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I. INTRODUÇÃO

Num artigo recente publicado no Le Monde, intitulado
"Televisão pública ou televisão do Estado?", David Levy,
investigador da Universidade de Oxford, interrogava-se
sobre quanto tempo a BBC será ainda propriedade do
Estado e afirmava, referindo-se às críticas de que a BBC é
alvo, que dizer que a BBC é a "ovelha negra" do Governo
porque é financiada por dinheiros públicos é errado, uma
vez que a sua carta fundadora a protege de toda a inter-
venção governamental, obrigando os seus jornalistas a
praticarem um jornalismo independente apoiado nos
princípios estatutários e contratuais da televisão pública,
tais como: 

i) uma cultura política que reconhece esses valores; 
ii) uma cultura profissional que preserva uma inde-

pendência sem concessões; 
iii) um sistema de financiamento que incita os profis-

sionais  a preocuparem-se em primeiro lugar com os
cidadãos.

Na Europa, Portugal incluído, a discussão sobre o
serviço público de televisão é recorrente e cíclica, tendo
voltado a estar na ordem do dia no discurso político,
empresarial e jornalístico. 

A discussão assenta invariavelmente na comparação
entre televisão pública e televisão privada, orientando-se
em torno dos parâmetros audiências, custos, financiamen-
to e controle político.

O discurso político, influenciado sobretudo pela ide-
ologia, privilegia a questão do controlo político, enquanto
a indústria dos média, nomeadamente os operadores de
televisão, se centram no que consideram ser "concorrência
desleal".

A pergunta suscitada por estas críticas pode resumir-se
a saber "porquê ter um serviço público que custa caro ao
contribuinte, que não se distingue dos privados e que é
controlado pelos governos?". 

Ausentes da discussão estão questões como: 
Quais são os valores da televisão pública? 
Como se distinguem os conteúdos de serviço público?
Que desafios se colocam à televisão pública no novo

contexto de convergência, globalização e internacionaliza-
ção?

Antes de avançar na discussão, vejamos a traços largos
as características fundamentais do modelo histórico da
televisão pública.

II. O MODELO HISTÓRICO
DO SERVIÇO PÚBLICO
DE TELEVISÃO 

A existência de um sistema mediático competitivo e plu-
ralista é um pré-requisito da democracia. É geralmente
aceite que a legitimidade do modelo de serviço público
provém de ele se encontrar directamente associado à sa-
tisfação de necessidades de natureza democrática, social e
cultural dos cidadãos, como sejam, o pluralismo, a diver-
sidade a independência da informação e a qualidade da
programação. Ao serviço público caberá, assim, emitir
programas e informação que representem uma mais-valia
para os cidadãos e para a sociedade. 

Importa, aliás, a esse respeito recordar a Resolução do
Conselho da União Europeia e dos Representantes dos
Estados-Membros, de 25 de Janeiro de 1999, que reafirma
este entendimento, defendendo que "um amplo acesso do
público, sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades, a várias categorias de canais e serviços
constitui uma pré-condição necessária ao cumprimento
das obrigações específicas do serviço público de  televisão"
pelo que os Estados Membros devem "manter e aumentar
a capacidade do serviço público de radiodifusão para ofe-
recer ao público uma programação e serviços de quali-
dade, nomeadamente através do desenvolvimento e da
diversificação das actividades na era digital".

O modelo histórico da televisão pública possui três car-
acterísticas principais:

- Um conjunto de apoios a que alguns autores chamam
"privilégios";

- Um catálogo de obrigações que deve cumprir;
- Estruturas de controle através das quais a televisão

pública é monitorizada e controlada, de modo a assegurar
que os objectivos são cumpridos.1

Os apoios (ou privilégios) destinam-se a proteger o
operador público da dependência do mercado. São prin-
cipalmente de natureza económica ou técnica, em geral,
receitas de taxas ou de outras formas de financiamento,
ou facilidades de natureza técnica, por exemplo, ao nível
da cobertura.

A segunda característica - obrigações a que o operador
público está vinculado como contrapartida dos apoios
recebidos - assenta em três pilares:

- Cobertura universal; 
- Diversidade e qualidade da programação, incluindo

satisfação das necessidades dos cidadãos, orientação para
objectivos de natureza cultural, atenção a minorias e a gru-
pos específicos, pluralismo e imparcialidade da informação;

- Protecção da cultura e da identidade nacionais, o que
implica uma programação que contemple a arte e a cul-
tura, encarando os públicos mais na qualidade de
cidadãos do que na de consumidores. 

TEMA ser viço públ ico de te levisão
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Estas obrigações constam de documentos legais e regu-
latórios - como sejam "cadernos de encargos".

A terceira característica - existência de estruturas de
controle - pretende assegurar que as obrigações são inter-
pretadas de forma consensual por um ou mais órgãos -
Parlamento, Reguladores, Governos - aos quais compete
conceder e renovar licenças ou outras matérias rela-
cionadas com o cumprimento das obrigações. 

A presença de estruturas de controlo na concepção
original da televisão pública, sinaliza, desde logo, que a
televisão pública não possui a autonomia da televisão
comercial, uma vez que a sua legitimidade perante os
cidadãos depende do cumprimento das obrigações que
lhe são impostas e que justificam os apoios que recebe
para a prestação de um serviço público aos cidadãos. 

Este modelo histórico de televisão pública obtém apoio
expresso ao nível nacional dos diferentes países da
Europa e no seio da União Europeia. Porém, é também
questionado, afirmando alguns que se trata de um mode-
lo em crise. 

A questão-chave que se coloca é a de saber se o mode-
lo de serviço público que hoje temos ainda cumpre o seu
objectivo original. 

III. DILEMAS
DA TELEVISÃO PÚBLICA

As críticas à televisão pública não são de hoje e incidem
essencialmente em torno dos seguintes aspectos:

- É orientada para o mercado, competindo com agres-
sividade com a televisão privada;

- Os seus conteúdos visam mais a conquista de audiên-
cia do que a satisfação das necessidades e interesses dos
cidadãos; 

- Faz concorrência desleal aos operadores comerciais;
- Não se distingue da televisão comercial.

Resumindo as críticas: 
- A televisão pública adopta muitas das estratégias his-

toricamente associadas à televisão comercial que a levam
a poupar dinheiro em programas populistas (em geral de
menor custo) para conquista de grandes audiências e
obtenção de shares elevados. 

- A alegada orientação para o mercado eliminou muitas
das diferenças tradicionais entre a televisão pública e a
televisão comercial e daí os operadores privados exigirem
o fim do seu financiamento com dinheiros públicos e a sua
privatização total ou parcial.  

Temos, assim, que o dilema da televisão pública é uma
espécie de quadratura do círculo: 

- Se obtém sucesso na competição com os canais co-
merciais é alvo de crítica por parte dos concorrentes priva-
dos, por concorrência desleal;

- Se não obtém sucesso é também criticada por não
agradar ao público.

- Em qualquer dos casos, é acusada de não representar
uma alternativa à televisão comercial.

As tentativas de privatização da televisão pública têm
esbarrado com movimentos de cidadãos em países como
o Canadá e o Reino Unido. Noutros países, governos e
partidos políticos, consoante a sua ideologia for mais li-
beral ou mais social-democrata, defendem também a sua
privatização ou manutenção.

O economista George Soros2 critica os argumentos em
que assenta a maior parte das críticas ao serviço público,
considerando "falaciosa" a ideia de que os mercados são
perfeitos e capazes de conseguir o equilíbrio no sistema
mediático, tese que Soros afirma não ser sustentada em
evidência científica. 

Vejamos agora o caso português antes de analisar os
desafios que se colocam à televisão pública em Portugal.

IV. O SERVIÇO PÚBLICO
DE RÁDIO E TELEVISÃO
EM PORTUGAL

IV.1. Organização

Em Portugal, o serviço público de rádio e televisão está
concessionado à Rádio e Televisão de Portugal, S.A.,
sociedade de capitais exclusivamente públicos, através de
um contrato de concessão3 de serviço público de tele-
visão, onde se encontram definidos os direitos e obri-
gações do Estado e da Concessionária, os objectivos a
alcançar e os critérios qualitativos e quantitativos que
assegurem a sua concretização, bem como as respectivas
formas de avaliação.

A concessionária do serviço público de rádio e televisão
organiza-se corporativamente no Grupo RTP. Nos termos
do contrato de concessão, no que respeita à televisão,
abrange serviços de programas de acesso não condiciona-
do livre ou, quando razões de natureza tecnológica ou
financeira ou imponham, de acesso não condicionado
com assinatura.

05a17.qxp  01-09-2010  16:32  Page 7
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Integram o serviço público de televisão:
a) Um serviço de programas generalista distribuído em

simultâneo em todo o território nacional, incluindo as
Regiões Autónomas, dirigido ao "grande público";

b) Um segundo serviço de programas generalista dis-
tribuído em simultâneo em todo o território nacional,
incluindo as Regiões Autónomas, aberto à participação da
sociedade civil e com o objectivo de satisfazer as necessi-
dades informativas, recreativas e, em especial, educativas,
formativas e culturais dos diversos segmentos do público,
incluindo minorias;

c) Dois serviços de programas televisivos especial-
mente destinados, respectivamente, à Região Autónoma
dos Açores e à Região Autónoma da Madeira;

d) Um serviço de programas vocacionado para os teles-
pectadores de língua portuguesa residentes no estran-
geiro; 

e) um serviço de programas especialmente dirigido
aos países de língua oficial portuguesa;

e) Um serviço de programas orientado para a prestação
especializada de informação;

f) Um serviço de programas que promova a divulgação
do acervo documental proveniente dos arquivos audiovi-
suais da RTP.

O contrato de concessão prevê ainda que a conces-
sionária desenvolva, para o quadriénio 2008-2011, os estu-
dos necessários ao lançamento de:

a) Um serviço de programas que procure satisfazer as
necessidades educativas e formativas do público infantil e
juvenil; 

e/ou
b) Um serviço de programas destinado a promover o

acesso às diferentes áreas do conhecimento.

IV.2. Financiamento
Relativamente ao seu financiamento, o Estado compartic-
ipa nos custos referentes aos serviços de programas nos
termos definidos no contrato de concessão. 

Como contrapartida do cumprimento das obrigações
de serviço público o Estado atribui, anualmente, uma
compensação financeira que reveste a forma jurídica de
indemnização compensatória, destinada a garantir o
financiamento das referidas obrigações de serviço
público.

Em 2009 os custos operacionais da concessionária
ascenderam a 294,5 milhões de euros.

Os Fundos públicos - indemnização compensatória
(119,3 milhões de euros) e contribuição para o audiovisu-
al (117,9 milhões de euros) - ascenderam a 237,2 milhões
de euros.

A concessionária pode prosseguir actividades industri-
ais e comerciais que não comprometam ou afectem a
prossecução do serviço público de rádio e de televisão,
entre as quais, "exploração de actividade comercial nos
termos dos respectivos contratos de concessão".4

Em 2009, as receitas comerciais atingiram 48,6 milhões
de euros de publicidade e 12,1 milhões de euros em dis-
tribuição e multimédia, num total de 70.3 milhões de
euros.

No canal generalista a publicidade comercial não pode
exceder seis minutos por hora (50% do que é permitido
aos canais privados), podendo incluir patrocínios, nos ter-
mos da lei.

O serviço público de rádio e televisão custa a cada por-
tuguês menos de dois euros e meio por mês, sendo o mais
baixo de toda a Europa.5

TEMA ser viço públ ico de te levisão

Fig. 1 Grupo RTP

Fonte: www.rtp.pt
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Fig 2. Grupo RTP- alguns dados

Fonte: Relatório de Actividade e Contas da Rádio e Televisão, S.A.

Fig 3. Grupo RTP- Resultados

Fonte: Relatório de Actividade e Contas da Rádio e Televisão, S.

1. AUDIÊNCIAS E PÚBLICOS DA TELEVISÃO PÚBLICA

V/S TELEVISÃO PRIVADA

Fig 4. Quota de audiência (Share) dos canais generalistas (%)

Fonte: Marktest - Anuário de Media e Publicidade 2009.

No que respeita às audiências, em 2009 a quota de audiên-
cias da televisão pública foi idêntica à dos anos anteriores,
situação que se mantém desde 2003, tendo o canal gene-
ralista RTP1 mantido o segundo lugar, conquistado à SIC
em 2007. 

Embora o canal comercial TVI mantenha a liderança, as
diferenças entre o canal público generalista e os seus con-
géneres privados não são significativas.

Pode afirmar-se pois, quanto às audiências, que em ter-
mos gerais os canais generalistas de serviço público con-
tinuam a ser do agrado dos portugueses. 

Este dado é em parte confirmado por um estudo de
audiência realizado para a ERC, em 2008, por uma equipa
universitária. Nesse estudo apurou-se que os portugueses
reconhecem o serviço público de televisão como garante
do pluralismo, da defesa das minorias e da língua por-
tuguesa. Porém, as opiniões são menos firmes quanto às
relações entre a televisão pública e o poder político,
nomeadamente quanto a uma maior possibilidade de con-
trolo por parte do Governo sobre a televisão pública rela-
tivamente às privadas.

Fig. 5 Opinião sobre o serviço público de televisão

Fonte: Estudo de audiência dos meios de comunicação social, 2008, ERC
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10|Jul/Set 2010|JJ

2.CONTEÚDOS DO SERVIÇO PÚBLICO:

PROGRAMAS E INFORMAÇÃO

A defesa da língua portuguesa e da produção nacional é
uma obrigação contida na Lei da Televisão que vincula,
igualmente, a televisão pública e a televisão comercial. Os
dados relativos a 2009 mostram que todos os operadores,
com destaque para o principal canal do operador público,
ultrapassam largamente as obrigações legais nessa
matéria.

Fig. 6 Defesa da língua portuguesa

Fonte: Relatório de Regulação de 2009, ERC

A exigência de qualidade do serviço público inclui o
respeito pelos cidadãos, desde logo o respeito pelos
horários da programação, excluindo práticas que possam
ser confundidas com práticas de contra-programação. A
ERC controla sistematicamente o cumprimento dos
horários nos canais de serviço público e nos canais comer-
ciais. Os resultados apurados para 2009 não são brilhantes
para o principal canal generalista da televisão pública,
aquele que mais se afastou desse cumprimento em 2009,
não obstante a justificação de alguns dos incumprimentos
ter sido aceite pela ERC. Ainda assim, não parece aceitável
que o principal canal da televisão pública seja largamente
ultrapassado no cumprimento dos horários de progra-
mação pelo canal comercial TVI.

