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Resumo 

 

O artigo observa a predominância dos conceitos de hegemonia e controle no contexto 

comunicacional das sociedades atuais, apontando o processo de democratização como 

contraponto a tal prática. A partir do método de pesquisa bibliográfica e do 

levantamento de dados a respeito do tema, nota-se a complexidade das relações 

socioeconômicas que propiciam um mundo no qual discursos são legitimados ou não 

pelo potencial frente aos mercados. Pensar em políticas públicas e processos que 

desenvolvam uma cultura democrática real faz-se algo necessário como forma de pensar 

a comunicação sob outra lógica, mais plural e integradora. Possui ainda o artigo um 

caráter de contribuição para estudos desenvolvidos com relação ao tema. 
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Controle e consumo 

Ao pensar em uma estrutura econômica e cultural como a comunicação hegemônica, é 

importante entender como a sociedade atual passa por um processo de transformação 

em sua organização e no modo de lidar com a cultura e os saberes. Esta transição 

redireciona a maneira como a sociedade trata o poder das instituições tradicionais e da 

canalização de cada saber. A tecnologia e a economia, ao caminharem juntas por um 

desenvolvimento mútuo, reprogramam todas as relações sociais, processo que se 

encontra em andamento na atualidade.  

                        

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Estudante de especialização do Curso de Mídia, Informação e Cultura pelo Centro de Estudos Latino-Americanos 

sobre Comunicação e Cultura da ECA-USP, email: paulohsemicek@gmail.com. 
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Foucault (1999), ao refletir sobre a prática de manutenção do Estado por meio do 

confinamento, observa que o indivíduo se encontra constantemente “sequestrado” por 

alguma instituição: a família, a escola, o trabalho, o governo. As instituições e o Estado 

demonstram solidez e atuam como fonte de credibilidade, criando a sensação de 

segurança na qual essa sociedade acredita que, em situações de crise, esses espaços são 

responsáveis pela sustentação da vida cotidiana. 

 

As disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e as “fileiras” criam 

espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. 

São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam 

segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e 

indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma 

melhor economia do tempo e dos gestos. São espaços mistos: reais pois que 

regem a disposição de edifícios, de salas, de móveis, mas ideais, pois 

projetam-se sobre essa organização caracterizações, estimativas, hierarquias 

(FOUCAULT, 1999, p.173). 

    

A velocidade dos avanços tecnológicos, porém, gera uma perturbação na sociedade de 

confinamento. Quando os computadores passaram a ter uma face comercial atuante e 

deixaram de ser apenas máquinas de uso militar, o mercado os abraçou como potencial 

de consumo. A união entre a tecnologia e o mercado tornou o mundo virtual acessível à 

população, ainda que as experiências sejam diferentes conforme a classe social. A 

tecnologia permitiu aumentar as velocidades com o que o mercado funciona, exigindo 

uma rapidez que não se alinha fielmente às instituições de confinamento.  

                         

Novos produtos, novas mídias e novas propostas de organização do cotidiano: a 

tecnologia se adequou perfeitamente ao mercado e é fundamental no atual conceito de 

consumo. As pessoas compram mais, assistem mais e também são melhor observadas, 

monitoradas, estimuladas pela comunicação e interação em rede. O processo facilitou a 

ideia de um controle maior sobre os indivíduos: saber o que fazem, o que dizem e como 

se integram ao mercado.  

 

As conquistas de mercado se fazem por tomada de controle e não mais por 

formação de disciplina, por fixação de cotações mais do que por redução de 

custos, por transformação do produto mais do que por especialização da 

produção. A corrupção ganha aí uma nova potência. O serviço de vendas 

tornou-se o centro ou a ‘alma’ da empresa (DELEUZE, 2008, p.224) 

 

Um mundo no qual as pessoas estão sob monitoramento constante e estímulo frequente 

ao consumo. Tudo se converte em produção: educação, saúde, cinema, artes e também a 
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comunicação. A suposta liberdade é também uma maneira de incutir um controle, para 

que o indivíduo consuma continuamente. Uma nova maneira de pensar a vida que 

fragmenta o antigo sequestro das instituições, mas que transforma isso em algo mais 

veloz, com mais nichos, mas igualmente preso a um consumo.  

