Jornalismo e política na
contemporaneidade: teoria crítica
e poder espetacular integrado
Cláudio Novaes Pinto Coelho

A reflexão sobre o jornalismo praticado no interior
dos grandes grupos comunicacionais e a política na contemporaneidade, a ser desenvolvida neste capítulo, terá como
base a teoria crítica. De acordo com um dos seus principais
formuladores, o pensador húngaro Lukács (1974), o que
distingue esta corrente de pensamento (que se inspira nas
obras de Marx) das demais é a valorização da necessidade
do objeto do conhecimento ser sempre situado no interior
da totalidade da qual ele faz parte. Sendo que a totalidade
deve sempre ser compreendida em seu movimento histórico.
Com o objetivo de situar o jornalismo da grande
mídia e a política na sociedade capitalista contemporânea
será utilizado o texto de Debord, Comentários sobre a sociedade do espetáculo, em especial o conceito de poder
espetacular integrado ali presente. No entanto, tendo em
vista que esse texto foi escrito em 1988, textos mais recentes também serão utilizados, em especial trabalhos que
contribuem para um entendimento do papel exercido pelo
capital financeiro e para uma compreensão do exercício da
dominação ideológica pelo neoliberalismo.
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A década de 1980 pode ser considerada como o
início da fase atual do capitalismo, a do capitalismo financeiro globalizado. Os Comentários foram escritos por Debord nos momentos iniciais do período contemporâneo do
capitalismo, mas já apresentam uma visão sobre os principais elementos deste período. No que diz respeito ao poder, Debord argumenta que houve uma fusão das formas
de poder anteriormente existentes: o poder espetacular difuso e o poder espetacular concentrado.
No livro Sociedade do espetáculo, publicado em
1967, o poder espetacular difuso é caracterizado como o
tipo de poder específico das sociedades capitalistas desenvolvidas, e que é intrínseco à articulação entre o processo
de produção e consumo de mercadorias e o processo de
produção e consumo de imagens, estando presente nos diferentes momentos da vida cotidiana, inclusive no que diz
respeito ao funcionamento das instituições políticas.
Por sua vez, o poder espetacular concentrado é
caracterizado como o tipo de poder existente em sociedades onde se faz presente o capitalismo burocrático, quer
seja em sociedades capitalistas subdesenvolvidas, quer em
países ditos socialistas, ou ainda durante o nazi-fascismo.
Nestas sociedades, ainda que com diferentes graus de intensidade, o Estado controla a vida econômica, bem como
a produção de espetáculos, que gira em torno da figura do
“líder da nação”.
O poder espetacular integrado e a sociedade
contemporânea
A existência do poder espetacular integrado significa a disseminação da sociedade do espetáculo em escala
mundial, devido à globalização do capitalismo (produção
e consumo de mercadorias e imagens em larga escala),
bem como a sua intensificação nos países capitalistas de76
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senvolvidos, onde ela já se fazia presente. Nos países onde
vigorava o poder espetacular difuso, a presença do poder
espetacular integrado representa o crescimento da atuação repressiva do Estado, com a assimilação de técnicas de
controle desenvolvidas por regimes ditatoriais. Os países
onde vigorava o pode espetacular concentrado, esta presença está vinculada ao aumento da atuação das corporações empresariais na vida econômica e na produção de
espetáculos.
Debord apresenta os principais aspectos da sociedade contemporânea, marcada pela presença do poder
espetacular integrado, da seguinte maneira:
A sociedade modernizada até o estágio do espetacular
integrado se caracteriza pela combinação de cinco aspectos principais: a incessante renovação tecnológica,
a fusão econômico-estatal, o segredo generalizado, a
mentira sem contestação e o presente perpétuo (Debord,
1997, p. 175).