Fig. 7 Cumprimento dos horários de programação

Fonte: Relatório de Regulação de 2009, ERC

Fonte: Relatório de Regulação de 2009, ERC

TEMA ser viço públ ico de te levisão
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No plano dos conteúdos da televisão pública compara-
tivamente aos dos canais comerciais, em particular a cred-
ibilidade da informação, o estudo de audiência atrás cita-
do, apurou que a informação da televisão pública é con-
siderada pelos portugueses como a mais credível. 

Fig. 8 Credibilidade da informação

Em Portugal, como na Europa, entre os conceitos
nucleares ao modelo de serviço público de televisão
encontram-se os de diversidade e pluralismo, entendidos
como diversidade de órgãos de comunicação social -
fontes, canais, mensagens e audiências - tendo em conta
as diferenças mais relevantes da sociedade nos aspectos
político, geográfico e sócio-cultural. 

Nessa medida, cabe ao serviço público de televisão
constituir-se como garante do pluralismo e da diversi-
dade, no plano interno e no plano externo, constituindo-
se como alternativa à televisão comercial. 

No exercício das suas funções regulatórias a ERC mo-
nitoriza sistematicamente a diversidade e o pluralismo na
televisão pública e nas televisões comerciais. Os dados
apurados desde 2006, ano em que a análise sistemática
teve início, provam que em alguns aspectos a televisão
pública fica aquém das suas responsabilidades e obri-
gações.

Vejamos alguns dados: 

Fig. 9 Funções da programação em horário nobre, por serviço

de programas (2009)

n = 1279 (n.º total de programas no horário nobre da RTP1); n = 2343

(n.º total de programas no horário nobre da RTP2); n = 1125 (n.º total

de programas no horário nobre da SIC); n = 1061 (n.º total de

programas no horário nobre da TVI).

Fonte: Relatório de Regulação de 2009, ERC

Considerando as funções clássicas da programação -
informar, formar, entreter e promover/divulgar, nos dois
canais generalistas do operador público face aos canais
comerciais no horário nobre, os dados mostram que, em
2009, no horário nobre apenas os canais públicos emitem
programas com função formativa, nisso se distinguindo
dos canais comerciais. Contudo, a diminuta presença de
programas formativos no horário nobre do canal público
generalista de maior audiência - a RTP1 - não o qualificam
como uma verdadeira alternativa aos canais comerciais no
mesmo horário. 
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Se, por outro lado, se atender à diversidade temática o
comportamento dos canais públicos apresenta-se também
insatisfatório, não apenas quanto à selecção dos temas
com maior cobertura e à sua valorização hierárquica mas
também quanto à presença residual no canal público de
maior audiência e nos dois comerciais de temas como a
cultura e grupos minoritários. 

TEMA ser viço públ ico de te levisão

Fig 10 Diversidade temática na televisão pública e nas televisões comerciais

Nota: Total de peças emitidas e analisadas nos quatro blocos informativos = 5037, RTP1 = 1240, RTP2 = 1042, SIC = 1468, TVI = 1287. Valores

em percentagem. Fonte: Relatório de Regulação de 2009, ERC
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Também relativamente à diversidade e pluralismo dos
actores da esfera política e partidária nos principais blocos
informativos da televisão pública se detectam insuficiên-
cias. Desde logo, a ausência ou a presença residual de
actores dos Governos das Regiões Autónomas. De igual
modo, é contrária às obrigações do serviço público a
ausência dos pequenos partidos na informação dos seus
canais.

Fig. 11 Diversidade e pluralismo dos actores político-partidários

Nota: Total de peças emitidas e analisadas nos quatro blocos informativos = 5037, RTP1 = 1240, RTP2 = 1042, SIC = 1468, TVI = 1287. Número

de peças com pertença político-partidária identificada dos protagonistas políticos nacionais = 1074, RTP1 = 268, RTP2 = 259, SIC = 261, TVI =

286. Valores em percentagem. Fonte: Relatório de Regulação de 2009, ERC.
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O mimetismo entre canais públicos e comerciais pode
ver-se ainda na cobertura de casos polémicos ou excep-
cionais que dominaram a agenda político-mediática
nacional em 2009. A análise realizada pela ERC mostra
que a televisão pública segue o figurino dos canais comer-
ciais quanto ao agendamento desses temas. 

Também ao nível qualitativo, a análise, cujos detalhes
por razões de tempo não abordarei aqui, revela que os
ângulos de abordagem, os enfoques, as fontes e os actores
seleccionados são invariavelmente os mesmos nos canais
públicos e privados, denotando um mimetismo que ques-
tiona a capacidade da televisão pública em constituir-se
como alternativa aos canais comerciais.

Em suma, não obstante o facto de a televisão pública em
Portugal possuir audiências estáveis e importantes; de os
portugueses lhe reconhecerem maior credibilidade do que
à televisão comercial; de no horário nobre apresentar
ligeira vantagem em termos de diversidade da progra-
mação, encontra-se ainda longe dos padrões de diversi-
dade, pluralismo e qualidade que lhe são exigidos pelos
normativos que a regulam, não se constituindo, por con-
seguinte, como uma verdadeira alternativa aos canais co-
merciais. Essas insuficiências justificam, para alguns sec-
tores, as críticas que lhe são feitas quanto aos privilégios de
que goza, desde logo, a indemnização compensatória que

recebe como contrapartida da prestação do serviço público. 
Por outro lado, não constituindo claramente uma alter-

nativa aos canais comerciais em termos de qualidade,
diversidade e inovação, e disputando com eles um merca-
do de publicidade já de si escasso, embora sujeita a limi-
tações no volume de publicidade que pode emitir, a tele-
visão pública torna-se alvo preferencial dos que a acusam
de concorrência desleal.

IV.3. Entidades com competências de regulação e
supervisão do serviço público

Para além dos normativos que enquadram a actividade da
comunicação social em geral e da televisão em particular,
do contrato de concessão contendo um vasto catálogo de
exigências, a televisão pública é regulada por entidades de
diferentes naturezas e alcance, entre as quais: 

No âmbito da co-regulação:
O Conselho de Opinião
O provedor do ouvinte e o provedor do telespectador 
No domínio da hetero-regulação: 
A ERC, entidade administrativa independente de

emanação constitucional.

TEMA ser viço públ ico de te levisão

Fig. 12 Casos da agenda de 2009

Fonte: Relatório de Regulação de 2009, ERC.
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O Conselho de Opinião é composto por 27 membros, dez
dos quais eleitos pela Assembleia da República, dois pelas
Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira, sendo os restantes designados por associações
representativas de diversos sectores da sociedade portugue-
sa. Dois membros são cooptados pelos restantes.

O Conselho de Opinião aprecia o plano de actividades
e o orçamento para o ano seguinte e os relatórios de activi-
dades e contas. Acompanha a actividade da empresa e
pronuncia-se sobre o cumprimento do serviço público;
emite parecer sobre os contratos de concessão do serviço
público entre o Estado e a empresa e parecer vinculativo
sobre a nomeação dos provedores. Pode ainda pronun-
ciar-se sobre quaisquer aspectos que lhe sejam submetidos
pelos órgãos sociais da empresa.

Os provedores são criados pela lei6 que procede à
reestruturação da concessionária do serviço público de
rádio e televisão. O provedor do telespectador é indigita-
do pelo Conselho de Administração da concessionária e
depende do parecer vinculativo do Conselho de Opinião.
O provedor recebe e avalia queixas dos telespectadores e
emite pareceres ouvidos os directores de informação e de
programas. Dispõe de um espaço semanal na progra-
mação do canal generalista de maior audiência com
duração fixada nos Estatutos e elabora um relatório anual.
O seu mandato é de dois anos renováveis por mais um
ano. Os seus pareceres não são vinculativos.

Quanto à ERC, as suas atribuições e competências rela-
tivamente à televisão pública constam, fundamental-
mente, dos seus estatutos, da Lei da Televisão e do contra-
to de concessão do serviço público. Entre elas, saliento a
realização de uma auditoria externa e subsequente pro-
nunciamento, a emissão de parecer vinculativo na
nomeação dos directores de informação e respectivos
directores-adjuntos, a fiscalização do cumprimento da Lei
da Televisão e o controle dos aspectos qualitativos da exe-
cução do contrato de concessão. Para além destas
atribuições e competências, a ERC emite decisões, directi-
vas, recomendações e relatórios.

V. DESAFIOS DA TELEVISÃO
PÚBLICA NUM CONTEXTO
DE FRAGMENTAÇÃO DE
PÚBLICOS E MULTIPLICAÇÃO
DE PLATAFORMAS

Qualquer tentativa de equacionar os desafios que se colo-
cam à televisão pública requer a caracterização, ainda que
breve, de alguns dos principais processos de mudança
apontados7 como determinantes na configuração do actu-
al sistema mediático. São eles:

-  a convergência entre diversos sectores dos média;
-  a globalização e internacionalização dos mercados e

dos conteúdos;
-  a tendência para o aumento da privatização e comer-

cialização;
- o alargamento do pensamento liberal e pós-moderno.

V.1. Convergência

Argumentam alguns autores8 que o processo de con-
vergência tecnológica e económica entre diferentes sec-
tores de media constitui porventura um dos maiores
desafios ao modelo de serviço público de rádio e televisão.
Alegam os citados autores que a distinção tradicional
entre telecomunicações, computador e radiodifusão
(broadcasting) perde sentido, na medida em que a con-
vergência implica que todos os conteúdos podem ser
disponibilizados através de qualquer plataforma. Nessa
medida, a convergência desafia a concepção de que a
radiodifusão é algo de especial que requer regime especial
e limites regulatórios.

Por outro lado, o papel desempenhado pelos "canais"
tradicionais é hoje confrontado com o conceito de conteú-
dos de "marca", que os cidadãos podem escolher em dife-
rentes plataformas através do "on demand". 

Por outro lado ainda, os desenvolvimentos ligados à
convergência possuem também consequências no serviço
público. É o caso da multiplicação de canais associados ao
digital e aos novos sistemas de distribuição, os quais cri-
aram condições para que a "televisão" possa ser recebida
através de um grande número de canais de distribuição,
desafiando a continuidade dos apoios concedidos pelos
Estados ao serviço público.

A estas mudanças juntam-se os problemas derivados
das obrigações atribuídas ao serviço público de televisão
que lhe impõem conteúdos que, embora de grande quali-
dade não atraem grandes audiências. 

Em suma, não sendo suficientes para pôr em causa os
argumentos que justificam o modelo de serviço público,
as mudanças introduzidas pela convergência tecnológica
e económica contribuem para adensar o clima de dúvidas
quanto à utilidade do modelo de serviço público de
radiodifusão, colocando-lhe o desafio de conciliar quali-
dade, audiência, popularidade e lucro. 

V.2. Internacionalização e Globalização

O segundo movimento susceptível de afectar o modelo de
serviço público é o crescimento da internacionalização e
da globalização. De facto, a emergência, nas últimas
décadas, de grandes conglomerados internacionais associ-
ados aos novos média - Internet, televisão por satélite -
desafiam fortemente a ideia de que é possível regular os
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média ao nível de um país ou de uma região. A União
Europeia tem desenvolvido esforços para fortalecer o
modelo europeu de serviço público, recriando em alguns
casos, ao nível europeu, o que se perdeu ao nível nacional.
Podemos interrogar-nos se esses esforços serão suficientes
para travar as ameaças de "emigração" para outros países,
de muitos operadores como meio de escapar a formas de
regulação mais "duras". 

É contudo ao nível da preservação da identidade e da
cultura nacionais num mundo global, que se colocam os
maiores desafios. Ora, é ao serviço público de televisão
que historicamente cabe a protecção desses valores, que
num mundo global se tornam ainda mais importantes,
mas também mais difíceis de identificar, definir e contro-
lar. A agravar a situação, a globalização estende-se à
indústria dos formatos e à globalização dos conteúdos,
tornando cada vez mais difícil perceber até que ponto os
programas disponibilizados são criação "regional" ou
"nacional". Em muitos casos, a indústria dos formatos
exporta modelos uniformes emitidos depois sem um
"toque" regional ou nacional.

V.3. Privatização e comercialização

O terceiro conjunto de tendências que desafiam o serviço
público prende-se com a crescente privatização e comer-
cialização do mercado dos média.

As questões que, nesta vertente, se colocam ao serviço
público prendem-se com as formas do seu financiamento
- parcial ou total - por parte do Estado. Questiona-se se
face a esses apoios, é legítimo que a televisão pública se
expanda para novas áreas economicamente rentáveis,
como a Internet, serviços interactivos, etc. Em muitos
países europeus os operadores privados reclamam contra
a expansão do serviço público para novas áreas e contra o
financiamento público, defendendo que este abranja ape-
nas "tarefas específicas de serviço público". Defendem
também formas de controle e regulação mais apertadas,
por exemplo, a introdução de medidas que assegurem que
a televisão pública não usa os apoios públicos para com-
petir nos novos mercados e para subsidiar novos serviços. 

V.4. Pensamento liberal e pós-moderno 9

A discussão sobre o modelo de serviço público não se
cinge aos aspectos materiais das mudanças tecnológicas e
económicas. Também ao nível ideológico a televisão públi-
ca é questionada.

O pensamento liberal e pós-moderno sobre a televisão
pública, com maior visibilidade no Reino Unido, assenta
em  algumas premissas:

- A primeira refere que na medida em que os consumi-
dores podem organizar e programar o que pretendem ver
e ouvir, não se justifica qualquer intervenção do Estado no
mercado dos média.

- A segunda defende que ao contrário do modelo de
televisão pública europeu que avalia alguns produtos cul-
turais como mais válidos do que outros, e por isso devem
ser protegidos, apoiados e regulados pelo Estado, a visão
pós-moderna considera que esses julgamentos são basea-
dos em critérios tradicionais de gosto e de hierarquias cul-
turais que já não têm validade, não existindo justificação
plausível para que alguns produtos culturais continuem a
ser apoiados.