                         

O estímulo ininterrupto dos mercados faz com que o indivíduo seja incentivado a adotar 

estilos de vida, tendências, ideias e produtos. O desejo de consumir faz parte não apenas 

da sociedade de controle, mas também de outra realidade do capitalismo. A noção 

clássica do funcionamento das fábricas e da produção se modifica: o valor de troca é 

predominante relevante em relação ao valor de uso.  

                         

A sociedade de controle atende ao capitalismo da empresa, cuja venda é a alma dos 

mercados. A crise do confinamento acontece porque a convergência das instituições 

para o mercado exige outra dinâmica: o controle dos indivíduos e seus saberes é 

fundamental, seja para estimular o conhecimento dentro desta nova lógica ou apenas 

como algo efêmero. 

                         

A comunicação, como instrumento hegemônico que faz parte da dinâmica da sociedade 

de controle, é a representação midiática do capitalismo de empresa. Seus conteúdos, 

graças à tecnologia atual, se expandem por mídias, formatos e velocidades cada vez 

maiores, mas com durações reduzidas e dentro de um contexto no qual um conteúdo 

logo é substituído por outro. Mais conteúdo em menos tempo significa maior 

possibilidade de consumo; a hegemonia comunicacional oferece ao público uma 

sensação de liberdade em relação à sociedade de confinamento. 

                         

Ainda que a possibilidade de mais conteúdos de comunicação em diferentes mídias 

pareça um salto de liberdade em relação a tempos anteriores, há um mercado por trás 

disso. É o exercício de um controle, pois só há a liberdade para escolher o conteúdo e 

não para escolher a comunicação. “O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas 

também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e 

descontínua (DELEUZE, 2008, p.224)”. 
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Todas estas condições são favoráveis ao surgimento de um fenômeno importante para o 

estabelecimento de uma comunicação hegemônica: o processo de midiatização. O 

controle não apenas transforma o confinamento em consumo contínuo e imediato: ele 

também possibilita um cenário no qual as interações sociais são conduzidas pelo 

aparelho midiático, no qual o sujeito se enxerga como membro da sociedade por meio 

da sua relação com os meios de comunicação, tanto como processo vertical (de ser 

pautado por veículos e influenciadores) como horizontal (interação mútua com outros 

sujeitos virtualmente). 

                         

Sodré (2009) observa essa exposição do sujeito à midiatização como uma metáfora 

parcial de um espelho. Nele, a sociedade se vê refletida pelas mídias, mas ao mesmo 

tempo se molda como uma nova forma de pensar relações sociais e identidades.  

 

O espelho midiático não é simples cópia, reprodução ou reflexo, porque 

implica uma forma nova de vida, com um novo espaço e modo de 

interpelação coletiva dos indivíduos, portanto, outros parâmetros para a 

constituição das identidades pessoais. Dispõe, consequentemente, de um 

potencial de transformação da realidade vivida, que não se confunde com 

manipulação de conteúdos ideológicos (SODRÉ, 2009, p.23) 

 

Ao refletir sobre toda a construção dessa bios virtual, é preciso entender que ela cria 

uma nova forma de vida e que esta transpõe os limites do corpo, indo além de uma 

tecnologia apenas proteica. É um distanciamento ainda maior das instituições de 

confinamento e uma aproximação de condições propícias para uma exposição total à 

cultura do consumo.  