Ele argumenta que a inovação tecnológica é inerente à sociedade capitalista, e que a fusão econômico-estatal é a tendência mais significativa do século XX. Os
demais aspectos da sociedade contemporânea seriam,
inclusive, desdobramentos desta tendência. Mas não haveria uma contradição entre a afirmação de uma fusão
entre a vida econômica e a atuação do Estado e o discurso neoliberal, defensor da não ingerência desse mesmo
Estado na vida econômica?
Ainda que não exista nenhuma referência ao neoliberalismo no texto de Debord, o conceito de poder espetacular integrado é útil para se fazer a crítica do neoliberalismo
enquanto ideologia. O triunfo ideológico do neoliberalismo
mascara, impede a compreensão das relações reais entre
o Estado e a economia capitalista. O discurso de que a
interferência do Estado é nociva à economia capitalista é
77

Cláudio Novaes Pinto Coelho

repetido à exaustão, e de forma uníssona, pelos principais
veículos da mídia impressa e eletrônica. Este discurso não
permite, devido à sua condição de uma mentira sem contestação, que se veja a interpenetração entre os interesses
empresariais e a atuação do Estado, e que esta interpenetração é inerente à economia capitalista contemporânea,
sendo a base para a presença de elementos de regimes
ditatoriais. A cooperação entre grandes corporações norte-americanas da internet com as práticas de espionagem
feitas pelo governo dos Estados Unidos em escala mundial
é um exemplo contemporâneo do poder espetacular integrado, com seus componentes ditatoriais.
A interpenetração Estado/economia capitalista é
confirmada, por exemplo, por autores insuspeitos de crítica
ao capitalismo como Aldo Musacchio e Sérgio Lazzarini.
No livro Reinventando o capitalismo de estado, eles argumentam que, a partir da década de 1980,
o capitalismo de estado transformou-se em fenômeno
complexo e multifacetado, caracterizado por um aparato
de modelos distintos. (...) Em muitos países, os modelos Leviatã como empreendedor, Leviatã como investidor
majoritário, Leviatã como investidor minoritário e propriedade privada pura tendem a coexistir (Musacchio;
Lazzarini, 2015, p. 324 -325).