- Decorrente desta, não existindo hierarquia de valores
não há razão para não dar ao público o que ele quer, pelo
que, nesta perspectiva, não existe qualquer justificação
para que algumas empresas tenham apoio do Estado e
outras não.

Trata-se de um salto ideológico que questiona os funda-
mentos do modelo de serviço público tal como o conhece-
mos e que implica a perda total de apoio por parte do
Estado. É uma visão que defende o consumismo, sem
"zonas" protegidas da procura do lucro como único objec-
tivo. A fronteira tradicional entre "arte e cultura" e comér-
cio desaparece, dando lugar a formas de expressão comer-
cial da cultura, visíveis em vídeos musicais concebidos
segundo uma estética pós-moderna marcada pelo humor,
ironia e intertextualidade. 

A visão liberal e pós-moderna sobre o sistema mediáti-
co torna mais clara a importância da manutenção de
"espaços" públicos preservados da procura desenfreada
de lucro, onde possam ter acolhimento conteúdos e obras
criativas não exclusivamente orientados para o mercado.

VI. CONCLUSÃO

Após ter esboçado, a traços largos, alguns dos desafios que
se colocam hoje ao serviço público de televisão, uma
primeira constatação é a de que os desenvolvimentos tec-
nológicos e económicos das últimas décadas criaram uma
nova situação para a qual os operadores de serviço públi-
co terão de encontrar respostas. Decorrente desta, coloca-
se a questão de saber o que pode, no actual contexto, o
serviço público de televisão oferecer de original aos
cidadãos, que justifique os apoios e os privilégios que lhe
são concedidos pelo Estado.

Uma segunda constatação é a de que o modelo de
serviço público é uma realidade muito presente na
Europa, com forte apoio ao nível nacional e nas instâncias
comunitárias.

Uma terceira constatação é a de que o conceito tradi-
cional de organização dos canais de televisão e das insti-
tuições de radiodifusão é desafiado pela convergência,
pela fragmentação dos públicos e pelo desenvolvimento
do sistema de conteúdos "on demand", que pode traduzir-
se na seguinte pergunta: o público procura canais ou

TEMA ser viço públ ico de te levisão
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procura conteúdos? Como aplicar o modelo de serviço
público aos novos media na era "pós-dominação do sis-
tema de canais?" 10

Decorrente desta, coloca-se a questão de saber se o
serviço público deve ou não estar presente e trazer para as
novas plataformas novos conteúdos oriundos de novos
fornecedores, mantendo nestas plataformas níveis de
excelência, inovação e risco. 

Uma quarta constatação é a de que o mercado, na con-
cepção tradicional de principal financiador da televisão
comercial, não constitui alternativa ao Estado nem
solução para o financiamento da televisão pública.
Comercializar conteúdos de excelência com valor de
serviço público, em todas as plataformas, constitui tam-
bém um desafio para a televisão pública.

Em síntese, eis alguns dos desafios com que se depara
a televisão pública:

- Ser economicamente viável;
- Desenvolver parcerias com entidades públicas e pri-

vadas; 
- Conhecer as necessidades e desejos dos cidadãos e

procurar uma programação que lhes corresponda;
- Diversificar conteúdos para segmentos específicos de

públicos11; 
- Ser capaz de, por um lado, convencer os decisores

políticos de que possui valor adicional e alternativo à tele-
visão comercial; por outro, apresentar conteúdos suficien-
temente abrangentes e populares para atraírem  a maioria
do público.

- Chegar aos cidadãos, em especial nos media interac-
tivos como os websites, cujo que papel será cada vez mais
importante na divulgação de "valores públicos". 

- Oferecer excelência, inovação e risco.

Ao Estado colocam-se também alguns desafios, entre os
quais:

- Conferir transparência no financiamento (saber onde
o dinheiro público é utilizado);

- Introduzir maiores níveis de exigência nas formas de
avaliação e regulação da televisão pública que a levem a
fazer melhor.

Em suma, os novos desafios que se colocam à televisão
pública requerem da parte do Estado uma abordagem
positiva aos valores da televisão pública que vão além dos
interesses das instituições históricas a quem o Estado con-
cessiona a prestação do serviço público, aceitando os
modelos emergentes de colaboração alargada com abertu-
ra à partilha de experiências nomeadamente no que
respeita à produção de conteúdos com valor de serviço
público.

Termino com perguntas que percorreram esta
exposição:

� O modelo de serviço público que hoje temos ainda
cumpre o seu objectivo original? 
� Como conciliar qualidade, audiência, popularidade e
lucro? 
� O que pode, no actual contexto, o serviço público de
televisão oferecer de original aos cidadãos, que justi-
fique os apoios e os privilégios que lhe são concedidos
pelo Estado?

Texto da intervenção proferida pela autora no III Encontro de

Reguladores Ibéricos da Comunicação Social realizado no Porto em 29/3

1 Syvertsen, T. “Challenges to Public Television in the Era of
Convergence and Commercialization”, (1992), Television New

Media 2003; 4; 155
2 Citado por Anthony Lilley: “The Fertile Fallacy: New
opportunities for Public Service Content”, in The Price of

Plurality, Choice, Diversity and Broadcasting Institutions in the

Digital Age. Tim Gardam and David A.L. Levy, (eds). Reuters
Institute for The Study of Journalism and OFCOM (2008)
3 Contrato de Concessão do Serviço Público de Televisão,
assinado em 25 de Março de 2008
4 Estatutos da “Rádio e Televisão de Portugal, S. A.”, publicados
em anexo à Lei 8/2007, de 14 de Fevereiro
5 Arons de Carvalho,  “A RTP e a Ponte Vasco da Gama”, in
Expresso, 24 de Abril de 2019
6 Lei n.º 8/2007, de 14 de Fevereiro
7 Ari?o, M., & Ahlert, C. (2004). “Beyond broadcasting: The
digital future of public service broadcasting. Promestheus, 22,
393-410. 
David Young, “Discourses on Communication Technologies in
Canadian and European Broadcasting Policy Debates”,
European Journal of Communication 2003; 18; 209. 
Syvertsen, T. “Challenges to Public Television in the Era of
Convergence and Commercialization”, (1992), Television New

Media 2003; 4; 155.
8 Syvertsen, T. “Challenges to Public Television in the Era of
Convergence and Commercialization”, (1992), Television New

Media 2003; 4; 155 (160)
9 Featherstone, Mike (1991). Consumer Culture and

Postmodernism. London: Sage.
10 Anthony Lilley: “The Fertile Fallacy: New opportunities for
Public Service Content”, in The Price of Plurality, Choice, Diversity

and Broadcasting Institutions in the Digital Age. Tim Gardam and
David A.L. Levy, (eds). Reuters Institute for The Study of
Journalism and OFCOM (2008).
11 Estudos internacionais mostram que existe enorme escassez
de programas na área cultural, artística, espectáculos e
variedades, e programas para crianças, apontando a
hegemonização de poucos canais para crianças como o Panda,
com risco de hegemonização da programação infantil. Cfr. “A
Global Cultural Diversity Television Initiative: Developing a
model for the new millennium”. A Discussion Guide For the

Special Session of the IIC -  International Institute of

Communications, Canadá
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Alberto Dines à JJ
“O jornalismo é a última 
profissão romântica”
Pioneiro da crítica aos jornais no Brasil, Alberto Dines é, de alguma
forma, precursor da figura do ombudsman jornalístico. Desde 1975,
quando estreou na Folha de S.Paulo a coluna Jornal dos Jornais,
passou a centrar na mídia o foco de sua análise. Há 14 anos coordena
e apresenta o Observatório da Imprensa, programa semanal,
veiculado na TV, rádio e Internet. 

Texto Maria da Paz Treffaut

E
m sua longa carreira profissional, passou pelas
principais empresas jornalísticas brasileiras e
teve um momento marcante, à frente do Jornal
do Brasil, onde ficou quase 12 anos. Sob a sua
chefia, o JB, como era chamado, teve páginas

que entraram para a história da imprensa. Numa delas, no
dia seguinte ao golpe do Chile, proibido pela censura de
levar a morte de Salvador Allende à manchete, Dines fez
a capa do jornal sem título. A façanha custou-
lhe o emprego, por alegada indisciplina. 

Bem mais jovem, em 1961, havia sido demi-
tido do Diário da Noite por descumprir uma
ordem de Assis Chateaubriand, que proibira
qualquer um de seus jornais (mais de 20) de
publicar uma linha sequer sobre o seqüestro
do navio português, Santa Maria. O Brasil, na
ocasião, era um país democrático. 

Nas duas biografias que escreveu – Morte
no Paraíso, a tragédia de Stefan Zweig (1981) e
Vínculos do fogo – Antônio José da Silva, o Judeu,
e outras histórias da Inquisição em Portugal e no
Brasil (1992) – escolheu personagens judeus.
Como ele. “É a condição que conheço, na qual
me sinto à vontade”, diz, embora não seja reli-
gioso.

O fascínio pela história levou Dines a
Lisboa, onde viveu sete anos. Em Portugal,
dirigiu a Editora Abril e lançou a revista
Exame. Há poucas semanas, recebeu das mãos
de Lula a Ordem do Mérito das Comunicações

Jornalista Roberto Marinho, a mais alta condecoração de
mídia brasileira. Comenda que não o impede de repetir
que, no Brasil, apesar de se falar tanto em democracia, “há
cada vez menos espaço para vozes discordantes”.   
Você é um dos poucos jornalistas que conhece muito a

imprensa brasileira e também a portuguesa, fora os precon-

ceitos que existem de parte a parte. Como você vê as duas?

Tive o privilégio de acompanhar um momento de ouro da
imprensa portuguesa. Em 1988, chegamos (ele
e a mulher, a também jornalista Norma Couri)
para viver um ano em Lisboa, numa missão
acadêmica, e acabamos por ficar oito. Eu tinha
lançado Morte no Paraíso, a biografia do Stefan
Zweig e queria outro personagem. No fim, me
fixei no António José da Silva, vulgo “O
Judeu”, que nasceu no Brasil e foi executado
em Portugal. Eu já tinha feito muitas leituras,
mas precisava ir à Torre do Tombo – que
naquela época ainda estava no prédio velho,
na Assembléia da República. Ganhei uma
bolsa e planejei tudo. Depois de mais de 40
anos de profissão, era o primeiro período em
que eu não trabalharia em jornal. Mas como
leitor, acompanhei o surgimento do Público.
Quando saiu era uma orgia de papel, com
cadernos e mais cadernos todo o dia, revistas.
Era um jornalismo de altíssima qualidade.
Portugal estava também muito efervescente,
tinha acabado de entrar no que mais tarde
seria a União Européia. 

ENTREVISTA
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E estava entrando dinheiro à beça.

Muito, muito. Foi um momento espetacular. Eu estava, li-
teralmente, entregue aos livros, pesquisando a inquisição,
a história do judaísmo em Portugal. Mas acompanhava a
televisão, os jornais. O que me chamou muita atenção foi
o rádio jornalismo. 
Bom?

Muito bom, excelente. Tanto das emissoras privadas como
públicas. Havia competição mesmo, era a época das guer-
ras da ex-Iugoslávia e eles mandavam gente, cobriam
direito. Poxa, no Brasil, rádio é futebol e um
noticiariozinho de tesoura e cola. Mas, enfim,
estava terminando esse ano sabático, e eu
comecei a pensar que precisava continuar lá.
Por uma dessas coincidências do destino, a
Abril estava querendo aumentar as suas ope-
rações em Portugal.
E você já tinha trabalhado para os Civitas.

Até sair do Brasil eu era vice-diretor editorial
da Editora Abril, cuidava de todas as revistas,
menos da Veja. Aproveitando o fato de eu
estar lá, eles decidiram ir em frente. Eles tin-
ham idéia de lançar uma revista de economia,
a Exame, que foi a primeira joint-venture entre
Brasil e Portugal. Por uma dessas sortes, o
sócio português dos Civitas era o Balsemão,
que eu tinha conhecido em 1971, quando era
editor-chefe do Jornal do Brasil e fui à Lisboa
pela primeira vez. Tive um encantamento com
a cidade, um amor à primeira vista.
Mas aí, como diretor da Exame, você teve que

lidar com dois tipos de jornalismo. Tinha a Abril,

por um lado, e o Balsemão, por outro, com uma

tradição portuguesa de jornalismo.

Mas nós conseguimos um equilíbrio muito
bom. Foi a primeira publicação moderna de
economia e negócios em Portugal. E era assim:
a Exame brasileira era quinzenal, a portuguesa
seria mensal. Isso significava dois estilos dife-
rentes, não dava para copiar. O quinzenário
tem um ritmo e uma formatação diferentes do
mensário, que precisa ser mais reflexivo. 
A nossa referência, no Brasil, sempre foi o jornalismo ame-

ricano. Você diria que ele é o mais moderno?

Hoje eu diria que não avançou muito nos últimos 20 anos.
Estou falando de jornalismo impresso. Acho até que eles
estão regredindo. Não é à toa que acusam a Internet por
sua crise. Eles é que deixaram de fazer bom jornalismo! E
quando você deixa de fazer um trabalho bom e surge uma
outra mídia trazendo boas informações, ocupa o lugar, é
evidente.
Você colocaria nesse mau jornalismo os correspondentes de

guerra que acompanharam as tropas, como aconteceu no

Iraque?

Isso foi a culminação. O que acho é que o jornalismo

impresso americano não conseguiu se renovar. Tanto que
foram os Estados Unidos que inventaram a bolha da
Internet, foi uma coisa quase de suicídio. Enquanto que
no resto do mundo, com mais devoção ao espírito do jor-
nalismo, procurou-se fazer outras coisas. Agora mesmo
estava lendo, aqui na Internet, o El País. 
Que é um dos jornais mais importantes da Europa hoje.

Eu diria do mundo. Porque ele tem uma grande circulação
nos Estados Unidos por conta da população latina – o
espanhol vai ser a primeira língua dos Estados Unidos

muito em breve –, e também circu-
la aqui na América Latina, onde há
uma imprensa muito fracionada,
muito regional. Eu leio o El País,
em papel, três vezes por semana,
mas ainda assim recebo o Babele,
que é o melhor caderno de litera-
tura e cultura que conheço.
Lembro que quando cheguei em
Lisboa, encontrava o Le Monde na
banca da esquina. Era o jornal do
dia anterior, mas dava um banho,
porque ele não é um jornal de
cobertura, um hard news, é de
análise. Tinha também o The
Guardian e o El País. Eu tinha con-
hecido o El País em 1982, quando
passei seis semanas cobrindo a
Copa do Mundo, aquela que a
gente quase ganhou... e o El País
tinha surgido há pouco tempo.
Fiquei tão fascinado, que trouxe a
coleção daquelas semanas – coisa
estúpida. Mas eu queria mostrar,
dizer: olha, aqui tem um jornalis-
mo do futuro. 
A gente aqui no Brasil está muito

longe do El País, né?