                         

A aparente falta de intermediários na relação entre o indivíduo e o ambiente virtual dá a 

impressão de que há uma quebra entre as tradicionais formas e meios de comunicação e 

o mundo da Internet. No entanto, a sensação de liberdade é apenas a face da sociedade 

do controle que facilita a exposição pessoal e assim gera informação para as empresas 

que detém ferramentas de comunicação online, como as redes sociais, meios de 

comunicação tradicionais com presença virtual e também empresas de todas as áreas do 

sistema capitalista. 

                         

O ambiente virtual é um lugar propício para o consumo. A relativa liberdade oferecida 

pela sociedade do controle nesse contexto faz com que a quantidade de produtos e ideias 
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a serem consumidas seja quase incalculável. A dinâmica que altera o indivíduo faz o 

mesmo com as criações culturais. Não apenas a inspiração e a subjetividade de um 

processo criativo são fundamentais na obra feita dentro da lógica do controle. É 

transformação da criação em produto: não basta o discurso e a estética, o potencial de 

consumo também se torna intrínseco na avaliação de qualquer obra. “Agora são os 

clientes em potencial, seus números e o volume de dinheiro de que dispõem que 

decidem (embora frequentemente por falha, não por intenção) o destino das criações 

culturais (BAUMAN, 2012, p.81)”. 

                         

A disposição dos mercados nos dias de hoje é o fator que possibilita a cultura do 

consumo contínuo. O capitalismo atual busca o controle por meio da venda menos 

restritiva possível, um liberalismo que se sobrepõe às questões nacionais. Nesse 

contexto, os estados nacionais ocupam uma posição que os remete à sociedade do 

confinamento, o que os leva a um questionamento constante sobre sua eficiência, 

fenômeno menos incisivo no mercado financeiro globalizado. 

 

Hegemonia, comunicação e tecnologia 

 

O conceito de hegemonia se relaciona com a ideia de uma sociedade de controle na 

atualidade. Gramsci (1982), ao refletir sobre a influência da intelectualidade de grupos 

dominantes sobre populações ao redor do mundo, aponta como esse processo envolve o 

desenvolvimento de uma legitimidade do intelectual para que seus pensamentos tenham 

poder diante da sociedade.  

Os intelectuais são os "comissários" do grupo dominante para o exercício das 

funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do 

consenso “ espontâneo" dado pelas grandes massas da população à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que 

nasce "historicamente" do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo 

dominante obtém, por causa de sua posição e de sua .função no mundo da 

produção; 2) do aparato de coerção estatal que assegura "legalmente" a 

disciplina dos grupos que não "consentem", nem ativa nem passivamente, 

mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos de 

crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo 

(GRAMSCI, 1982, p.10) 

 

                         

Ao trazer o conceito para a atualidade, é possível observar a existência de grupos 

dominantes que exercem seu poder econômico e fazem acontecer o capitalismo 

empresarial e movimentar mercados e consumo. Contudo, não o fariam com uma 
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simples dominação sobre a sociedade; o consumo de ideias e produtos precisa ser 

legitimado, referenciado. Agentes da comunicação, como sempre fizeram nos meios de 

comunicação tradicionais e seguem fazendo na comunicação da rede, influenciam o 

pensar da população de acordo com o que determina o mercado.  

                         

Tanto na sociedade do confinamento quanto na sociedade do controle, influências são 

exercidas em nome do sistema econômico capitalista. Ainda que os indivíduos hoje 

possam se expressar e se expor na Internet com aparente liberdade, estes são 

influenciados de alguma forma. Suas ações refletem elementos do meio virtual em que 

está presente e este é obra da tecnologia desenvolvida com o capital nela investida.  