A visão de Musacchio e Lazzarini a respeito da
existência de um capitalismo de Estado, onde este atuava
como empreendedor em escala mundial desde o início
do século XX, não é coerente com a distinção feita por
Debord entre o poder espetacular difuso e o concentrado. Mas, o que é significativo, em termos dos objetivos
deste texto, que é refletir sobre a contemporaneidade, é
o entendimento de que as privatizações, os carros-chefes
da hegemonia ideológica neoliberal, não representaram
o fim da importância econômica do Estado, mas o cresci78
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mento do seu papel como investidor minoritário em empresas privadas, bem como do seu papel como emprestador de capital para as empresas privadas.
Evidentemente, os objetivos dos textos de Musacchio
e Lazzarini e Debord não são os mesmos: enquanto os primeiros procuram “examinar as condições propícias à eficácia do Leviatã – como transformar a ‘mão espoliadora’ do
Estado em ‘mão cuidadora’, favorável ao desenvolvimento industrial e econômico” (Musacchio; Lazzarini, 2015, p.
340) –, Debord se dedica à crítica da sociedade capitalista
e das suas formas de dominação.
Um aspecto essencial da crítica de Debord à fusão
Estado/Economia é o entendimento de que a máfia “reina
como modelo de todas as empresas comerciais avançadas”
(Debord, 1997, p. 220). Ainda segundo Debord, “é um
engano opor a máfia ao Estado: nunca são rivais” (Debord, 1997, p. 220). A utilização do Estado para fins da
acumulação privada de capital implica na valorização do
segredo, já que os mecanismos dessa utilização não devem
ser de conhecimento público. Há, na sociedade do espetáculo na fase do poder espetacular integrado, uma dialética entre o visível e o invisível, ou seja, entre aquilo que é
mostrado pelo espetáculo, normalmente o que é superficial
e sem importância (como a “vida” das celebridades, por
exemplo), e o que permanece na obscuridade, como o real
funcionamento das instituições sociais. Se a máfia se torna
o modelo das instituições sociais capitalistas é porque o
tempo todo busca-se a ruptura com qualquer limite, inclusive os de ordem legal, para o processo de acúmulo de
capital, ao mesmo tempo em que se dá o estabelecimento
de uma rede de relações baseada na dependência pessoal
entre os membros dessas instituições.
A fusão Estado/Economia, tendo a máfia como modelo de funcionamento, não significa o fim da competição,
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sempre apontada como uma característica da sociedade
capitalista, mas o seu acirramento. Esta competição é o que
explica as incessantes denúncias de corrupção, que dão
origem aos escândalos políticos, fartamente divulgados
pela mídia em vários países, com destaque para a situação
brasileira atual.
O poder espetacular integrado e o jornalismo
Na sociedade do espetáculo, onde as relações sociais são mediadas pela imagem, divulgar publicamente
que determinadas instituições, como empresas e/ou partidos políticos, estão envolvidas em atividades ilegais, significa um duro golpe para a sua sobrevivência, favorecendo
outras empresas e/ou partidos cujas atividades, também
com características mafiosas, permanecem em segredo.
Neste contexto, o jornalismo desempenha um papel fundamental quer seja naquilo que divulga, quer naquilo que
deixa de divulgar.
O entrelaçamento entre as relações econômicas, a
vida política e o processo de produção e de consumo de
imagens esvazia o conhecimento histórico em prol de um
presente perpétuo. A valorização exclusiva do que está sendo vivido é uma característica do poder espetacular difuso,
já que do ponto de vista do consumo o que importa é a
mercadoria que está sendo consumida agora, o que já foi
consumido não interessa mais; mas é uma característica
também do poder espetacular concentrado, onde a população precisa desconsiderar o que foi dito no passado, e
acreditar no que o “líder da nação” está afirmando agora.
Com a fusão das duas formas de poder, no poder
espetacular integrado, há uma intensificação do processo
de mercantilização da vida social, que atinge áreas onde
ele ainda não estava se manifestando plenamente, como
o jornalismo. Segundo Ignacio Ramonet, o jornalismo de80
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veria ser chamado agora de instantaneísmo, já que as notícias perdem o seu valor a partir do momento em que já
foram consumidas, e precisam ser substituídas instantaneamente, o que é facilitado do ponto de vista tecnológico pela
existência da internet. Para ele,
a informação não se move em função das regras da informação – o que faria da verdade, por exemplo, uma
referência suprema –, mas em função das exigências
do comércio, que fazem do ganho, ou do interesse, o
imperativo absoluto. A segunda característica da informação, é óbvio, é que ela se acelerou até alcançar o
limite absoluto de aceleração. A que velocidade circula
a informação hoje? À velocidade da luz, ou seja, 300
mil quilômetros por segundo. Passamos de um mundo
do jornalismo para um mundo do imediatismo, do instantaneísmo, não há tempo para estudar a informação.
A informação é feita cada vez mais de impressões, de
sensações (Ramonet, 2003, p. 247).

