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Resumo:
A presente tese tem o propósito de contribuir para o processo de reconstrução do modelo de
esfera pública das mídias incorporando as fortes conotações normativas da comunicação
instituídas na democracia deliberativa. Para tanto, é realizada uma ampla revisão e análise
dos modelos de esfera pública liberal e republicana e deliberativa salientando os nexos entre
elas, bem como as formas como essas diferentes tradições dopensamento político concebem
o processo de formação da opinião pública e delimitam os espaços e funções da participação
popular na vida política democrática. De forma mais específica, a pesquisa usa o recurso
analítico da síntese teórica para revisar o conceito de esfera pública de modo a oferecer uma
resposta ao problema teórico de como conciliar as demandas comunicativas da democracia
deliberativa com a percepção de que a mediação dos fluxos da comunicação política é feita
de forma cada vez mais central na esfera pública constituída pelas mídias. A tese divide-se
em duas partes complementares. Uma primeira, na qual, a partir de uma revisão da literatura
dos modelos de democracia liberal, republicano e deliberativo e de seus subsequentes
modelos de esfera pública, são discutidas as condições estruturais da formação democrática
da opinião pública e da vontade política e, assim, das condições de legitimação democrática
dos atos administrativos e legislativos do sistema político. E uma segunda, dedicada à
reconstrução do modelo de esfera pública midiática a partir da noção de redes de esferas
públicas múltiplas e parciais, dos princípios de acessibilidade e participação efetiva dos
cidadãos na esfera pública e da diferenciação entre comunicação normativa e comunicação
estratégica. Por fim, conclui-se que somente um sistema midiático organizado segundo a
premissa da pluralidade de tipos de mídia, baseada na coexistência entre sistemas de mídia
comercial, de serviço público, comunitário ou alternativo nos diferentes setores de mídia,
pode constituir a base para o desenvolvimento de uma esfera pública midiática autolimitada
e abrangente o suficiente para atender às fortes demandas comunicativas de regimes
democráticos e, mais particularmente, da democracia deliberativa.
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