Ah, não dá pra comparar. Isso não
quer dizer que eles não cometam
erros. Cometem. Tem muitas fa-
lhas, mas é um bom jornalismo.

Tem amor ao jornalismo, você sente. Já nas publicações
americanas é visível um jornalismo de resultados. Eu não
gosto. A imprensa americana está visivelmente – eu não
digo decadente – mas perdida, não encontrou seu rumo.
Eles começaram a ficar obcecados com a história da inter-
net. Acho que toda a imprensa de língua inglesa está.
Tudo bem, a Internet é um negócio fantástico, mas como
meio de formação ela só ajuda a quem sabe usar. Então, a
imprensa americana vive momentos difíceis. E aí, sim,
entra o negócio do Iraque, que você disse. Porque a
imprensa comeu a bola que o Bush, o Colin Powell e todos
os outros prepararam. Eles blefaram, foram para a ONU
falar uma mentira e a imprensa se desmoralizou muito

ENTREVISTA Alberto Dines

“A imprensa americana
está visivelmente – eu
não digo decadente –
mas perdida, não
encontrou seu rumo.
Eles começaram a ficar
obcecados com a
história da internet.”

“Tudo bem, a Internet é
um negócio fantástico,
mas como meio de
formação ela só ajuda a
quem sabe usar.”

“Se você dá a mais ao
leitor, ele se sente
gratificado, agradecido.
Agora se você joga pra
baixo, com banalidades
e entretenimento
virando manchetes,
você está mostrando ao
leitor que ele não vale
nada.”
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nesse episódio. Você vê agora a campanha que se faz con-
tra o Obama, de baixíssimo nível. Eu digo isso e olha que
sou muito americanófilo, fui formado pelo espírito do jor-
nalismo americano, que era muito bom naquela época. 
Como você colocaria o The New York Times nesse painel?

Ele ainda é a referência americana. 
Mundial não mais?

Ele perdeu. Você tem um exemplo disso naquele caderno
que sai todas as segundas na Folha de S.Paulo. Aquilo é
banalidade. Tudo bem, é uma seleção.
O El País também publica o mesmo suplemento.

Sim, e a Folha é um grande jornal. Mas aquela
seleção de matérias escolhida pelo NYT, que é
para o público geral, é muito ruim. Em primei-
ro lugar, porque contradiz uma lição que
aprendi: você tem que fazer um jornal para a
ponta de cima de seu público, nunca para a de
baixo. 
Mas não se faz isso no Brasil.

Não se faz. Mas já se fez. Por exemplo, traba-
lhei com o Samuel Wainer na Última Hora. Ele
fazia um jornal popular, mas ele botou o
Vinicius de Morais, o Antônio Maria, a Clarice
Lispector. Ele dava um jornal popular com um
segundo caderno de altíssimo nível. Isso é que
é servir ao público pensando sempre na cama-
da de cima. Se você dá a mais ao leitor, ele se
sente gratificado, agradecido. Agora se você
joga pra baixo, com banalidades e entreteni-
mento virando manchetes, você está mostran-
do ao leitor que ele não vale nada. É a minha
crença. 
Quantos jornais você lê por dia?

Tenho que ler Globo, Estadão, Folha. O El País,
nos dias que não chega, leio na Internet. E
acompanho mesmo. Tem um caso que está
dividindo a Espanha e mexendo com parte da
América Latina e aqui no Brasil não se fala: o
caso do juiz Baltasar Garzón, que vai ser afas-
tado da suprema corte espanhola. Ele foi o
cara do Pinochet, que quis enquadrar o
Berlusconi, o Kissinger...
Agora o mundo inteiro fala de pedofilia.

Aqui se fala menos. A cobertura de pedofilia religiosa aqui
é muito pífia, o que prova que a imprensa brasileira é
dominada pela igreja católica. 
Apesar do escândalo de Arapiraca, que está agora em todo

o lugar? 

O escândalo de Arapiraca [cenas sexuais de um bispo da
cidade alagoana com um ex-coroinha, que foram gravadas
em vídeo, e motivaram o afastamento e a prisão do reli-
gioso] é a prova. O SBT mandou um excelente repórter
para Arapiraca e, no dia 11 de março, colocou no ar uma
matéria sobre o caso todo. 
Circularam pedaços dela no You Tube. 

Mas a imprensa ficou calada até fim de março, princípio
de abril quando a Veja deu uma página, lembro até do títu-
lo: “Ferveção em Arapiraca”. Eu fiz um comentário elogio-
so e cobrei o resto da imprensa: Folha e Estadão, que só vie-
ram a se manifestar muito depois. 
E a imprensa no governo Lula? O Mino Carta, que eu entre-

vistei aqui, diz que são todos contra o Lula e que agora vão

ser todos contra a Dilma e a favor do Serra [principais can-

didatos à presidência]. O que você acha?

Na verdade, é isso mesmo. Houve uma grande concentra-
ção da imprensa e, hoje, você tem
um número muito menor de títu-
los do que havia. Ficaram poucos e
muito fortes. E eles descobriram a
força da corporação. Por exemplo,
toda a imprensa apoiou o golpe
militar de 1964 – fora a Última Hora
– mas não havia uma corporação.
Os donos não se davam uns com
os outros. O que mudou, em 1979,
depois de uma greve maluca e
irresponsável de jornalistas em
São Paulo – uma greve pela greve.
Até o Lula lembrou-se disso, outro
dia. Ele disse: “Estávamos nós lá
lutando, fazendo piquetes na
porta dos jornais, e os jornais
saiam normalmente, porque não
precisa de jornalistas pra fazer jor-
nal”. Essa greve foi terrível e levou
o patronato a se unir. Eles criaram
a ANJ – Associação Nacional de
Jornais – que virou uma corpora-
ção com idéias próprias, comuns.
Isso acaba com o pluralismo e a
diversidade, o que é mais grave. O
jornalismo existe por ser uma ins-
tituição plural: tem um jornal que
pensa assim e outro, diferente.
Passou a ser tudo igual, o que é
muito ruim. 
Ainda que com nuances diferentes

entre Estadão e Folha, por exemplo.

Mínimas, são nuances que não afetam o resultado final.
Você não acha que a Folha é um jornal mais à esquerda do

que o Estadão?

Às vezes tenta. Mas já se esqueceu disso. Em alguns epi-
sódios, está até mais à direita. Enfim, acho que o pensa-
mento corporativo é o que vai acabar com a imprensa bra-
sileira. Se ela se mantiver corporativa, vai perder o interes-
se, vai virar um jornal só. Eles podem até apoiar o mesmo
candidato, mas com atitudes e olhares diferentes, diversi-
ficados. Por exemplo, embora eu deteste a idéia do Lula
ser interlocutor do Ahmadinejad, tenho que dizer que a
ida dele a Israel foi espetacular. O fato de não ter visitado

“A cobertura de
pedofilia religiosa aqui
é muito pífia, o que
prova que a imprensa
brasileira é dominada
pela igreja católica.” 

“Houve uma grande
concentração da
imprensa e, hoje, você
tem um número muito
menor de títulos do que
havia. Ficaram poucos e
muito fortes. E eles
descobriram a força da
corporação.”

“O jornalismo existe
por ser uma instituição
plural: tem um jornal
que pensa assim e
outro, diferente. Passou
a ser tudo igual, o que é
muito ruim.” 
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o túmulo do fundador do sionismo, Theodor Herzl, foi
insignificante.
E aqui meteram o pau.

Pois é. Foi um mal entendido protocolar, sem importância.
Mas o Lula foi ao estado sionista, não precisava ir ao
túmulo. Foi ao memorial do holocausto. E o Ahmadinejad
diz que não teve holocausto. O Lula fez tudo certinho,
mas a imprensa se junta para criticar. Eles pensam igual e
aí entra um dado que é mais preocupante do que apoiar o
Serra ou a Dilma: é a presença da Opus Dei no Brasil. Isto
é um fenômeno que ninguém tem coragem de
falar e eu tenho dito isso há quatro anos.
Se fala do Alckmin [Geraldo Alckmin – ex-gover-

nador e novamente candidato ao governo de

São Paulo] como sendo da Opus Dei.

Ele é fichinha. A Opus Dei tem um especial
interesse na mídia. De todas as ordens, ela é a
mais contemporânea. É importante lembrar
que ela foi criada em pleno fascismo. Foi o fas-
cismo que descobriu a mídia. Então, a Opus
Dei sempre atuou pensando na imprensa.
E onde se dá essa presença no Brasil?

Primeiro em negócios, grandes grupos espan-
hóis. Isso não quer dizer que toda a Espanha
seja Opus Dei. Mas a mesma Espanha que está
botando no banco dos réus o Garzón, tinha
uma mídia financiada para acabar com o
governo Felipe Gonzáles. É verdade que ele
ajudou. Mas Santander, Telefônica, têm ligaçõ-
es com a Opus Dei. 
Quando você fala da corporação jornalística,

também temos a questão do envolvimento da

mídia com o poder, as trocas de favores. Como

é essa relação?

Hoje a grande mídia já poderia dispensar o
governo. Embora o governo seja um grande
anunciante. O Banco do Brasil anuncia no
Jornal Nacional e, ao mesmo tempo, tem uma
audiência de 60 ou 70 milhões de espectado-
res. Mas aí não é bem o governo, são as empre-
sas estatais que precisam anunciar. A Petrobrás, as com-
panhias de eletricidade, os correios. Já a média e pequena
mídia vivem de boca aberta esperando migalhas dos
governos locais. Mendigando. Mas isso me preocupa
menos do que a perda do pluralismo. Porque a democra-
cia existe com três poderes constituídos e com o chamado
quarto poder, a imprensa, que é livre para fiscalizar os
outros. A partir do momento em que esse poder passa a
ser monolítico, fechado, petrificado e diminuto, a impren-
sa perde parte da sua legitimidade, porque você não tem
vozes discordantes. A verdade é que a imprensa brasileira
está concentrada, diminuída. E as tentativas que se têm
para enfrentar isso são de baixo nível, veja-se Ongoing.
Porque a Ongoing é uma empresa que atua aqui com a
aprovação do governo. Não há a menor dúvida.

Do governo por baixo do pano. Quem atua é o Zé Dirceu [ex-

ministro da Casa Civil, que teve os direitos políticos cassa-

dos].

Por baixo e por cima do pano, eu diria. O portal IG
(Internet Grátis) é o exemplo da mídia pró-governo, que
eles querem fazer. E quando entra o Zé Dirceu, ele é tra-
tor. 
Mas aí existe uma contradição: enquanto no IG há o pesso-

al da PT e o Zé Dirceu mandando, e é tudo pró-governo, nos

outros é tudo contra. Então, existe certo pluralismo.

Tem, mas aí é que está. A oposição
desses grupos novos vai utilizar o
mesmo jeito mafioso da grande
imprensa. Não deixa nenhuma
voz discordante. Se eu for ao
Globo, sei que o João Roberto
Marinho vai me receber muito
bem e vai conversar comigo meia
hora, mas eu jamais escreverei no
Globo. Porque só entra no Globo, na
Folha e no Estadão quem concorda.
E eu sou um discordante profissio-
nal. Chamo a atenção para que
isso também está acontecendo do
outro lado. Vem um grupo que,
supostamente, está querendo abrir
a imprensa brasileira e age com o
mesmo espírito monolítico. Essa
minha demissão do IG foi típica.
Você foi demitido por telefone.

Fui. Porque escrevi um artigo que
era imperioso escrever naquele
momento, sobre a atitude do Lula
diante da greve de fome dos pre-
sos cubanos. Quando recebi a liga-
ção da moça do IG, pensei: puxa,
outra vez! Foi aí que comecei a ver
que as coisas não mudam. 
Para você é claro que foi por isso?

Sem dúvida. O artigo não saiu e,
depois de horas, a moça me disse: “o artigo não vai sair e
você não vai continuar”. Então, o que me preocupa não é
o espaço que dão para um ou outro candidato, mas a
mídia como campo de batalha. 
Como você vê a entrada do grupo português – Ongoing –

que está editando o Brasil Econômico e, agora, comprou O

Dia?

Vejo com preocupação. Porque se chegasse aqui o grupo
do Público, o Belmiro Azevedo, da Sonae, que tem muitos
negócios aqui, eu diria: tudo bem, bem-vindos. Embora o
Público não esteja numa boa fase, representa um jornalis-
mo de grande qualidade. Mas, de repente, entra no Brasil
um grupo financeiro, que atua no mercado de capitais,
que compra posições minoritárias para depois ir amplian-
do, para depois fazer um takeover hostil. Quer dizer: são

ENTREVISTA Alberto Dines

“A Opus Dei tem um
especial interesse na
mídia. De todas as
ordens, ela é a mais
contemporânea. É
importante lembrar que
ela foi criada em pleno
fascismo. Foi o
fascismo que descobriu
a mídia. Então, a Opus
Dei sempre atuou
pensando na
imprensa.”

“A partir do momento
em que esse poder [da
imprensa] passa a ser
monolítico, fechado,
petrificado e diminuto,
a imprensa perde parte
da sua legitimidade,
porque você não tem
vozes discordantes.”
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A capa do JB que Dines fez, quando era editor-chefe e

foi proibido dar manchete com a queda do Allende. Ele

deu a notícia sem manchete: a capa entrou pra história

do jornalismo nacional.

“Este material jamais foi mostrado ou publicado. Nem me lembrava do artigo, do telegrama e da

carta, apenas da foto. Fiquei emocionado. Eu tinha 29 anos.

Foi a minha primeira demissão política, menos de um ano depois da criação de Brasília. No texto

refiro-me à cruzada para acabar com a Imprensa Marrom.