Quanto ao esvaziamento do passado a partir da
dimensão política, ele agora tem o seu foco multiplicado,
já que inúmeros políticos disputam a condição não só de
líder da nação, mas também, se pensarmos no contexto
brasileiro, de líderes de estados e municípios. Estes políticos procurarão sempre uma identificação com a imagem
de líder valorizada no momento presente, se desligando
daquilo que não corresponde a esta imagem. Para isto eles
podem, ou não, contar com a colaboração das coberturas
jornalísticas. Só para dar um exemplo, pode ser mencionada a diferença na intensidade da cobertura da crise hídrica
em São Paulo e da operação “lava jato” da Polícia Federal.
O esvaziamento do conhecimento histórico significa
o esvaziamento do conhecimento de modo geral, devido
ao abandono da objetividade: é a noção de demonstração, de prova, que se perde. Um elemento fundamental
do poder espetacular concentrado, típico de países dita81
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toriais, é o funcionamento arbitrário do poder judiciário,
principalmente no que diz respeito a processos com implicações políticas. Debord menciona os “processos de Moscou” como um exemplo de esvaziamento do conhecimento
histórico, e da existência de provas objetivas, com o objetivo da produção de imagens que no momento presente
sejam as convenientes para o exercício da dominação. Nos
“processos de Moscou”, julgamentos acontecidos na União
Soviética durante a ditadura de Stálin, na década de 1930,
antigos líderes da revolução de 1917 foram condenados
por “crimes contra o Estado”, com base em “provas” obtidas mediante confissões e delações de pessoas presas. A
população acompanhou o “julgamento” por intermédio de
uma mídia (principalmente jornais e rádio) sob controle do
próprio Governo, e que produzia a imagem dos antigos
líderes como se eles sempre tivessem sido traidores. Afinal
de contas, no poder espetacular concentrado só pode haver um líder.
Leon Trotsky, o principal líder, junto com Vladimir
Lênin, da revolução de 1917, e uma das principias vítimas, ainda que à distância, pois se encontrava exilado, dos
“processos de Moscou”, fez uma análise destes processos
no livro Os crimes de Stálin. Nesta obra, Trotsky parece antecipar os argumentos de Debord sobre o poder espetacular concentrado, ainda que a sua visão fosse distinta no
que diz respeito à existência na URSS de um capitalismo
burocrático. Trotsky escreve:
Em regime arbitrário e despótico, que concentra entre
as mesmas mãos todos os meios de constrangimento
econômico, político, físico e moral, um processo não é
apenas um processo. É uma representação judicial na
qual os papéis foram designados antecipadamente. Os
acusados não entram em cena sem prévio ensaio, quando os diretores de cena tiveram a certeza de que suas
vítimas não se afastarão de seus papéis. Neste sentido,
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como em qualquer outro, os processos não são mais que
expressão do regime político da URSS. Em todas as assembleias, os oradores dizem as mesmas coisas, repetindo o orador principal, independentemente do que eles
haviam dito no dia anterior. Todos os artigos dos jornais
comentam a mesma diretriz em termos iguais. Os historiadores, os economistas e até os estatísticos espiam os
movimentos da batuta do chefe da orquestra, transformando o passado e o presente sem levar em consideração os fatos, os documentos ou a penúltima edição das
suas próprias obras. (...) O espetáculo pode ser bem ou
mal representado, é uma questão de técnica inquisitorial
e não de justiça (Trotsky, s.d., p. 187-188).

A existência de semelhanças (ainda que não uma
total coincidência) entre os “processos de Moscou” e julgamentos contemporâneos, também dotados de implicações
políticas, não é mera coincidência. A diferença é que estes
julgamentos não acontecem mais nos quadros de um poder político concentrado que precisa eliminar antigas lideranças políticas, mas sim de uma disputa entre diferentes
grupos (empresas/partidos) pelo poder político. Aqui também a atuação da mídia é fundamental. Se não se trata de
uma mídia controlada pelo Estado, trata-se de uma mídia
controlada por conglomerados empresariais. Mas a atuação da mídia é sempre fundamental.
Sem esta atuação, não seria possível a atual “judicialização” da política, ou seja, a resolução de disputas
políticas mediante a intervenção do poder judiciário, que
é um dos componentes do poder espetacular concentrado
que se faz presente nos Estados com regimes políticos “democráticos” na contemporaneidade, sendo uma ameaça à
sobrevivência dos elementos democráticos nestes países, já
que o poder espetacular integrado é uma combinação de
elementos democráticos com elementos ditatoriais. A articulação mídia/poder judiciário é tão intensa que há uma
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seleção de quais veículos, tendo em vista as suas linhas
editoriais, serão o receptáculo do “vazamento” das informações sobre os processos em andamento.
O poder espetacular integrado e a crise do capitalismo
Para Debord, a existência do poder espetacular integrado não significa que a sociedade capitalista desenvolveu uma capacidade de superar as suas contradições;
pelo contrário elas se agravam justamente devido ao esvaziamento do conhecimento histórico, e da objetividade de
modo geral:
Convém entretanto acrescentar a esta lista das vitórias
do poder um resultado, para ele, negativo: um Estado
em cuja gestão se instala por muito tempo um grande
déficit de conhecimentos históricos já não pode ser conduzido estrategicamente (Debord, 1997, p. 182).

