da deliberação pública. É preciso ultrapassar a idéia 
de que a democracia deliberativa requereria uma república de anjos, como parecem 
supor certos críticos, e buscar entendê-la como uma prática que ocorre também em 
meio a disputas de poder e interesses. (MENDONÇA, SANTOS, 2007, p. 2) 
 
 

A revista Veja abordou o tema do referendo em duas edições, a primeira veiculada em 

cinco de outubro de 2005 e a segunda em vinte e seis de outubro do mesmo ano. A primeira 

edição se posicionou de imediato a favor do “Não”, apontando na matéria de capa sete razões 

para se votar contra o desarmamento. A rejeição da proposta de proibição teve como principal 

argumento a possibilidade da população ser desarmada e o contrabando ser fortalecido. Essa 

edição chama a atenção para o modo como a pergunta a ser respondida pelos cidadãos 

acarretava uma resposta distorcida em função de sua má formulação, tendenciosa ao “Sim”. A 

revista também trouxe exemplos de como o tema sobre as armas de fogo se dá em outros 

países e dados sobre esse assunto no Brasil. A segunda edição buscou se apresentar de 

maneira imparcial, diferentemente da primeira versão sobre o referendo, expondo sete 

soluções testadas e aprovadas contra o crime. O subtítulo de capa traz a seguinte frase: 

“Depois do referendo vamos ao que interessa”, dando a entender que após uma tomada de 

decisão a priori, o assunto em pauta poderia ser discutido, mostrando duas posições 

diferentes.  

 A revista Istoé veiculada em doze de outubro de 2005 , por sua vez, trouxe como título 

da matéria a seguinte frase: “Só você pode decidir”, para tanto, apresentou ao leitor sete 

razões para votar “Sim” e sete razões para votar “Não”, trazendo certa imparcialidade no 

assunto. A revista destaca que a campanha do “Não” apresentava o povo enquanto artistas, 

enquanto a campanha do “Sim” expunha pessoas famosas. 
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 Em pesquisa realizada por Maia (2006, p.24), verificamos que a revista Istoé, no que 

diz respeito à origem das fontes e declaração de posicionamento nos veículos midiáticos, deu 

voz em mesma medida a representantes políticos e a especialistas, artistas ou pessoas 

anônimas. A revista Veja, por outro lado, deu preferência para o “Não”, de modo a não 

apresentar nenhum representante do “Sim”.  

 Assim, consideramos que durante o referendo os meios de comunicação 

desempenharam um grande papel na construção de debates políticos, porém esse é um 

processo dinâmico, com participação dos agentes dos media e dos atores sociais. Concluiu-se 

a “existência de um debate complexo e multifacetado acerca do referendo” (MENDONÇA, 

SANTOS, 2007, p. 26). 
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2 UMA LEITURA ACONTECIMENTAL DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

 Passamos agora para uma leitura acontecimental do espaço público, para tanto, 

escolhemos a eleição do presidente norte-americano Barack Obama para ilustrar nossa 

exposição sobre o tema acontecimento. Tomamos como arcabouço teórico as principais 

reflexões de Louis Quéré e Gilles Deleuze sobre o conceito em questão.  

Primeiramente nos delimitaremos a caracterizar o acontecimento público escolhido. O 

presidente democrata Barack Obama foi eleito2 em 4 de novembro de 2008, uma terça-feira, 

com 51,2% dos votos, contra 41,2% dos votos para o republicano John McCain. O 

comparecimento às urnas consta de 66% de um total de 153,1 milhões de eleitores americanos 

registrados para a eleição presidencial de 2008. 

O acontecimento, segundo Deleuze (2007), pode ser compreendido como “entre-

tempo”, puro instante, que gera uma cisão, uma ruptura e disjunção de um antes e um depois. 

Na ordem cronológica (Chronos) ele pode ser localizado espaço-temporalmente, como 

apresentado acima; já na ordem do não-tempo (Aion), ele ainda reverbera no contexto 

interpretativo dos sujeitos e das diversas mídias. Ao transbordar do Chronos ao Aion, como 

aponta Deleuze (2007), observamos que o acontecimento evidencia seu poder hermenêutico 

(QUÉRÉ, 2005), de modo que ele altera o horizonte de possíveis e introduz novas 

possibilidades interpretativas. 