  

A diversidade cultural e a pluralidade dentro de cada país não podem se encaixar 

completamente dentro da hegemonia comunicacional porque já não é a sua noção de 

representatividade que predomina. Se não houver o fator mercadológico e a 

legitimidade pela cultura do consumo, um tema pode ser diminuído ou mesmo ignorado 

por um grande grupo de comunicação. A cultura nessa lógica comercial serve como um 

elemento de prestígio, na qual os produtos/conteúdos considerados “culturais” servem 

como símbolo de algum tipo de elevação social. Trata-se de uma prática que não é 

obrigada a gerar reflexão e dessa forma se transforma em mero objeto de consumo que 

passa pelo fluxo rápido e contínuo da comunicação. “Toda esta substância cultural é 

consumida na medida em que o seu conteúdo não alimenta a prática autônoma, mas a 

retórica da mobilidade social (...) (BAUDRILLARD, 2010, p.136)” 

                         

Essa legitimidade que a hegemonia exige dos conteúdos comunicacionais precisa ainda 

trabalhar com a questão da subjetividade de cada indivíduo. Considerando o fato de que 

o capitalismo atual carrega consigo a necessidade de produzir modelos de produção e 

consumo que alimente e retroalimente o sistema, a subjetividade se condiciona a tais 

padrões.  

                         

A ideia de uma subjetividade formatada pelas nuances capitalistas afeta a maneira com 

que o indivíduo percebe o mundo, pois ele enxerga a sociedade pelas lentes que o 

sistema econômico lhe proporciona. “Esta concepção de subjetividade difere, portanto, 

da ideia de subjetividade enquanto inferioridade (individualidade) e com o ideal do 
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trabalhador livre, que vende a força do seu trabalho como mercadoria (CZERMAK, 

SILVA, 1991, p.45)”. 

                                              

Esse processo, no entanto, possui uma sofisticação nas suas formas, pois um dos fatores 

principais para o sucesso da hegemonia na comunicação é a suavização da mensagem 

em favor das vontades comerciais, pormenorizando assim qualquer questão crítica sem 

que haja uma predominância do domínio explícito e da violência irrestrita.  

 
Além do advento da mundialização e a partir dele, transformações no real 

histórico ou concreto, como a urbanização descontrolada, a extrema 

subjugação da natureza a técnicas lucrativas e destrutivas e a privatização dos 

espaços públicos geraram fragilidades e dependências que facilitaram o 

emprego de mecanismos de controle muito mais sofisticados que aqueles 

existentes na era da industrialização e dos meios lineares (NOGUEIRA, 

2015, p. 17.) 

 

 

O capitalismo possui um projeto econômico definido, que é o de reduzir o papel do 

Estado a um mínimo e permitir a livre atuação do mercado com o mínimo ou sem 

nenhum tipo de regulamentação. É preciso então que a comunicação, em suas diversas 

frentes, possa garantir a penetração desse discurso dentro da sociedade, de forma a 

legitimar processos que poderiam ser questionados em um debate mais igualitário.  

 

A informação que corre velozmente por meio da tecnologia é um pilar que sustenta o 

capitalismo atual. Grandes corporações e investidores ativos no mercado vivem para 

fechar negócios e se manterem em relevância nesse cenário. Possuir uma rede de 

contatos e capacidade de receber e analisar informações é fundamental nesse cenário; 

quanto mais avançada a comunicação, melhor é a capacidade de transformar esses 

dados em lucro e valorização.  

 

A competitividade e a representatividade de um grande grupo empresarial, como são 

tanto os de comunicação quanto as redes sociais, depende da interpretação precisa de 

informações. A habilidade de analisar os números de audiência, repercussão e os dados 

econômicos é importante, porém estes grupos ainda devem levar em conta outro fator 

valioso: a percepção popular da empresa e do meio no qual ela atua. Cada indivíduo 

carrega consigo um conjunto de elementos culturais e sensibilidade própria para 

compreender esse ambiente. 
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A intensificação tecnomidiática atravessa, articula e condiciona o atual 

estágio do capitalismo, cujo pilar de sustentação é a capacidade de 

acumulação financeira numa economia de interconexões eletrônicas. O 

sistema tecnológico incorpora à lógica hegemônica sua vocação expansiva, 

ancorada na contínua integração de fluxos de informação de altíssima 

velocidade. (MORAES, 2006, p.34) 

 

                         

A tecnologia, em constante evolução, serve primorosamente a essa lógica ao facilitar as 

articulações comerciais por meio de inovações que fazem os sistemas operacionais e o 

mercado funcionarem em velocidades cada vez maiores. Entre todos os tipos de 

informações, a cultura é peça-chave no processo; a capacidade de organizar os saberes e 

projetar significados se une à tecnologia para propagar informação a um grande número 

de pessoas ao mesmo tempo: o meio de comunicação.  