A valorização de um presente perpétuo está relacionada também ao predomínio do capital financeiro. O que
caracteriza este domínio é a sua natureza especulativa, com
a circulação em escala mundial de imensas quantidades de
dinheiro, na forma de números transmitidos pela internet,
e que se deslocam em tempo real na busca das opções
mais lucrativas. O pensador brasileiro Milton Santos, em
sua obra Por uma outra globalização, menciona a existência de uma busca incessante pela mais-valia que se dá em
escala mundial, e que gera uma situação permanente de
crise, pois para ele, numa linha argumentativa próxima à
de Debord, o capitalismo tornou-se ingovernável:
O processo da crise é permanente, o que temos são crises sucessivas. (...) Então neste período histórico, a crise
é estrutural. Por isso, quando se buscam soluções não estruturais, o resultado é a geração de mais crise. O que é
considerado solução parte do exclusivo interesse dos ato-
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res hegemônicos, tendendo a participar de sua própria
natureza e de suas próprias características. Tirania do
dinheiro e tirania da informação são os pilares da produção da história atual do capitalismo. Sem o controle dos
espíritos seria impossível a regulação pelas finanças. Daí
o papel avassalador do sistema financeiro e a permissividade do comportamento dos atores hegemônicos, que
agem sem contrapartida, levando ao aprofundamento
da situação, isto é, da crise (Santos, 2000, p. 35).

A existência, desde a década de 1990, de crises periódicas, que se originam em diferentes regiões do mundo,
mas que geram repercussões imediatas, ainda que com diferentes graus de intensidade, em todas as demais regiões
corrobora os argumentos de Milton Santos. A existência de
uma crise de dimensões mundiais, e que se agravou a partir de 2008, é uma ameaça ao que ainda existe de democracia dentro do poder espetacular integrado.
O empobrecimento de parcelas significativas da
população mundial tem gerado, em vários países, o
crescimento de correntes políticas e culturais conservadoras. Este empobrecimento é uma consequência da sobrevivência da ideologia neoliberal, que continua a ser
hegemônica, apesar da crise, e que legitima com o seu
discurso contra a intervenção estatal o desmantelamento de políticas sociais, o fim de direitos trabalhistas etc.
Com isto aumenta ainda mais a interpenetração entre a
atuação estatal e os interesses empresariais. Mesmo nos
países onde não vem acontecendo um predomínio de
posturas conservadoras, como a Grécia, a crise é uma
ameaça à democracia, pois ela está sendo desmoralizada, tendo em vista a incapacidade de o governo eleito
fazer frente às medidas de “austeridade”, ou seja, de
cortes dos gastos sociais como aposentadorias, salários
de servidores públicos etc.
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Algo semelhante está acontecendo no Brasil, onde
houve a reeleição de uma presidente que na campanha
afirmava que iria combater a subordinação do Estado aos
interesses empresariais e manter os gastos sociais, mas que
uma vez reeleita, está fazendo o contrário. Sendo que, no
contexto brasileiro, o crescimento do conservadorismo é
bastante significativo, como se pode perceber pela presença em manifestações públicas de defensores do retorno à
ditadura militar, sem mencionar a composição da câmara
dos deputados em Brasília.
O jornalismo e a crise política no Brasil
A existência, em escala mundial, do poder espetacular concentrado implica numa ameaça permanente à sobrevivência, nas sociedades contemporâneas, de elementos
democráticos. A atuação da mídia, em especial do jornalismo, assume, neste contexto, uma enorme importância.
No Brasil, os principais veículos da grande mídia,
parecem estar agindo de acordo com a caracterização que
Bourdieu fez do jornalismo contemporâneo; trata-se de um
“bombeiro incendiário” (Bourdieu, 1997, p. 92). No livro
Sobre a televisão, ele chama atenção para as consequências
do predomínio no jornalismo, tendo em vista a importância
da dimensão mercantil, da “mentalidade-índice-de-audiência” (Bourdieu, 1997, p. 75). Uma das consequências é
“adular as pulsões e as paixões mais elementares” (Bourdieu, 1997, p. 74) associadas ao sentimento de vingança.
A cobertura dos escândalos envolvendo empresas públicas
e privadas e partidos políticos no Brasil, sem dúvida, possui esta característica. As seguintes palavras de Bourdieu se
adequam perfeitamente à maneira como a grande mídia
brasileira está atuando:
Vê-se como, através da mídia agindo como instrumento de informação mobilizadora, uma forma perversa de
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democracia direta pode instalar-se e fazer desparecer a
distância em vista da urgência, da pressão das paixões
coletivas, não necessariamente democráticas, distância
que normalmente é assegurada pela lógica relativamente autônoma do campo político. Vemos reconstituir-se
uma lógica da vingança contra a qual a lógica jurídica,
e mesmo politica, constituiu-se. Acontece também que os
jornalistas, na falta de manter a distância necessária à
reflexão, desempenhem o papel do bombeiro incendiário (Bourdieu, 1997, p. 92).