Ao fazer apontamentos sobre o acontecimento, Louis Quéré (2005) assinala que há 

diferentes naturezas acontecimentais, como por exemplo, acontecimentos que, em sua 

maioria, possuem objetivos estratégicos, como o objeto que estamos analisando, uma vez que 

ele dialoga diretamente com interesses políticos – no que diz respeito à eleição de um 

candidato do partido democrata e pelo fato de Barack Obama representar os negros. A fim de 

que o acontecimento seja compreendido, o autor propõe sua inserção em um contexto de 

sentido, dado tanto pelos sujeitos quanto pelos media, como abordado adiante. Esse fenômeno 

de ordem hermenêutica, como o conceitua Quéré (2005), apresenta-se como singular e 

paradoxal na perspectiva de Deleuze (2007), de modo que ele é problemático por si mesmo e 

desencadeia outros campos problemáticos devido à sua força. 

Nesse sentido, entendemos que a escolha de um presidente negro rompe com a 

serialidade e continuidade de uma política histórica pautada pela sucessão de presidentes 

                                                        
2 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u464450.shtml> Acesso em: 26 out. 2009. 
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brancos, de maneira que Obama é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, país 

marcado pelo segregacionismo e racismo. Entre vários fatores inseridos no campo 

problemático desse acontecimento, encontramos a ruptura em relação à política interna e 

externa adotada pelo ex-presidente W. Bush, no que se refere, por exemplo, às emissões de 

gases poluentes e nocivos à camada de ozônio, permanência das tropas americanas no Iraque, 

manutenção de presos políticos em Cuba, entre outros assuntos, sobre os quais Obama se 

posiciona de maneira oposta.  

Tal postura, contrária à adotada anteriormente, pode ser evidenciada na campanha 

eleitoral de Obama, estruturada pela possibilidade de uma nova América (Yes, we can.) e por 

sua organização (Organising America), constituindo, assim, o próprio contexto de sentido no 

qual o acontecimento passa a ser inserido, projetando um novo contexto sobre o mundo. A 

partir dessa contextualização, então, entendemos que o acontecimento introduz uma 

descontinuidade perceptível somente em um fundo de continuidade, de maneira que ele 

excede as possibilidades calculadas previamente e rompe com a serialização da conduta e do 

correr das coisas (QUÉRÉ, 2005).  

O jogo argumentativo firmado entre as duas frentes parlamentares, como também a 

posse de um presidente negro em um país como os Estados Unidos, representado por uma 

maioria branca, evidencia a colocação em intriga referida por Quéré (2005), que configura 

ocorrências que se sucedem ou ações que se encaminham em uma totalidade inteligível.  

  Já no que diz respeito ao caráter paradoxal do acontecimento (DELEUZE, 2007), 

compreendemos que se antes um presidente negro não era possível no governo dos Estados 

Unidos, em função de uma sucessão de presidentes brancos, a partir da eleição histórica de 

Barcak Obama, o horizonte de possíveis (QUÉRÉ, 2005) foi afectado por esse acontecimento 

e se constituiu como pano de fundo pragmático para o mesmo, de maneira que esse corte na 

temporalidade do processo eleitoral americano alargou as possibilidades de presidência e 

governo. 

Considerando o que foi exposto até então, entendemos o conceito de opinião pública, 

tendo como arcabouço teórico as principais ideias de Quéré ao tratar o percurso interpretativo 

do acontecimento, enquanto um processo de intriga, de narrativização de sujeitos, afetados 

pelos problemas públicos. A narrativização se refere à inserção do acontecimento na ordem de 

determinados fenômenos, de maneira que ele possa ser delimitado e categorizado, 

encaminhando, assim, diversas ações e configurando uma sucessão de ocorrências em uma 

totalidade inteligível.  
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A partir desses conceitos primordiais, tentamos apreender a eleição de Barack Obama 

em um cenário de intrigas travadas entre as duas diferentes frentes parlamentares e sua 

contextualização diante de um processo político eleitoral. 