                         

A partir do momento em que o indivíduo está completamente integrado racional e 

emocionalmente à rede e por consequência ao controle, ele não está apenas consumindo 

informação – também a fornece. Cada vez que se expressa, navega e consome, geram-se 

dados, que são diretamente enviados às grandes empresas responsáveis por ferramentas 

de busca e redes sociais. O individuo, ao sentir a suposta liberdade de expressão que 

nunca teve antes, expõe sua vida pessoal e dá à lógica do controle as condições para que 

lhe ofereçam uma filtragem de conteúdos especial, que interprete o mais precisamente 

possível as informações pessoais e crie um ambiente virtual confortável. 

 
Quanto mais aprisionados estiverem os usuários, mais fácil será convencê-los 

a se conectar às suas contas – e quando estamos constantemente conectados, 

essas empresas continuam a rastrear dados a nosso respeito mesmo quando 

não visitamos seus sites. Se estivermos conectados no Gmail e visitarmos um 

site que utilize o serviço de anúncios Doubleclick, da Google, esse dado será 

associado à nossa conta no Google. Além disso, com os cookies de 

rastreamento que esses serviços instalam em nossos computadores, o 

Facebook e o Google conseguem usar nossas informações pessoais para nos 

fornecer anúncios em sites de terceiros. Toda a rede pode se transformar 

numa plataforma para o Google ou o Facebook (PARISIER, 2012, p.32) 

                 

O que a pessoa oferece na Internet é mais do que uma versão virtual de sua vida 

cotidiana. Os dados coletados viram estatísticas, padrões e filtros, que buscam analisar 

essa presença virtual e assim oferecer conteúdos e produtos que agradem ao 

consumidor. 

 

 A legitimidade da hegemonia por meio da comunicação e do espetáculo 
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O indivíduo só pode estar sujeito ao estímulo constante do consumo se oferecer à 

sociedade do controle sua presença virtual o mais frequente possível. Dados da 

consultoria ATKearney de 2014 indicam que 28% dos entrevistados em todo o planeta 

estão ininterruptamente presentes na Internet. Entre os brasileiros analisados, 51% 

disseram a mesma coisa. Não se trata de visitar ocasional ou frequentemente a rede; 

estes usuários estão online o tempo todo, acessando conteúdos sem se desconectar de 

suas contas e perfis. 

                         

Uma infraestrutura técnica de grandes proporções, com legitimidade intelectual e 

popularidade, que se movimenta de centros de poder econômicos para as regiões 

periféricas do sistema capitalista. Esta é uma definição que se aplica tanto para os meios 

de comunicação de massa tradicionais quanto para as empresas atuais da Internet, com a 

óbvia diferença comunicacional e organizacional entre os dois atores. Ainda que a 

liberdade de expressão e de consumo de conteúdos seja de fato maior na rede horizontal 

que nos veículos verticais, ambos os modelos estão baseados em uma estrutura básica 

de mercado: a oferta de comunicação e a noção de cultura se mantêm obedientes ao 

sistema econômico vigente. 

 

Este processo do capitalismo informacional reforça o potencial comunicador 

das localidades e permite sua conexão com quaisquer pontos e nós da rede, 

comprimindo a anulando as longas distâncias. O que pode parecer 

contraditório para o senso comum é o fato de que a possibilidade de 

comunicação e a liberdade de compartilhar conteúdos é realizada sobre uma 

gigantesca infraestrutura de controle que possui uma camada física e outras 

camadas lógicas (SILVEIRA, 2010). 