A foto foi feita na casa do editor Enio Silveira, dono da Civilização Brasileira (em Laranjeiras, Rio),

por ocasião de uma entrevista realizada pela TV-Rio. O Capitão Galvão é o primeiro à esquerda

(sentado). Estou ao lado focalizado por outra câmera. Não consegui identficar os demais partici-

pantes do seqüestro, lembro que alguns eram espanhois.

O telegrama é de um comité de intelectuais paulistas a favor da democratização de Portugal. A

carta do general Humberto Delgado fala por si. O texto datilografado (duas laudas), devidamente

copidescado foi escrito por mim. Evidentemente não saiu.”
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grupos marcadamente financeiros, sem
nenhuma tradição no negócio de jornais
– que é um negócio, mas tem um plus
que o diferencia. Então, sinceramente,
acho que não vão trazer nenhuma con-
tribuição ao entendimento Brasil
Portugal, nem ao jornalismo brasileiro.
Eles compraram O Dia, uma empresa
sólida, mas que tem um passado pareci-
do com mulher de bandido, pois foi
várias vezes tomado por gangsterismo.
Agora, as herdeiras, por incompetência,
resolveram sair do negócio. Tiveram
ofertas de grupos brasileiros sérios – e
não sérios também – e venderam para
um grupo muito suspeito de Portugal,
sem tradição no jornalismo. Que faz jor-
nais como uma operação financeira pura
e simples.
O que você acha do Brasil Econômico?

O Diário Econômico, de Portugal, e o
Brasil Econômico, daqui, são jornais sem
nenhuma expressão no seu segmento. O
que os caracteriza – e eles próprios ven-
dem isso – é a cor do papel, aquela cor
salmão. Ora, isso não quer dizer nada.
A mesma do Financial Times.

Pois é, isso não quer dizer nada. É só
uma decisão de comprar papel rosa, não
implica numa fórmula jornalística,
numa postura política e ideológica, é
apenas papel.  
E ideologicamente, quem você é?

Por conta dos meus pais, tive uma formação social-demo-
crata. Tenho minha formação política, mas percebi que
nessa função de crítico da imprensa, que exerço a mais de
trinta anos...
Começou com a coluna Jornal dos Jornais, na Folha...

É, aí foi quando começou a crítica mesmo. Antes eu já
tinha  lançado, no Jornal do Brasil, uma publicação chama-
da Cadernos de Jornalismo, em 1965, mas era uma coisa mais

reflexiva. Então, a partir do momento
em que sou um crítico da imprensa
tenho que me abstrair ao máximo de
uma posição pessoal, por que senão vou
fazer crítica com um filtro suspeito. 
Quantas vezes você foi demitido?

Olha, foram dez. Até mais. Sempre por
motivos políticos, nunca fui demitido
por incompetência, por chegar atrasado,
faltar ou por questões de disciplina.
Você acha o jornalismo uma profissão

ingrata?

Acho. Não por causa disso, a demissão
até te segura. Você leva uma pancada e é
até uma condecoração que você guarda.
Mas é porque você dá muito e recebe
pouco. Mesmo que te paguem um bom
salário. É um pouco desanimador esse
lado de não ser compreendido.
É particularmente mais ingrata do que

outras profissões ou um ator de

Hollywood diria a mesma coisa que você? 

Pode ser. 
Porque a profissão exerce um grande fas-

cínio.

Eu digo que é a última profissão român-
tica. Ela é e foi romantizada pelo cinema.
Toda a história do cinema tem filmes
sobre o repórter que enfrenta a corrup-
ção policial. Mesmo no faroeste há aque-
le bandido que entra no jornal, ao lado

do saloon, e mata o jornalista. Há esse romantismo de bus-
car a verdade. Isso ainda fascina muito os jovens. Se bem
que hoje acho que eles se interessam pelo jornalismo pela
exposição, pelos holofotes. No meu tempo você sabia que
ia ralar muitos anos antes de assinar uma matéria. Hoje,
você começa e logo está assinando na primeira página ou
aparece no Jornal Nacional.
Mas isso também é muito efêmero. Todo o mundo esquece

num minuto. Construir uma carreira como a tua é muito difícil.

Sim, é difícil e tem que ser longevo. Tenho 78 anos.

ENTREVISTA Alberto Dines

“São grupos
marcadamente
financeiros [referência à
Ongoing], sem
nenhuma tradição no
negócio de jornais – que
é um negócio, mas tem
um plus que o
diferencia. Então,
sinceramente, acho que
não vão trazer
nenhuma contribuição
ao entendimento Brasil
Portugal, nem ao
jornalismo brasileiro.”

“Há esse romantismo
de buscar a verdade.
Isso ainda fascina
muito os jovens. Se bem
que hoje acho que eles
se interessam pelo
jornalismo pela
exposição, pelos
holofotes.”

JJ
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Opinionismo e antijornalismo
Este extracto do artigo de Alberto Dines “Jornais devem lembrar que já foram imprensa”,
publicado no seu Observatório da Imprensa em 1 de Junho último, refere-se à realidade
brasileira. Mas se pensarmos no que se passa entre nós…

A
verdadeira vantagem
competitiva da mídia
impressa é a sua
capacidade de fornecer

juízos e formar opiniões. O rádio e a
TV dependem da voz e da figura
humana, incapazes de ser
institucionais. Jornais são capazes de
formar gerações inteiras, estabelecer
valores e dar sentido a uma
comunidade ao longo de décadas.

A internet, em qualquer de seus
formatos, no máximo dá palpites que
substituem os palpites anteriores.
Não tem condições de fixar uma
convicção ou um sistema de idéias
minimamente concatenado. E isso se
comprova através da durabilidade e
intangibilidade das páginas de
opinião dos jornais que resistem
incólumes ao rolo compressor das
repaginações.

Esta surpreendente resistência do
material opinativo impresso – nele
incluídos os editoriais, cartas dos
leitores, colunas assinadas, análises e
textos de apoio – tem sido utilizada
de forma insuficiente e equivocada.

O contraditório foi eliminado, só se
manifesta artificialmente quando o
jornal escolhe uma questão –
geralmente inofensiva – e designa
dois contendores para discuti-la. 

Os colaboradores se diferenciam
uns dos outros por meio das suas
especializações. As controvérsias se
mantêm no nível epidérmico, não
representam visões de mundo
efetivamente antagônicas. A
defenestração do economista Paulo
Nogueira Batista Jr. do quadro de
colaboradores da Folha pouco antes

da espalhafatosa reforma é a prova
do distanciamento da grande
imprensa brasileira dos padrões de
pluralismo vigentes nos EUA e
Europa.

Para disfarçar este venerando
exclusivismo inventou-se um
paliativo: substituir a diversidade
(ideológica) pela quantidade de
nomes escolhidos na mesma
trincheira. Quem inventou o truque
foi o Estadão, ao colocar na sua
prestigiosa Página Dois uma miríade
de colaboradores de alto nível
escrevendo com intervalos de 15 ou
30 dias. 

T
rata-se do mais puro
antijornalismo: o
espaçamento anula
qualquer contato do

articulista com a atualidade e
amortece seus vínculos com o leitor.
Não obstante, a fórmula foi adotada
em grande estilo na reforma da
Folha, que instalou um colunário ao
longo do jornal inteiro com um
fabuloso plantel de 101 celebridades
– 29 novas. Quantos poderiam
concorrer e ganhar o Prêmio
Camões, como o poeta e também
colunista Ferreira Gullar?

O jornal do futuro por enquanto
parece tapeação de marqueteiros, já
que os jornalistas ainda não se
animaram a identificar e valorizar as
fórmulas de sucesso do jornalismo
do passado. O que falta aos jornais
antes de se transformarem em
matéria-prima de confete e
serpentina é lembrar de que já foram
imprensa. 

A internet, em
qualquer de seus

formatos, no máximo
dá palpites que

substituem os
palpites anteriores

JJ
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Os media e o poder económico
Uma difícil relação
A uma elevada e exigente teia legal e fiscalizadora, teremos que aliar
as exigências de um público informado e crítico e a consciencialização
do jornalista quanto às suas reais funções numa Democracia
participativa.

Texto Cláudia Lamy

ANÁLISE 1
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I – Introdução

“(…) a procura do lucro e a responsabilidade social são parcei-
ros extremamente difíceis e, presentemente, cada vez mais em
conflito”.
(Traquina, 2002:122)

Após o 25 de Abril, os media portugueses apresen-
tavam-se enquanto envolvidos directos no com-
bate político e ideológico, resultado da instabilida-

de política e da necessária desobstrução de caminhos para
um debate que se pretendia aberto e plural. Vieram então
os anos 80, marcados pelo monopólio estatal, onde a ideia
de uma imprensa livre enquanto sentinela da Democracia
se encontrava, ainda, de boa saúde (Traquina, 2002:115). Já
os anos 90 e a sua abertura ao mercado privado, embora

acarretassem o desejado aumento da panóplia de meios
existentes e um (inicial) acréscimo da criatividade dos pro-
fissionais, acabaram por revelar uma supremacia do eco-
nómico sobre o social (Cuilenburg e Mcquail, 2003). 

Actualmente, encontramo-nos num estádio agravado
da difícil relação entre o poder económico e o “quarto
poder”. Numa era caracterizada pelo imediatismo sensa-
cionalista, pela concentração económica, e pela avaliação
da qualidade através do lucro e das audiências, os critérios
que, outrora, pareciam querer moldar os conteúdos e as
relações mediáticas aparentam não vingar num modelo
mercantilista. 

A gravidade da situação apenas poderá ser verdadeira-
mente compreendida se atentarmos às funções que, não
raro, são atribuídas aos media: formar, informar e entreter,
é certo, mas fazê-lo de forma vinculada ao interesse públi-
co. De facto, os sistemas jurídicos português e europeu
parecem reconhecer a dupla identidade da indústria
mediática. Como já afirmaram o Parlamento Europeu e o
Conselho, “os serviços de comunicação social audiovisual são,
simultaneamente, serviços culturais e serviços económicos. A
importância crescente de que se revestem para as sociedades, a
Democracia — garantindo designadamente a liberdade de infor-
mação, a diversidade de opiniões e o pluralismo dos meios de
comunicação social, a educação e a cultura - justifica a aplicação
de regras específicas a esses serviços” . A questão que se colo-
ca é a de saber se estaremos a passar da utilização dos
media enquanto meios de propaganda política (típicos
dos outrora monopólios estatais) para a efectivação da
propaganda económica (típica dos oligopólios dos nossos
dias), através da publicidade.

Que factores subjazem a este fenómeno? A resposta
condigna a esta questão implica atender ao poder dentro
dos media e à consciência de realidades fragmentadas.

Por um lado, os media não são homogéneos: para além
das diferenças clássicas entre meios, há que sublinhar a
distinção entre os media, em geral, e os “media dominan-
tes”. Estes últimos, dada o seu peso na sociedade, ditam as
agendas mediáticas, acabando por ser seguidos nos seus
critérios de selecção e tratamento da informação, “numa
operação de contágio ditada pelo valor supremo – a conquista das
audiências (…)”(Correia, 2006:21).

Por outro lado, também a “classe jornalística” ou os
“jornalistas” constituem, obviamente, uma abstracção,
não existindo enquanto tais. De facto, entre eles, encontra-
mos a “elite jornalística”, aglomerando um pequeno
número de pessoas colocadas em locais de chefia; uma
“camada intermédia”, normalmente encarregue do traba-
lho jornalístico do dia-a-dia nos mais variados tipos de
media; e os “jovens estagiários”, caracterizados por um
vínculo contratual precário – e, também por isso, um alvo
fácil para a “consequente fragilidade deontológica”
(Correia, 2006:20).

Finalmente, a responsabilidade pelo status quo não
advirá unicamente do Estado, dos proprietários e dos pro-

26_AnÆlise 1.qxp  01-09-2010  16:34  Page 27



28|Jul/Set 2010|JJ

fissionais dos media. Como afirma Traquina, “(…) os pró-
prios cidadãos precisam de se envolver nos assuntos cívicos, e
não se esconderem por detrás de uma crítica generalizada que é
muitas vezes uma máscara para esconder a sua incompetência”
(2002).

Atentemos, então, a esta intrincada teia de acções, reac-
ções e suas consequências, privilegiando as relações entre
o económico e os media.

II - O papel dos Media
na Sociedade

“Os media «reproduzem» a «ordem social» da estrutura que lhes
dá suporte. Por isso nem são dissociáveis da Democracia que os
funda nem são inimputáveis face à Democracia que ajudam a
construir”
(Paquete de Oliveira, 2002:62)

De acordo com a típica noção de que os media
detêm a obrigação de formar, informar e entreter
os cidadãos, poderemos enumerar algumas das

suas facetas, necessariamente interligadas:

a) Papel Social dos Media
A conquista da liberdade, o aumento da alfabetização e a
criação de novos partidos contribuíram para que os media
fossem colocados numa posição central entre a vida social
e a informação divulgada. Difusores e promotores das
realidades circundantes, os media acabam por, também
eles, construir a própria realidade, razão pela qual deverá
existir uma atenção de pormenor relativamente a todas as
mensagens por eles difundidas.

b) Os Media como instrumento do exercício
do poder e de controlo social
Os mass media constituem, simultaneamente, instrumento
e palco de luta pelo poder, seja ele político, económico,
cultural ou de outra índole. Partindo do conceito de esfe-
ra pública de Habermas, poderemos afirmar que os media

deverão funcionar como palco de debate público, quer
enquanto esfera intermédia entre a sociedade e os pode-
res (político e económico), quer funcionando como verda-
deiros watchdogs dos referidos poderes. Como afirma
Traquina, segundo a teoria democrática baseada no postu-
lado de que “o poder põe em xeque o poder”, o jornalis-
mo é encarado enquanto guardião dos cidadãos perante
eventuais abusos dos demais poderes (2007: 134).

c) Media enquanto meio de participação
democrática e exercício da cidadania
Segundo aquilo que Croteau apelida de “tradição da res-
ponsabilidade cívica”, os mass media não só devem permi-
tir a divulgação da informação como acolher as diferentes
perspectivas sobre as temáticas difundidas, possibilitando
a construção de um debate plural, típico das Democracias
baseadas na igualdade (Croteau, 2005). De facto, como
afirma o autor “media can, and sometimes do, help provide citi-
zens with what they need to be active participants in social and
political life” (2005). Aliás, a bi-direccionalidade dos novos
media deverá constituir um dos meios para a efectivação
de uma cidadania informada. 

d) Os Media enquanto Fonte de Conhecimento
Não existe a menor dúvida que a maioria dos cidadãos
utiliza os mass media para se informar sobre o mundo ao
seu redor. Contudo, a falta de formação para os media
poderá levar a encarar toda a informação mediática como
verdade, não obstante o seu conteúdo, perspectiva ou
mesmo rigor jornalístico.