 Parte-se agora para a problematização do percurso interpretativo dos meios de 

comunicação e dos sujeitos. Para tanto, abordaremos a perspectiva de que  

 
o discurso (falado) obedece à instituição que está encarregado de ilustrar; ele supõe 
a presença daquele que o enuncia e daqueles aos quais se dirige. A fala é prisioneira 
e se dirige a públicos que são também cativos. Ela visa à persuasão: sermão ou 
oração dirigidos a fiéis reunidos na instituição eclesiástica, arenga política 
pronunciada em presença dos corpos instituídos, discurso que se faz presente em um 
ritual (para designar três grandes instancias da fala na sociedade clássica). 
(MOUILLAUD, 2002, p.57). 

 

Consideramos, ainda, o caráter plural do acontecimento midiático ao qual o autor faz 

referência, de maneira que o acontecimento se dá independente das mídias, sendo definido 

antes delas, sendo apresentado por elas de diferentes formas, colocando em ressonância os 

sentidos inscritos nos media – o acontecimento possui a forma da informação 

(MOUILLAUD, 2002). 

 No dia 5 de novembro de 2008 o Jornal Nacional apresentou reportagem que falava 

sobre a eleição de Barack Obama com a seguinte introdução:  

 
Existem dias que o jornalismo registra fatos que no futuro serão contados nos livros 
e serão guardados por gerações. Nesses dias o que o jornalismo faz é escrever a 
história. É um capítulo da história que o Jornal Nacional começa a contar a partir de 
agora ao vivo de Washington. (transcrição do vídeo disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=7ufPvuyYius> Acesso em 26 out. 2009) 

 

A introdução já constrói a base pela qual o acontecimento será problematizado: é um 

momento histórico, que será comentado por gerações. Em seguida, temos a explicação do fato 

e porque é tão importante para a população mundial: 

 
A história que nós vamos registrar hoje afeta os cidadãos da maior potência do 
mundo, mas não só eles. Quem nasceu ou não nos Estados Unidos, quem vive ou 
não aqui, nós todos somos testemunhas do início desse capítulo histórico 
representado pela escolha de Barack Obama para a presidência americana. 
(transcrição do vídeo disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=7ufPvuyYius> Acesso em 26 out. 2009) 
 
 

Ao pesquisar a eleição de Barack Obama na imprensa, nota-se o destaque dado pela 

mídia à questão do ineditismo do processo eleitoral, à quebra de paradigmas pela eleição de 

um negro em um país marcado por segregação racial, e a esperança de que Barack Obama irá 



  11 

mudar as políticas do governo anterior, esperança da população americana e mundial – uma 

vez que os EUA são a maior potência do mundo. Todos ainda destacam o fato de que a 

história está sendo escrita, e que somos testemunhas dela. 

 A edição 2086, de 12 de novembro de 2008, da revista Veja, trouxe a seguinte capa 

sobre o acontecimento: 
 

 

Disponível em <http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/121108/capa.html> Acesso em: 26 out. 2009. 
 

A capa da revista reforça os pontos afirmados anteriormente, principalmente o 

destaque ao ineditismo e esperança que o acontecimento provocou. Assim, a media funciona 

como local de ordenamento do acontecimento, como mediadores fundamentais. 

Atentaremos agora para as vozes dos sujeitos, as testemunhas da história – como disse 

o Jornal Nacional, presentes em revistas e fóruns de discussão na internet sobre a eleição de 

Barack Obama. Como a seguinte reação: 