 

A facilidade de expressão e exposição gerada pelas as ferramentas de comunicação do 

ciberespaço, atualmente exemplificadas pelas redes sociais, é possível com o trabalho 

técnico realizado por empresas com atuação no mercado capitalista. Logo, a liberdade 

da conexão em rede, mais do que um avanço comunicacional e mesmo social, é parte de 

uma lógica comercial, na qual a popularidade destas companhias é uma informação que 

interessa a acionistas, investidores e consumidores. 

                         

Um exemplo de potencial comercial de uma empresa gigante de rede social é o 

Facebook. Dona de quatro dos dez serviços (Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp 
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e Instagram) com mais usuários em toda a Internet, a companhia totaliza cerca de 4,6 

bilhões de contas diferentes, segundo pesquisa do site Statista de janeiro de 2017. 

Tamanho poder responde diretamente ao chamado do mercado financeiro, fazendo das 

ferramentas de exposição dos indivíduos um meio de expressão para que tem uma conta 

e uma mercadoria para companhias de outras área detectarem preferências e assim 

oferecer todo o tipo de produto. 

                         

Há uma naturalidade no pensamento de que a informação dentro deste avanço dos 

computadores é parte da evolução do sistema capitalista, algo que se explica pelo 

desenvolvimento da sociedade de controle e da manutenção da hegemonia. Desde a 

comunicação de massa até a comunicação hegemônica, sempre houve uma prática de 

legitimação do capitalismo por meio da produção de conteúdo e do seguimento de uma 

lógica essencialmente comercial. 

 

As novas tecnologias apoiam e coincidem, em termos econômicos, com a 

extraordinária aceleração da expansão do capital (o “turbocapitalismo”), esse 

processo tendencial de transnacionalização do sistema produtivo e de 

atualização do velho liberalismo de Adam Smith a que se vem chamando de 

“globalização” (SODRÉ, 2009, p. 11). 

 

                       

Considerando todo esse processo histórico que culmina no estabelecimento da 

comunicação hegemônica, é visível o poder de penetração dos grandes meios de 

comunicação e das redes sociais no poder econômico, na promoção de culturas e na 

mediação de relações sociais dentro da sociedade. O tempo e o espaço que essa 

comunicação ocupa no cotidiano das pessoas é gradativamente maior e contínuo. 

                           

Carregar tal poder de influenciar as pessoas é determinante no momento em que se 

percebem diferentes culturas e modelos cognitivos. Deter um discurso dominante dá aos 

grandes grupos de comunicação a capacidade de serem atores ativos na construção de 

variadas noções de cultura, e o posicionamento da empresa diante de cada uma delas é 

crucial na influência cultural sobre a sociedade. 

 
Frente ao consenso dialógico, do qual Habernas vê emergir a razão 

comunicativa – desvencilhada da opacidade discursiva e da ambiguidade 

política que introduzem a mediação tecnológica e mercantil -, o que estamos 

precisando pensar é a hegemonia comunicacional do mercado na sociedade, 

ou melhor, a conversão da comunicação no mais eficaz motor do deslanche e 

inserção das culturas – étnicas, nacionais ou locais – no espaço/tempo do 
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mercado e das tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, estamos precisando 

pensar o novo mapa que essas tensões desenham entre as mutações 

tecnológicas, as explosões e implosões das identidades e as reconfigurações 

políticas das heterogeneidades (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 53). 

                  

Fossem estes grupos favoráveis à pluralidade de culturas e discursos, algo passível de 

debate em um país repleto de diversidade como o Brasil, questões como a 

democratização da mídia seriam menos repercutidas. No entanto, o fator econômico é 

intrínseco a essas empresas: tudo o que transmitem e publicam precisa gerar lucro, de 

alguma forma. As editorias de cultura, esporte e mesmo a previsão do tempo do jornal 

precisam fazer parte dessa lógica.  