Essencial para todo este processo parece-me ser a lite-
racia mediática, enquanto “ capacidade de aceder aos media,
de compreender e avaliar de modo crítico os diferentes aspectos
dos media e dos seus conteúdos e de criar comunicações em
diversos contextos, tendo em conta todos os meios de comunica-
ção social” , uma vez que a existência de cidadãos dotados
dos conhecimentos e competências necessárias para com-
preender a informação permitirá exigir mais e melhor dos
media – o que, por seu turno, fomentará a própria litera-
cia mediática . Trata-se de um ciclo que necessita ser inicia-
do com urgência, envolvendo todos os sectores da socie-

ANÁLISE 1 Os media e o poder económico

A questão que se coloca é a de saber
se estaremos a passar da utilização
dos media enquanto meios de
propaganda política (típicos dos
outrora monopólios estatais) para a
efectivação da propaganda
económica (típica dos oligopólios dos
nossos dias), através da publicidade.
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dade: Estado, entidades públicas ou privadas proprietá-
rias dos mass media, jornalistas, toda a comunidade escolar,
os cidadãos, etc. Mais conscientes do mundo que os
rodeia, das questões que se levantam, dos debates em aná-
lise, conseguirão para examinar o mundo de forma racio-
nal e crítica. 

Perante todas estas exigentes tarefas, é-me impossível
deixar de salientar, tal como o faz Correia, que o aumento
da visão de mercado, das tecnologias aplicadas à comuni-
cação e a própria força adquirida no quotidiano dos cida-
dãos não se fez acompanhar “por um igual desenvolvimento
económico, social e cultural e da própria consciência cívica”
(Correia, 2007:24). 

III – O Jornalista: mero espelho
da sociedade, gatekeeper
ou newsmaker?
“Comunicar é escolher”
(José Rebelo, 2002)

Para analisar a responsabilidade dos jornalistas no
contexto apresentado teremos que compreender o
seu papel, assim como as teorias desenvolvidas rela-

tivamente à sua posição dentro dos media e da sociedade.
Em termos sucintos, a chamada Teoria do Espelho

defendia que as notícias não passavam de um simples
reflexo da realidade, sendo o jornalista um mero interme-
diário que transformava a existência em informação, pas-
sível de difusão. No fundo, “o jornalista é um comunicador
desinteressado, isto é, um agente que não tem interesses especí-
ficos a defender que o desviem da sua missão de informar, procu-
rar a verdade, contar o que aconteceu, doa a quem doer”
(Traquina, 2007: 74/75). Ainda que presente no inconscien-
te de grande parte dos cidadãos através da máxima: “eu
sei que é verdade porque li no jornal”, trata-se de uma
posição abandonada a partir de meados do séc. XX.

Já a abordagem do jornalista enquanto gatekeeper,

noção apresentada por White em 1950, entende aquele
não como mero intermediário entre a realidade e a notícia,
mas antes enquanto o “guarda do portão”: através da sua
subjectividade (com base nos seus critérios, vivências,
valores, preferências, etc.), selecciona certas notícias em
detrimento de outras. É também nesta altura que a ideia
do estudo através da “observação participante” surge e se
desenvolve, método a partir do qual White constatou que
o jornalista abria a porta a determinadas notícias, fechan-
do-a a outras.

Hoje em dia, esta realidade parece-nos ultrapassada,
uma vez que os critérios de escolha não passam, como
veremos, pelas mãos da maioria dos jornalistas em fun-
ções. Como reconhece Traquina, esta teoria ignorava por
completo “quaisquer factores macrossociológicos, ou mesmo
microssociológicos, como a organização jornalística”(2007:78),
os quais são já tidos em conta pela Teoria Organizacional,
defendida por  Breed. Segundo este, o profissional de jor-
nalismo actua em função do contexto em que se insere –
outros jornalistas, regras profissionais, aspirações de
carreira, enquadramento empresarial, etc. Ou seja, mais
do que apenas este ou aquele jornalista, torna-se necessá-
rio estudar todo o ambiente e a realidade de uma redac-
ção e, dentro desta, as relações entre ela e a empresa
detentora da sua propriedade, reduzindo o jornalista a
um newsmaker.

No seu estudo, Breed pretendeu estudar as razões
pelas quais um jornalista é levado ao conformismo no que
toca às suas posições políticas ou princípios profissionais
(com óbvias repercussões na actividade quotidiana), con-
cluindo que aquele  “(…) se conforma mais com as normas da
política editorial da organização do que com quaisquer crenças
pessoais” (Traquina, 2007: 80). Esta realidade torna-se extre-
mamente relevante para a compreensão de toda a temáti-
ca que aqui me proponho desenvolver uma vez que, de
acordo com Breed, os condicionalismos a uma actividade
jornalística serão:

1 - A existência de uma autoridade institucional e o seu poder
sancionatório, ou seja, o receio que a “desobediência” às
preferências hierarquicamente superiores acarrete san-

Os defensores do Modelo de Mercado
afiançam que “o interesse público é
aquilo em que o público está
interessado”. Alicerçado nas ideias
do lucro como objectivo último e dos
cidadãos enquanto consumidores,
este modelo defende que um meio que
atinja elevadas audiências se
encontra a cumprir o interesse
público.
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ções, mesmo que veladas, constituindo um dos constran-
gimentos recorrentes dos jornalistas. Utilizando uma
expressão de Breed, perante um acto de rebeldia ou trans-
gressão daquelas mesmas normas e preferências, “(…) o
brilhante repórter errante é retirado dos assassínios e colocado na
necrologia, a “câmara de tortura chinesa da redacção”
(1955/1993:157).

2 - A existência de um sentimento de obrigação e de estima
em relação ao superior, o factor mais relevante para levar um
contestatário a esconder os seus ideais, segundo Breed.
Falamos aqui do sentimento de lealdade relativamente ao
jornal, e dos sentimentos de respeito, admiração e agrade-
cimento no que toca aos seus chefes e veteranos do jornal
- o grupo de referência do jornalista, que inclui o manan-
cial de profissionais que ensinaram ao jornalista os “segre-
dos da profissão”. Ora, estes sentimentos também pode-
rão fazer com que o jornalista opte por não fugir às pers-
pectivas ou construções pré-determinadas por aqueles
que o rodeiam.

3 - A existência de aspirações à mobilidade profissional : de
facto, um desalinhamento activo, por parte do jornalista,
relativamente à política defendida pelo meio de comuni-
cação social em que se insere, constituiria um obstáculo
aos desejos de ascensão na carreira jornalística, uma vez
que bem sabemos das dificuldades sentidas, por exemplo,
por aqueles que acreditam que todas as vozes devem ser
ouvidas.

4 – A ausência de conflito entre grupos a que os jornalistas
devam lealdade: se não existirem grupos que promovam a
implementação de uma alteração do status quo, o confor-
mismo será, obviamente, enaltecido. A ausência de uma
escolha ao nível dos grupos aos quais devam lealdade não
coloca as “verdades” em perspectivas: por exemplo, a
intervenção dos sindicatos no trabalho jornalístico já
poderá incentivar um espírito crítico ante as posições do
jornalista sénior que alicia os mais novos a aderir às suas
escolhas e modus operandi.

5 – O prazer sentido pelo jornalista na sua actividade: no

seu estudo, Breed concluiu que, em geral, todos os jorna-
listas gostavam do que faziam. Existia camaradagem,
informalidade, tarefas geralmente pouco penosas, varia-
das, imprevistas, próximas dos poderes, com visibilidade
quotidiana do trabalho que se faz (característica esta deve-
ras importante), orgulho em pertencer a uma classe privi-
legiada. Segundo o autor “o staffer tem um estatuto menos
formal do que os executivos, mas não é tratado como um mero
«trabalhador»” (Breed, 1993:159). Podemos questionar-nos
sobre se, actualmente, o mesmo se passa na realidade jor-
nalística.

6 – A notícia como um valor em si mesma: a obtenção de
mais e melhores notícias, enquanto objectivo último e uni-
ficador de toda a redacção, relegava para segundo plano
todos os diferendos de outro tipo (Traquina, 2007: 82). 

Embora as considerações de Breed se prendam unica-
mente com a imprensa escrita,  poderão ser extensíveis a
todos os mass media. Mais próxima do actual papel do jor-
nalista, esta teoria permite-nos perceber porque razões
algumas das notícias são publicadas e outras não, assim
como até onde poderá o profissional prosseguir um tra-
balho rigoroso e isento. A todas estas condições acresce a
noção dos media enquanto negócio: extremamente
denunciador das prioridades internas de um meio infor-
mativo actual encontra-se o espaço a ser ocupado pelas
peças jornalísticas: como bem aponta Traquina, “basica-
mente, os jornalistas enchem o espaço deixado em aberto pela
publicidade” (2007: 85).

IV – O modelo de mercado,
a concentração
e a homogeneização
“Quando, em vez do interesse público, é o dinheiro a orientar a
escolha das notícias, a liberdade de imprensa fica posta em
causa.”
(Patterson, 2002:36)

ANÁLISE 1 Os media e o poder económico

A indústria mediática traduz-se na
existência de um pequeno número de
empresas (muitas delas distantes da
realidade mediática), que gerem os
media como um qualquer outro
negócio – o que mina muitas das
qualidades do modelo de mercado,
assim como da deontologia
jornalística e da prossecução do
interesse comum.

Relações por vezes algo dúbias entre
o poder económico e o poder político:
dependentes um do outro, e sem
quaisquer limites que não o lucro do
primeiro e a ascensão do segundo,
utilizam os media enquanto palco de
troca, esquecendo aqueles que
legitimam o seu poder: os cidadãos.
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Em termos muito gerais, podemos afirmar que este
modelo encara os media como quaisquer outros
bens ou produtos, defendendo a propriedade pri-

vada e não regulamentada, num mercado que opere livre-
mente segundo a lei da oferta e da procura. Os defensores
do Modelo de Mercado afiançam que “o interesse público é
aquilo em que o público está interessado” (Croteau, 2005: 33 e
segs.). Alicerçado nas ideias do lucro como objectivo últi-
mo e dos cidadãos enquanto consumidores, este modelo
defende que um meio que atinja elevadas audiências se
encontra a cumprir o interesse público. Ou seja, e como
muito oportunamente sugere aquele autor, segundo esta
visão, “(…) os fait divers e o crime, ao serem populares, serão
necessariamente de interesse público” (Croteau, 2005: 33 e
segs.). Segundo Croteau, o modelo poderá acarretar
inúmeras vantagens, entre elas: 

a livre concorrência, uma vez que promove a eficiência,
assim como a inovação; 

a aplicação ideal da lei da oferta e da procura  que, por
seu turno, conduz a uma pesquisa constante sobre os inte-
resses da audiência, o que tende a fazer com que a oferta
se adapte constantemente à procura, satisfazendo os con-
sumidores (2005: 17);

a independência que um modelo de mercado poderá
envolver, uma vez que “se a imprensa for economicamente
estável, é mais provável que seja politicamente independente”
(Patterson, 2002: 36).

Claro está que, na sua génese, este modelo pressupõe a
existência de uma livre e sã concorrência entre fornecedo-
res, que de forma alguma consigam influenciar artificial-
mente a dinâmica de mercado, nomeadamente através de
práticas de concentração. De facto, a criação de monopó-
lios e oligopólios poderá minar todas estas vantagens.
Para além disso, a oferta deve dispor de uma vasta dife-
renciação de produtos oferecidos: como salienta Doyle, o
pluralismo nos mercados “(..) contempla, ao mesmo tempo, a
diversidade empresarial (i.e., a existência de vários operadores
autónomos no mercado) e a diversidade dos conteúdos produzi-
dos e distribuídos” (2002). 

Ora, como é notório, esta não é a realidade a que se
assiste: embora alicerçada neste tipo de modelo, a indús-

tria mediática traduz-se na existência de um pequeno
número de empresas (muitas delas completamente dis-
tantes da realidade mediática), que gerem os media como
um qualquer outro negócio – o que mina muitas das qua-
lidades do modelo de mercado, assim como da deontolo-
gia jornalística e da prossecução do interesse comum.

Outro óbice à realização deste modelo e às suas vanta-
gens inerentes prende-se com a questão do lucro fácil e do
constrangimento da criatividade através da reprodução
do “produto” que já demonstrou conquistar audiências:
se existir uma receita para o sucesso financeiro, ela será
seguida por todos os concorrentes, numa colagem que
olvida qualquer noção de diversidade, muitas vezes sob o
argumento de que “é isto que o público quer”. É exacta-
mente aquilo que se passa com os chamados “media de
referência” e a busca incessante do lucro através da publi-
cidade.

Alguns críticos deste modelo acreditam que a indús-
tria dos media, integrada numa visão puramente econó-
mica, não só reproduz a desigualdade existente como a
promove (Croteau, 2005). Apoiados em grandes estrutu-
ras económicas, actualmente alvo de fortes concentra-
ções, as empresas de media apenas dão voz a um sector
preferencial da sociedade, assim como atendem mais às
suas predilecções e desejos. A este nível, poderemos
exemplificar com as relações por vezes algo dúbias entre
o poder económico e o poder político: dependentes um
do outro, e sem quaisquer limites que não o lucro do pri-
meiro e a ascensão do segundo, utilizam os media
enquanto palco de troca, esquecendo aqueles que legiti-
mam o seu poder: os cidadãos. Reafirmem-se a este res-
peito as palavras de Correia: “a questão essencial não reside
no maior ou menor grau da concentração mas sim na natureza
de classe da propriedade, isto é, no facto dos media de maior
influência estarem, praticamente todos, nas mãos de uma
determinada classe social e, naturalmente, dependerem ou esta-
rem irremediavelmente condicionados pelos seus interesses”
(Correia, 2006: 43-44).