 
Juanita Abernathy é uma ilustre moradora de Atlanta, no estado da Geórgia. Ela é 
viúva de Ralph Abernathy, morto há dezoito anos, o reverendo que nos anos 50 e 60 
era unha e carne com o pastor Martin Luther King, herói da luta dos negros por 
igualdade nos EUA. Juanita era amiga da mulher de Luther King, Coretta. Juntos, os 
dois casais formavam um quarteto que comeu o pão que o diabo amassou na batalha 
pelos direitos civis. Foram hostilizados, presos, ameaçados de morte. Sofreram 
atentados a bomba em casa, quando seus filhos ainda eram pequenos. Dos quatro, 
Juanita é a única sobrevivente. Na noite de terça-feira, ela reuniu velhos amigos na 
sua casa em Atlanta para assistir à contagem dos votos da eleição presidencial. 
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Louça de festa, prataria polida, comida caseira. Quando, pouco depois das 11 da 
noite, surgiu na tela da TV uma imponente legenda informando "Barack Obama 
eleito presidente dos EUA", Juanita vibrou e pulou, conforme o relato publicado 
pelo The Atlanta Journal-Constitution. "Meu presidente! Meu presidente!", dizia. 
"Já dá para ver as menininhas dele correndo e brincando pela Casa Branca!" Mas, 
logo depois do entusiasmo, Juanita não conteve a emoção. Caiu na poltrona e 
chorou: "Vocês não entendem, não entendem... Como sofremos. Oh, Senhor! Oh, 
Senhor! Que preço pagamos por isso!". (Disponível em 
<http://veja.abril.com.br/121108/p_084.shtml> Acesso em 26 out. 2009) 

 

Ao apresentar a reação de uma pessoa ligada historicamente à luta dos negros por igualdade, a 

revista continua a problematizar o ineditismo do acontecimento e sua importância em uma 

sociedade marcada pela segregação racial. Muitas das testemunhas abordam o mesmo ponto 

ao tratar o acontecimento. 

 Na comunidade Oh No They Didn’t3, na rede social Livejournal4, no dia da eleição 

foram feitas quatro postagens especificamente para que os usuários comentassem o assunto 

(todas passaram de vinte páginas de comentários), além de outras postagens com notícias 

específicas sobre o processo eleitoral. Lendo os comentários destacamos alguns depoimentos: 

 
Acho que a Whoppi expressou bem como me sinto. 
Whoopi Goldberg disse que sua mãe nunca achou que veria esse dia. ‘Sempre 
pensei que fosse americana’, ela disse. ‘mas ontem à noite, de repente senti que eu 
poderia finalmente me acomodar... É um momento em que você percebe que 
realmente faz parte da América’. 
Muitos negros se sentem da mesma forma, sim, somos americanos, sabemos disso. 
Mas saber isso não é a mesma coisa que sentir. A caminhada desse século acabou de 
ficar um pouco menor. 
Ver alguém como minha mãe, para quem disseram quando criança que você podia 
pegar uma doença se bebesse depois de um ‘preto’, que nenhum ‘preto’ ganharia 
mais de 10.000 dólares por ano, que nenhum ‘preto’ poderia realmente ser 
presidente, desabando em lágrimas porque nós (e por nós não quero dizer apenas os 
negros) conseguimos algo tão incrível, tão transcendente. Esse é um momento 
brilhante para os ideais da América. (disponível em 
<http://community.livejournal.com/ohno 
theydidnt/29450243.html?thread=3817321987#t3817321987> Acesso em 26 out 
2009) 
 
Rosa Parks sentou para que Martin Luther King pudesse caminhar. Martin Luther 
King caminhou para que Obama pudesse concorrer. Obama concorre para que 
possamos voar. (disponível em <http://community. 
livejournal.com/ohnotheydidnt/29450243.html> Acesso em 26 out 2009) 
 

 

 Os depoimentos, de pessoas famosas ou não, mostram o impacto que o acontecimento 

teve na vida das pessoas, a força do ineditismo e como representou o fim de diversos 

paradigmas, promovendo a individuação do acontecimento. 
                                                        
3 <http://community.livejournal.com/ohnotheydidnt/> Acesso em 26 out. 2009. 
4 <http://www.livejournal.com/> Acesso em 26 out. 2009. 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Por meio de uma perspectiva acontecimental sobre a eleição do presidente americano 

Barack Obama realizada em 2008 nos Estados Unidos, buscamos demonstrar o caráter 

paradoxal do acontecimento e sua inserção em um campo problemático que dialoga com o 

contexto político pelo qual o país vinha passando. Ao conceituarmos o acontecimento 

midiático por meio de conversações em fóruns de discussão foi possível apreender o caráter 

plural do acontecimento e sua colocação em intriga. 
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