                          

Martín-Barbero (2006) observa a hegemonia comunicacional como molde de elementos 

como o senso comum da sociedade, o que afeta todas as suas áreas. Espetáculos como o 

da televisão criam uma gama de narrativas demandadas pelas empresas de 

comunicação, tornando as mídias como algo potencialmente lucrativo e, dentro da 

movimentação dos mercados da área, forças a serem unidas e alinhadas em 

conglomerados, gerando no país uma verdadeira concentração midiática. Os fatos são 

trazidos pelos veículos de comunicação, influenciam o cotidiano das pessoas, que por 

sua vez influenciam a pauta desses mesmos veículos, em um sistema que se 

retroalimenta e que trata iniciativas independentes como forças menos influentes. 

 
A vida político-social também é moldada pelo espetáculo. Os conflitos 

sociais e políticos são crescentemente afastados das telas, que mostram 

assassinatos surpreendentes, ataques terroristas, escândalos sexuais de 

celebridades e políticos e a violência explosiva do cotidiano. A cultura da 

mídia não aborda apenas grandes momentos da experiência contemporânea, 

mas também oferece material para fantasia e sonho, modelando pensamento e 

comportamento assim como construindo identidades. Seus rituais como 

Olimpíadas, a Copa do Mundo, eventos esportivos de entretenimento, como o 

Oscar e o Emmy, celebram os valores dominantes e validam uma sociedade 

baseada na competição e na vitória (KELLNER, 2006, p.119). 

 

O conceito de espetáculo não é recente. Guerra e religião, por exemplo, são maneiras de 

criar heroísmos e sagas para transmitir valores e reforçar fidelidades a uma ideia ou 

visão da vida. O que difere o espetáculo midiático de outros é a tecnologia empregada 

nele e a velocidade com a qual narrativas se desenvolvem, desaparecem e reaparecem, 

algo que a Internet proporciona com desenvoltura e acaba por influenciar outras mídias, 

como a televisão.  
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A megacorporação engloba as diversas mídias (internet, rádio, TV, mídias digitais, 

cinema, entre outros) ao mesmo tempo em que abrange conteúdos de diferentes origens 

(informação jornalística, entretenimento e publicidade). A ideia de que um mesmo 

grupo é capaz de mostrar sua força com qualquer mensagem por qualquer meio é a 

tônica da concentração midiática e o motor que impulsiona a comunicação hegemônica. 

É esse sistema que crê possuir a habilidade de encaixar diferentes cenários culturais na 

sua linha editorial particular, absorvendo o que é considerado bom do ponto de vista 

mercadológico e repelindo o que não impulsiona a cultura do consumo.  

 
A cultura da mídia global está dominada por megacorporações que 

combinam entretenimento, informação e uma vasta seleção de produtos 

comercializáveis. Durante os anos 1980 e 1990, as redes de televisão nos 

Estados Unidos se juntaram com outros setores importantes das indústrias 

culturais e do capital empresarial (...) (KELLNER, 2006, p.124). 

 

Repensar a influência das megacorporações não é apenas criar veículos e conteúdos que 

contenham outra mensagem com relação aos grandes grupos atuais. As leis do mercado 

não são capazes de contemplar a diversidade cultural brasileira porque sempre terão o 

poder econômico como sustentação de todo o sistema. Se o objetivo dos debates a 

respeito da democratização da mídia é proporcionar meios de comunicação mais justos 

e em sintonia com a vasta quantidade de cenários culturais do país, questionar a lógica 

comercial das megacorporações é a alternativa. 

 

Cultura democrática e comunicação 

 

O entendimento de como deve funcionar a sociedade sob a vigência da democracia 

estende-se obviamente para além da comunicação; é uma questão que pauta todos os 

indivíduos independentemente de setores. Porém, a luta por políticas públicas que 

tragam a democratização das mídias passa pela ideia de que o sistema democrático é o 

caminho para alcançar tal objetivo. 