Ainda segundo os críticos do modelo, os mercados, per
si, não abarcam as necessidades sociais. Sem contraparti-
das financeiras, os sectores essenciais aos cidadãos não

A relevância do imediato, da notícia
em primeira mão, a necessidade de
seguir as informações veiculadas
pelos outros num sistema de
concorrência desenfreada e a ideia de
um jornalista “multi-funções”
acarretam, necessariamente, um
trabalho jornalístico muitas vezes
incipiente e sem qualquer esforço de
enquadramento.
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terão qualquer interesse para as empresas dos media –
que, obviamente, darão preferência a conteúdos de baixo
custo e com elevada popularidade. Deste modo, o entrete-
nimento light suplanta a informação substantiva, os media
de educação e as apresentações culturais, ou seja, todos os
conteúdos que possam ter mais valor para os processos
democráticos do que para grandes empresas de media
(Croteau, 2005: 25). Como afirma Lopes da Silva, “o merca-
do da comunicação dominado pelos empresários comerciais não
tem assegurado uma boa qualidade dos conteúdos, antes tem a
tendência a «puxar para baixo» a mentalidade dos destinatários”
(2002: 1142).

No seguimento desta ideia, é também muito comum o
argumento de que os mercados são amorais: apenas
olhando o lucro, não são criados juízos de valor ou aten-
didas necessidades públicas. A título de exemplo, temos a
pornografia infantil, proibida não porque os mercados se
recusem a comercializa-la, mas porque as normas jurídi-
cas reguladoras do sector tornam punível tal acção. E,
claro está, tais lógicas mercantis reproduzir-se-ão quer na
sociedade que os media ajudam a formar, quer no próprio
espírito jornalístico ínsito nas redacções.

V – Consequências
da sublimação do económico

“Estamos agora em condições para perceber de que forma os
media, nomeadamente os grandes media, se identificam com o
poder económico dominante e quais os mecanismos que tornam
possível o seu papel de controlo social e a sua utilização como
instrumento ao serviço da fabricação do consentimento das pes-
soas em relação à manutenção do sistema”
(Correia, 2006: 93)

Ainda que não pretendendo ser exaustiva, creio
essencial apresentar algumas das gravíssimas con-
sequências que a visão económica acarretou para

o mundo mediático, para a nossa sociedade e para a
Democracia. Muitos outros pontos poderiam ser invoca-

dos e/ou desenvolvidos, mas a dimensão do trabalho não
me permite tal exposição. Vejamos, então:

1. O domínio económico das redacções
A mercantilização dos media, agravada pelas práticas de
concentração económica, conduziram à actual criação de
verdadeiras relações de poder entre proprietários e profis-
sionais. Como frisa Correia, “frequentemente os critérios
comerciais revelam-se contraditórios com os critérios jornalísti-
cos, o que gera uma conflitualidade latente e cria sérios constran-
gimentos à autonomia jornalística e ao direito do público a infor-
mar-se e ser informado” (2006:17). Constrangidos pela defi-
nição de agendas, pré-definição de conteúdos e até de
verdadeiros incentivos para olvidar as regras deontológi-
cas que se lhes aplicam, os jornalistas acabam, não raro,
por se submeter à mecânica instalada. Tal é agravado pela
crescente entrada de estagiários nas redacções e pela
opção patronal pelos vínculos laborais precários, passíveis
de coagir o profissional à inacção. O que não significa,
claro está, que ambições profissionais e desejos de prota-
gonismo não possam, a priori, determinar um jornalista a
um trabalho eticamente mais incorrecto, esquecendo a
sua função de informador do público (Correia, 2006:18)

Temos que perceber que, se no passado já enfrentámos
a censura prévia, de índole política, acolhemos agora uma
censura subtil e sofisticada do poder económico. Como
afirma Correia: “em geral, não são necessárias ordens superio-
res para que os jornalistas (…) saibam com bastante clareza
quais os critérios jornalísticos a adoptar, a forma como devem
seleccionar e abordar os acontecimentos, a maneira de tratar este
ou aquele tema, este ou aquele facto, este ou aquele partido, esta
ou aquela personalidade” (2006: 94).

Claro está que tal não deverá ilibar todo e qualquer
profissional do não cumprimento das regras a que se
encontra adstrito: como afirma Traquina, “(…) os media
noticiosos, tanto os proprietários como os seus profissionais, não
devem continuar a enterrar a cabeça na areia, a gritar “olha o
lobo”, em resposta a toda e qualquer crítica, não devem continuar
a ignorar as suas profundas responsabilidades sociais, enquanto
participantes activos na construção da realidade” (2002: 118).
Nunca deveremos esquecer que a mesma liberdade de
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imprensa, sempre arguida aquando de uma crítica ou
maior exigência legal, é legitimada pelo mandato demo-
crático, que lhes exige as correspondentes responsabilida-
des ao nível do interesse público (Grevisse, 2002). Mas
também deveremos perceber que o nível de responsabili-
dade partilhado entre proprietários dos media e jornalis-
tas, tal como o seu poder, é extremamente desigual.

Aliás, apenas no tocante aos jornalistas, também nos
encontramos ante uma realidade bipartida: aqueles cuja
função passa pela construção de editoriais e orientação da
informação e os meros “executantes” dessas mesmas
orientações (sem qualquer demérito para estes últimos).
De facto, se os primeiros terão uma maior responsabilida-
de em relação ao desenvolvimento de uma sociedade
informada, democrática e plural, os segundos deverão
obter a formação e a liberdade necessária para, de modo
informado e crítico, promoverem o exercício de um verda-
deiro quarto poder. 

2. Os media como fomento à desigualdade
Como já foi abordado, os críticos do modelo de mercado
defendem que este é uma das formas de fomentar a de-
sigualdade social.

De facto, dada a ingerência (senão mesmo controle) do
poder económico e a sua obsessão pelo lucro, os media
passaram a reflectir os gostos, valores e perspectivas da
sua audiência predilecta em termos económicos. No
fundo, e em extremo, teremos media de classe, que se
dedica a informá-la dentro dos seus padrões, reflectindo
os seus interesses, costumes e gostos e deixando para trás
toda a panóplia de realidades existentes na mesma socie-
dade. O que, em parte é responsável pela falta de diversi-
dade e pluralismo a que assistimos nos media portugue-
ses, impedindo vozes discordantes ou diferentes perspec-
tivas. Um bom exemplo desta situação reside no facto dos
temas sociais, laborais ou sindicais não deterem páginas
ou suplementos especializados, embora os haja para o jet-
set e para fait-divers (Correia, 2006: 96).

3. A homogeneização de formatos e conteúdos
Como evidencia Correia, esta situação é também fruto da

dita “fusão” do sistema dual: actualmente, os media de
referência e os populares não são realidades estanques,
mas antes mundos que se tocam num ponto: o lucro. Se é
bem verdade que, outrora, existia uma separação mais ou
menos determinada pelo tipo de conteúdos propagados,
actualmente, numa perspectiva de alargamento das
audiências e conquista de novos mercados, os media aca-
bam por plagiar-se nas escolhas e temáticas (2006:89). E,
refira-se, será mais banal observarmos os ditos media de
referência a utilizar manchetes sensacionalistas ou a pre-
ferir fait-divers de duvidoso interesse público, do que o
inverso. Assim teremos: “(…) a transmissão de mensagens
que, no essencial, veiculam opiniões e valores idênticos”
(Correia, 2006: 90). Todo este panorama se agrava uma vez
que a concorrência dita a procura incessante de novas
audiências: todos os demais media seguirão os ditos
“dominantes”, copiando a sua forma, orientação, fontes,
etc., homogeneizando o mundo, valores e ideologias.

4. A “desinformação”
Enquanto quarto poder, os media devem contribuir para o
desenvolvimento democrático da sociedade, nomeada-
mente através de conteúdos com substância e recorrendo
a formas inovadoras de comunicação, tornando-a mais
inclusiva. Como afirma Croteau, “media do not have to be
explicitly «informational» to engage with public issues. We
encounter public life through the stories we hear, tell, and expe-
rience. Today, it is our media, both new and old, that are our pre-
eminent storytellers” (2005). 

Um dos elementos essenciais à substância da informa-
ção reside, a meu ver, na contextualização dos factos
divulgados. Segundo Macquail, relativamente aos princi-
pais requisitos de uma informação de “qualidade”, “os
media (especialmente a imprensa e o audiovisual) devem provi-
denciar um manancial compreensível de notícias relevantes de
informação contextualizada sobre acontecimentos na sociedade e
no mundo” (2003: 117). Ora, nada disto parece acontecer
nos dias que correm: a relevância do imediato, da notícia
em primeira mão, a necessidade de seguir as informações
veiculadas pelos outros num sistema de concorrência des-
enfreada e a ideia de um jornalista “multi-funções” acarre-

Os media apenas cumprirão o seu
papel de informadores e educadores
da sociedade se apresentarem
temáticas e formatos diversos. Ou
seja, prosseguir o interesse público
equivale a incluir o maior número de
perspectivas possíveis nas matérias
apresentadas, sem menosprezar
qualquer raça, classe, género ou
preferências ideológicas.
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tam, necessariamente, um trabalho jornalístico muitas
vezes incipiente e sem qualquer esforço de enquadramen-
to. De facto, “aceita-se produzir informação de forma semelhan-
te a uma linha de montagem: serializada, padronizada, rotiniza-
da, organizada e veloz, destinada a ser consumida de forma rápi-
da e não reflexiva” (Graça, 2007).

5. A ausência de debate plural
Na senda da perpetuação de domínios de classes através
dos meios de comunicação social, assistimos às “posições
dos mesmos” sobre “as questões impostas pelos mesmos”.
Agentes, temas e perspectivas raramente mudam, dimi-
nuindo drasticamente a noção que o cidadão terá relativa-
mente ao mundo em que vive. Não podemos esquecer
que os media ainda são a maior fonte de informação para
muitos dos cidadãos.

Ora, os media apenas cumprirão o seu papel de infor-
madores e educadores da sociedade se apresentarem
temáticas e formatos diversos. Ou seja, prosseguir o inte-
resse público equivale a incluir o maior número de pers-
pectivas possíveis nas matérias apresentadas, sem menos-
prezar qualquer raça, classe, género ou preferências ideo-
lógicas (Croteau, 2005; Blumer, 1992:7).

Mas não serão apenas os temas a demonstrar a existên-
cia de pluralismo: o seu conteúdo e a forma de os apresen-
tar também se torna extremamente relevante. Por exem-
plo, de nada valerá abordarmos questões ligadas a mino-
rias se as colocarmos sempre em posições negativas ou
menores. Como afirma Macquail: “(…) a informação deve
ser equilibrada e justa (imparcial), descrevendo as perspectivas
alternativas de maneira não sensacionalista nem tendenciosa”
(2003: 117). Desta forma, o interesse público será prosse-
guido pelos media se estes se constituírem como palco
onde ideias antigas podem ser examinadas e onde novas
ideias podem surgir e ser debatidas, acolhendo a discor-
dância e contribuindo para a vida pública democrática
(Croteau, 2005). 

6. O definhamento do Serviço Público de Media 
O serviço público de media parece surgir enquanto pata-
mar elevado na prossecução do interesse público: “by

remaining outside of market influences, public service broadcas-
ting provides a much needed public forum within which infor-
mation dissemination can occur, aiding in the stimulation of
public debate” (Hartley 2004: 190). Há que compreender
que, em relação ao media estatais, a submissão ao interes-
se público é (ainda) mais exigente. A necessária indepen-
dência editorial e institucional do serviço público, assim
como a luta por um enquadramento didáctico e promotor
da cidadania activa, no âmbito da liberdade de expressão
e informação, deveriam equilibrar um mercado onde a
concentração dos media e a ausência da diversidade de
conteúdos e formatos é patente . 

Segundo Blumler, “até à invasão comercial, os serviços
públicos europeus fizeram um bom trabalho, graças à sua estru-
tura politizada – pertencem, em última análise, ao Estado”
(Blumer e Gurevitch, 1992: 12). No entanto, as emissoras
de rádio e televisão públicas passaram a clonar os media
privados, na sua corrida à concorrência no mercado glo-
bal, acabando por ficar dependentes das audiências e do
financiamento publicitário (Patterson, 2002; Castells, 2007:
442). No que toca à realidade portuguesa, a concorrência
com o sector privado, a perda de exclusividade na trans-
missão dos principais eventos e a cada vez maior depen-
dência da publicidade (e, consequentemente, das audiên-
cias) fez com que o sector audiovisual de serviço público
se transformasse, invertendo os valores primários presen-
tes aquando da sua concepção (Sena, 2008). E, actualmen-
te, as audiências são quem determina as escolhas efectiva-
das. Contudo, e como bem aponta Cádima, “(…) na maior
parte dos conteúdos culturais, de divulgação, educativos, no
documentário e mesmo na ficção de autor, as audiências são tra-
dicionalmente baixas, o que não pode, sob pretexto algum, pôr em
causa a legitimidade da existência do serviço público de televisão,
e, em particular, a necessidade de apostar nesse tipo de progra-
mação” (s/d: 9).

7. O empobrecimento da Democracia
Ainda que acarretando o desenvolvimento de todos os
princípios e regras anteriormente invocados, poderemos
dizer que apenas através uma informação diversa, plural
e contextualizada os cidadãos poderão consciencializar-se
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do essencial exercício de uma cidadania esclarecida
(Blumer, 1992:7). A promoção da cidadania e de uma
Democracia participativa constitui uma das funções vitais
para que os media possam ser considerados elementos
mediadores do poder político e da sociedade civil. 

Utilizando as palavras de Graça, “(…) esse é o desafio
maior do jornalismo contemporâneo: conseguir que o produto
informativo alargue os seus espaços de reflexão e volte a revestir-
se de um quadro interpretativo adequado à crescente complexida-
de do real” (Graça, 2007:118). De outro modo, será impossí-
vel a realização de uma Democracia que ser quer partici-
pada e verdadeiramente ao serviço dos cidadãos.