Bourdieu usa como exemplo a cobertura, pela mídia francesa, de um assassinato de um jovem francês cometido por um outro jovem francês, mas “de origem africana” (Bourdieu, 1997, p. 93), e que acirra os sentimentos
racistas explorados politicamente pela extrema-direita. Esta
exploração é, no entanto, criticada pela própria mídia.
No Brasil, as manifestações contra a presidente
Dilma, de 16 de março de 2015, foram estimuladas pela
própria mídia, tanto a impressa quanto a eletrônica, que
divulgou a sua realização de forma intensa na semana que
antecedeu a manifestação, além de uma extensa cobertura, pela mídia eletrônica, enquanto as manifestações estavam acontecendo. Como é de conhecimento público, apelos pela volta dos militares ao poder estiveram presentes
nas manifestações, ainda que o foco tivesse sido a defesa
do impeachment da atual presidente e os protestos contra a
corrupção. As manifestações posteriores já não receberam,
com algumas exceções como a revista Veja, o mesmo tipo
de cobertura. Sendo que alguns veículos, como a Folha de
S.Paulo, publicaram editoriais contrários à tese do impeachment. Por exemplo, no editorial de 6 de agosto de 2015,
o jornal argumentava:
O impeachment é um recurso extremado da democracia para as raras situações em que se torna necessário
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ejetar um governante legitimamente eleito. Requer sólida comprovação jurídica de crime de responsabilidade,
antes de mais nada, e depois o consenso político de que
o mandatário perdeu toda a condição de governar. Nenhum desses pré-requisitos está dado (Folha de S.Paulo,
6/08/2015, p. A2).