 

A sutileza da hegemonia nesse contexto está em manter estruturas que favorecem o 

elitismo econômico e a causar a sensação de que há uma natural conexão global entre 

indivíduos e povos, sem se fazer perceber os mecanismos de controle. No entanto, o 

avanço dos processos democráticos latino-americanos, como observa Santos (2002), 
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ainda que seja evidente a força da hegemonia, trouxe à tona novas representações para 

vozes e grupos resistentes e relevados pelas elites econômicas.   

 
(...) a teoria hegemônica da democracia, no momento em que é reaberto o 

debate democrático com o fim da guerra fria e o aprofundamento do processo 

de globalização, está frente a um conjunto de questões não resolvidas que 

remetem ao debate entre democracia representativa e democracia 

participativa (SANTOS, 2002, p.50). 

                          

Além de a democracia ser perceptível ao seu povo, ela precisa também se constituir de 

pessoas que sejam ativas politicamente na reivindicação de demandas e direitos. A 

partir da ideia coletiva de que existe e em boa medida funciona o processo, criam-se 

cenários culturais onde a representação e a diversidade podem ser elementos vivos no 

cotidiano das pessoas. 

                        

Cultura democrática é aquela na qual a diversidade cultural e as diferenças sociais de 

toda a ordem são concebidas com naturalidade, sem a institucionalização vertical de 

elementos culturais. Democratizar a comunicação é ter como base o princípio de que 

cenários culturais diversos devem estar sob iguais oportunidades, como oposição ao 

atual cultivo de uma erudição que busca determinar valores distintivos entre culturas. 

 

Tornar “social” uma democracia equivale hoje a afetar todos os 

equipamentos da cultura por esse poder grupal das diferenças sociais 

implicado na experiência democrática. Nesta, não pode conceber-se cultura, 

em termos patrimonialistas, como monopólio oficial de ideias materializado 

em ministérios, secretarias, academias de letras e manuais escolares; nem (em 

termos conceituais) como cristalização do valor humano a partir de 

parâmetros comparativos europeus (SODRÉ, 1996, p.85). 

                  

O Estado precisa, dessa forma, assumir o papel isento de regulador ao mesmo tempo em 

que trabalha indiretamente pelo advento dos meios públicos, comunitários ou sem fins 

lucrativos. Ainda que essa posição possibilite dúvidas a respeito da atuação estatal como 

agente a serviço dos meios que não são privados, o trabalho em favor da ascensão deles 

é o elemento-chave para o equilíbrio do espectro midiático.  

 

A pluralização da comunicação depende, entre outros requisitos, do 

convencimento social sobre a necessidade de espaços mais livres de 

informação e opinião e, principalmente, de políticas públicas que promovam 

a diversificação de fontes emissoras e a multiplicação dos pontos de vista. A 

ênfase nas políticas públicas tem a ver com a busca de uma perspectiva 

comunicacional e cultural democrática e igualitária, em contraposição às 
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políticas privadas que se assentam no primado da rentabilidade e do acúmulo 

de riqueza (MORAES, 2011, p.49). 

      

Somente políticas públicas que promovam uma democratização da comunicação não 

são suficientes para resolver toda a questão da hegemonia proporcionada pela sociedade 

do controle. A força do capital e o desenvolvimento da legitimidade da cultura do 

consumo fazem desta uma relação complexa que não pode ser desfeita com a simples 

atuação do Estado.  

                    

Refletir sobre a cultura democrática como algo plausível é também observar novas 

lógicas além da comercial. Esse pensamento leva ao desenvolvimento da ideia de que 

questões como a diversidade cultural e a comunicação pública não precisam ser sempre 

tratadas conforme o potencial de consumo que possuem. 
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