No entanto, a cobertura jornalística da própria Folha mostra como a atuação como incendiário é inerente
ao jornalismo contemporâneo, como indica a existência de
várias matérias divulgando a presença em manifestações
de um boneco, que representa o ex-presidente Lula trajado como presidiário. No dia 31 de agosto foram publicadas, na primeira página, uma foto e uma chamada para
matéria mostrando que a presença do boneco na Avenida
Paulista, no dia anterior, um domingo, gerou brigas entre
“manifestantes antigoverno e petistas”. No dia 7 de setembro, a página A7, em sua quase totalidade, foi dedicada
a matérias sobre o boneco, inclusive com a indicação de
que estaria sendo feito um outro boneco para representar a
presidente Dilma Roussef. No dia seguinte, a parte do alto
da primeira página do jornal foi ocupada por uma foto dos
dois bonecos em uma manifestação em Brasília. No caso
da Presidente, ela veste uma roupa vermelha com uma estrela (símbolo do PT) estilizada, e com um nariz de “Pinóquio”. Neste mesmo dia, o editorial legitima a presença do
boneco contra Lula, batizado de Pixuleco, e a redução da
política à dimensão emocional e ao processo de construção/desconstrução das imagens dos políticos:
Entende-se, pois, o sucesso do Pixuleco. Mesmo que
nada esteja provado contra Lula, o boneco vestido de
presidiário sintetiza a ojeriza que seu partido desperta
em camadas crescentes da sociedade. A oposição, não
por mérito das agremiações políticas, arrumou um símbolo anti-PT. Falta ainda um programa de governo (Folha de S.Paulo, 08/09/2015, p. A2).
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Num momento em que, como o próprio jornal reconhece, inexistem quaisquer provas, e muito menos uma
condenação por ações criminosas, contra o ex-presidente,
só podemos concluir que a mídia já está criando um clima
favorável a um processo político-jurídico contra ele.
Mas, o editorial, além de explicitar a atuação da
mídia como incendiária, indica, ainda, um outro elemento
importante da postura da imprensa. Ela age como se fosse
um partido político. Gramsci, refletindo sobre a sociedade
italiana das primeiras décadas do século XX, argumentava que, devido à fraqueza organizativa e à inconsistência
ideológica dos partidos, a imprensa tendia a agir como
se fosse um partido político: “Na Itália, pela falta de partidos organizados e centralizados, não se pode prescindir
dos jornais, são os jornais, agrupados em série, que constituem os verdadeiros partidos” (Gramsci, 2000, p. 218).
Evidentemente, a situação italiana do início do século XX e
a situação brasileira contemporânea não são idênticas. No
entanto, no atual contexto brasileiro também existe uma
fraqueza dos partidos políticos.
No caso da mídia brasileira contemporânea, sua atuação como partido faz com que ela inclusive apresente programas de governo, que, como era de se esperar, seguem
os preceitos da ideologia neoliberal. No editorial da Folha
de S.Paulo publicado na edição de 16 de agosto, dia de
manifestações contra a presidente Dilma, defendia-se que:
Pôr um freio nos gastos públicos pode ser visto como sacrifício no curto prazo, pois necessariamente implica discutir os limites das despesas obrigatórias (como a Previdência), as vinculações excessivas no Orçamento e uma
infinidade de subsídios e desembolsos que beneficiam
apenas grupos de pressão. Tais debates, por impopulares que sejam, não podem ser adiados (Folha de S.Paulo,
16/08/2015, p. A2).
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No editorial publicado no dia seguinte, 17 de agosto,
há uma defesa explícita do atual ministro da Fazenda, que segue justamente a cartilha neoliberal: “O que há de relevante no
governo Dilma são as providências econômicas propostas, negociadas e implementadas parcialmente pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy” (Folha de S.Paulo, 17/08/2015, p. A2).
A razão de a Folha ainda atuar como bombeira, no
que diz respeito ao governo Dilma, é bastante óbvia, e tem
a ver com o apoio que o seu governo ainda recebe dos setores dominantes do capital financeiro nacional. A manchete da edição de 23 de agosto trouxe uma frase da entrevista
de Roberto Setúbal, presidente do principal banco privado
brasileiro: “Saída da presidente traria instabilidade, diz Setúbal”. Mas, apesar do apoio à permanência de Dilma, Setúbal não deixa de defender a necessidade de “reformas”,
como a reforma trabalhista. Para ele, a legislação trabalhista é “uma legislação que nenhuma empresa consegue
cumprir” (Folha de S.Paulo, 23/08/2015, p. A28).
Como já foi visto, Bourdieu mostra que a atuação da mídia como bombeiro incendiário está vinculada
à mentalidade-índice-de-audiência. No contexto brasileiro
contemporâneo, a mídia, vinculada aos grandes grupos
comunicacionais, não pode contrariar o seu público consumidor, que tem uma postura antipetista incentivada anos
a fio pela própria mídia, mas também não pode pregar a
derrubada de um governo que está agindo a favor dos interesses da classe dominante brasileira. Não é muito difícil
imaginar como esta mídia vai agir, caso a continuidade do
governo Dilma contrarie os interesses dominantes.
Referências
BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1997.
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre

90

Jornalismo e política na contemporaneidade

a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Vol. 2. Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe. Porto: Publicações Escorpião, 1974.
MUSACCHIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio G. Reinventando o capitalismo de Estado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2015.
RAMONET, Ignacio. O Poder Midiático. In: MORAES, Dênis de
(Org.). Por uma outra comunicação. Rio de Janeiro: Record,
2003, p. 243-252.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro:
Record, 2000.
TROTSKY, Leon. Os crimes de Stalin. Rio de Janeiro: Melso,
s.n.

91