8. A auto e a co-regulação
Não obstante as provas dadas relativamente à distância
que medeia o campo das regras jurídicas e o da sua real
aplicação, as orientações europeias (e, actualmente,
também as nacionais ) apontam o caminho da regulação
partilhada. Teremos, assim, a figura da auto-regulação,
enquanto “iniciativa voluntária que oferece aos operadores
económicos, aos parceiros sociais, às organizações não gover-
namentais e às associações a possibilidade de adoptarem
orientações comuns entre si e para si” . Já a co-regulação
implicará “uma relação jurídica entre a auto-regulação e o
legislador nacional” . Segundo a União, a experiência tem
demonstrado que as medidas destinadas a atingir
objectivos de interesse público no sector da
Comunicação Social são mais eficazes quando tomadas
com o apoio dos próprios fornecedores de serviços . É
bem verdade que, através da regulação partilhada, mais
dificilmente qualquer Estado cairá na tentação de, ao
regular a actividade mediática, atentar contra a liberda-
de de expressão e de informação . E, também deste
modo, serão ouvidos os profissionais da área relativa-
mente a regras deontológicas ou códigos de boas práti-
cas. Contudo, será mesmo esta a prática corrente?
Dados os poderes de negociação logicamente superio-
res daqueles que detêm a propriedade mediática, não
estaremos ante a compra dissimulada da almejada des-
regulamentação proposta pelo modelo de mercado?
Fica a questão.

No que respeita ao Código Deontológico, há que men-
cionar o facto de, actualmente, assemelhar-se mais um
obstáculo ao trabalho de muitos jornalistas do que a um
orientador do jornalismo ético e de qualidade  (Mesquita,
1995). De facto, incentivados pelos patrões à realização de
um trabalho pautado por matrizes puramente guiadas
pelo lucro e conquista de audiências, os jornalistas pode-
rão encarar aquele Código como um óbice ao seu trabalho
quotidiano. Por outro lado, mesmo que desejem manter-
se fiéis às ditas regras, torna-se muito difícil ao jornalista
pugnar pela isenção e cumprimento do respectivo Código
ante um proprietário que não possui qualquer código pro-
fissional que o reja (Correia, 2006). Assim, “de pouco servirá
ao jornalista pretender cumprir os princípios deontológicos se
estes não forem acolhidos no mundo empresarial” (Mesquita,
2003).

9. A ausência de uma literacia mediática
Torna-se imprescindível enquadrar a educação para os
media como um dos elementos integrantes do desenvol-
vimento do interesse público. Mencionada de forma
incansável num proliferar de recomendações programáti-
cas internacionais, europeias e nacionais, parece essencial
para que os cidadãos acedam às informações desejadas,
sob pontos de vista diferentes e utilizando uma razão crí-
tica essencial à compreensão de uma qualquer comunica-
ção. De facto, longe dos conceitos basilares da esfera
pública de Habermas, o público dos mass media tornou-se
um conjunto massificado de “consumidores dominados pela
lógica do mercado”, onde a concentração do poder económi-
co se tornou algo usual e a diversidade cultural tem sido
arrastada pela “globalização” e pela “convergência”
(Serrano, 1998). Ora, para que o cidadão possa escolher, de
forma esclarecida, a informação que pretende, para que
possa ter acesso a todas as vertentes de pensamento e,
através do seu enquadramento e relação, analisar de
forma crítica o mundo que o envolve, a literacia para os
media constitui a verdadeira ferramenta a implementar.
Imbuída deste mesmo espírito, a Comissão Europeia já
afirmou que “a literacia mediática é uma questão de inclusão e
de cidadania na sociedade da informação de hoje. É uma compe-

A necessidade de uma reflexão relativamente
ao seu papel na sociedade, deontologia e
princípios profissionais deverão pautar o
quotidiano do jornalista, agora mais do que
nunca: “os jornalistas precisam de ouvir
cada vez mais os cidadãos e fazer a
cobertura de temas que são importantes
para os cidadãos e não apenas para as
fontes habituais” (Traquina).
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tência fundamental, não só para os jovens, mas também para os
adultos e as pessoas de idade, pais, professores e profissionais dos
meios de comunicação social. (…) A literacia mediática é hoje
considerada uma das condições essenciais para o exercício de
uma cidadania activa e plena, evitando ou diminuindo os riscos
de exclusão da vida comunitária” .

V – Conclusão
“À primeira vista, tudo parece estar contra a esperança de que
alguma coisa desse tipo possa ser bem sucedida. E, contudo, essa
esperança tem uma probabilidade muito real de efectivação.”
(Adorno, 2003)

Éinegável o enfraquecimento da Democracia, a des-
crença nas instituições, a supremacia do marketing
sobre o debate público (Cruz, 2004: 3). Como bem

aponta Correia: “em vez de respeito pelo pluralismo ouvimos
falar na necessidade de diversificação de mercados; em vez de
projectos jornalísticos inovadores temos a procura de novas
oportunidades de negócios; em vez de respeito pelos públicos
minoritários e pela diversidade ideológica assistimos à luta
pelos chamados nichos de mercado” (Correia, 2007: 42; 129).
Não obstante esta realidade, torna-se imperativo que
não deitemos “borda fora” os pilares orientadores dos
media, com o pretexto da sua “desadequação aos novos
tempos”. 

Deste modo, há que renegar a apresentação da acu-
mulação de factos sem sentido, promovendo constante-
mente os mesmos temas e recorrendo às mesmas fontes;
há que exigir um verdadeiro debate público e plural rela-
tivamente a todas as matérias de interesse público, façam
elas ou não manchetes “populares”; educar e incentivar
a criação de um espírito crítico relativamente aos cida-
dãos, esclarecendo-os que nem todas as mensagens
mediáticas são isentas e que apenas apontam “a verda-
de”; exigir uma franca responsabilidade dos media de
serviço público, no que concerne às suas funções e, por
fim, pedir uma verdadeira responsabilização de todos

aqueles que, actualmente, se incluem no universo
mediático.

A propósito deste último ponto considero essencial
realçar a posição de Bourdieu, quando afirma que a des-
coberta das acções ocultas dos empresários e jornalistas
não pretende a listagem de culpados, mas antes uma ten-
tativa de “oferecer a uns e a outros uma possibilidade de se
libertarem desses mecanismos e propor talvez o programa de
uma acção concertada (…)” (1994:94-95). De facto, a necessi-
dade de uma reflexão relativamente ao seu papel na
sociedade, deontologia e princípios profissionais deverão
pautar o quotidiano do jornalista, agora mais do que
nunca: “os jornalistas precisam de ouvir cada vez mais os cida-
dãos e fazer a cobertura de temas que são importantes para os
cidadãos e não apenas para as fontes habituais” (Traquina,
2002: 123-124).

Por seu turno, as práticas empresariais terão que
mudar a sua atitude - o que, na minha opinião, deverá
passar por forçar o poder económico a cumprir o já esta-
belecido nas regras nacionais, europeias e internacionais
respeitantes à sua relação com os mass media. Regras que,
por exemplo, implicam a implementação de políticas de
responsabilização dos media ante o “interesse público” (e
sua inerente e necessária fiscalização). No entanto, e
como bem afirma Patterson, “as leis são, por si só, insuficien-
tes para garantir a existência de uma sociedade democrática”
(2002: 35). Ou seja: a uma elevada e exigente teia legal e
fiscalizadora, teremos que aliar as exigências de um
público informado e crítico e a consciencialização do jor-
nalista quanto às suas reais funções numa Democracia
participativa.

Um pequeno apontamento final: creio existir uma
consciência plena de que o cumprimento integral, a todo
o momento, em todos os meios, de todos os parâmetros
que compõem o interesse público nos mass media, será
algo de muito difícil realização. Mas o mesmo poderíamos
argumentar relativamente a ideais como a Democracia, a
Igualdade, a Segurança ou a Justiça. E, não obstante, tais
ideais não são abandonados pelas sociedades que os
defendem, pessoal ou institucionalmente, procurando,
diariamente, dar um passo mais na sua efectivação.

ANÁLISE 1 Os media e o poder económico

As práticas empresariais terão que mudar a sua
atitude - o que, na minha opinião, deverá passar
por forçar o poder económico a cumprir o já
estabelecido nas regras nacionais, europeias e
internacionais respeitantes à sua relação com os
mass media. Regras que, por exemplo, implicam
a implementação de políticas de
responsabilização dos media ante o “interesse
público” (e sua inerente e necessária
fiscalização).

JJ

26_AnÆlise 1.qxp  01-09-2010  16:34  Page 36



JJ|Jul/Set 2010|37

BIBLIOGRAFIA

Autores:

BLUMER, J. G (1992), “Television and the

Public Interest”, London: Sage Publications in

Nilza Mouzinho de Sena (2008), “Programação

de Serviço Público: o caso português”, Braga:

Centro de Estudos de Comunicação e

Sociedade;

BLUMER, J. G. e M. Gurevitch (1995), “The

crisis of Public Communication” in  Kees Brants

(1998), “Who’s Afraid of Infotainment?”,

European Journal of Communication, Vol. 13,

No. 3, 315-335, disponível em

http://ejc.sagepub.com/cgi/content/abstract/13/

3/315, consultado a 15/12/2009;

BOURDIEU, P. (1994), “L’emprise du

journalisme” in Sara Meireles Graça (2007), “Os

Jornalistas Portugueses: dos problemas da inserção

aos novos dilemas profissionais”, pág. 94-95,

Coimbra: Edições Minerva;

BREED, W. (1955/1993), “Social Control in the

Newsroom; A Functional Analysis” in

TRAQUINA, Nelson (2007), “Jornalismo”,

Quimera Editores Lda.;

CÁDIMA, Francisco Rui (s/d), “Televisão, Serviço

Público e Qualidade”, disponível em

http://www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/httv/artigos/T

elevisao,%20servi%C3%A7o%20p%C3%BAbli

co%20e%20qualidade.pdf, acedido a

06/01/2010;

CASTELLS, Manuel (2007), “A Era da

Informação: Economia, Sociedade e Cultura”,

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian;

CORREIA, Fernando (2006), “Jornalismo,

grupos económicos e Democracia”, Lisboa:

Editorial Caminho;

CROTEAU, David, & HOYNES, William

(2005), “Media, Markets, and the Public Sphere”,

CHAP. 1 of The Business Of Media: Corporate

Media And The Public Interest, Pine Forge

Press, disponível em www.sagepub.com/upm-

data/5830_Chapter_1_Croteau_Page_Proofs.p

df, acedido a 10/01/2010;

CRUZ, Fábio Souza da, (2004), Consumidores

de Hoje, Cidadãos de Outrora: A Pedagogia

Crítica da Mídia como Proposta de

Fortalecimento da Cultura, Intexto, Porto

Alegre: UFRGS, v. 2, n. 11, p. 1-18, disponível

em

www.seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/do

wnload/4077/4452, acedido a 08/01/2010;

CUILENBURG, Jan van & MCQUAIL, Denis

(2003), Media Policy Paradigm Shifts. Towards a

New Communications Policy Paradigm, European

Journal of Communication, SAGE

Publications, disponível em

http://ejc.sagepub.com/cgi/reprint/18/2/181,

acedido a 10/01/2010;

DOYLE, Gilian (2002), Media Ownership, 1ª

Edição, Londres, Sage Publications in

MARTINS, Luís Oliveira (2006) “Mercados

televisivos Europeus – causas e efeitos das novas

formas de organização empresarial”, Porto, Porto

Editora;

GRAÇA, Sara Meireles, (2007), “Os Jornalistas

Portugueses: dos problemas da inserção aos novos

dilemas profissionais”, Coimbra: Edições

Minerva;

GREVISSE, Benoît, (2002), “Democracia e

Informação, uma proposta de leitura dos media para

um novo equilíbrio jornalístico”, in “Media,

Jornalismo e Democracia – Comunicações

apresentadas ao seminário Internacional” (2002),

Lisboa: Livros Horizonte;

HARTLEY, John (2004), “Communication,

Cultural and Media Studies, The key concepts”,

London: Taylor & Francis e-Library;

LASSWELL, Harold , (1948), The Structure

and Functions of Communication in Society in

Freixo, Manuel João Vaz, (2006), Teorias e

Modelos de Comunicação, Lisboa: Instituto

Piaget; 

LOPES DA SILVA, Manuel José (2002), “As

Ciências da Comunicação na Viragem do Século”,

Lisboa, Veja Editora;

MCQUAIL, Denis (2003), “Teoria da

Comunicação de Massas”, Lisboa, Fundação

Calouste Gulbenkian;

MESQUITA, Mário (1995), “A Provável

Inutilidade da deontologia em Tempos de Euforia

Mediática” in “O Quarto Equívoco: o poder dos

media na Sociedade Contemporânea”, Coimbra:

Minerva; 

PAQUETE DE OLIVEIRA, José Manuel (2002),

“Também no reina da liberdade nem tudo o que luz

é oiro”in CORREIA, Fernando (2006),

“Jornalismo, grupos económicos e Democracia”,

Lisboa: Editorial Caminho;

PATTERSON, Thomas E. (2002), “Os media

como actores políticos” in Media, Jornalismo e

Democracia – Comunicações apresentadas ao

seminário Internacional”, Lisboa: Livros

Horizonte;

REBELO, J. (2002), O Discurso do Jornal : o

como e o porquê, Lisboa: Editorial Notícias;

SENA, Nilza Mouzinho (2008), “Programação de

Serviço Público: o caso português”, “Comunicação

e Cidadania- actas do 5º Congresso da

Associação Portuguesa de Ciências da

Comunicação, Braga: Centro de Estudos de

Comunicação e Sociedade;

SERRANO, Estrela (1998), “O espaço público e o

papel do Estado na sociedade global da informação”,

Instituto Politécnico de Lisboa, disponível em

www.bocc.ubi.pt, consultado a 11/11/2009;

TRAQUINA, Nelson (2002) “Quem vigia o

quarto poder?” In “Media, Jornalismo e

Democracia – Comunicações apresentadas ao

seminário Internacional”, Lisboa: Livros

Horizonte;

TRAQUINA, Nelson (2007), “Jornalismo”,

Quimera Editores Lda.

WOLTON, Dominique (1990), Dossiers de

l’audiovisuel nº94 in Rieffel, Rémy, (2003),

Sociologia dos Media, Porto: Porto Editora.

Legislação:

“A new notion of media?”, Political declaration

and resolutions from the “1st Council of

Europe Conference of Ministers responsible

for Media and New Communication Services,

29 May 2009, Reykjavik, Iceland, disponível

em http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting

/media/MCM(2009)011_en_final_web.pdf,

consultado a 05/01/2010;

Carta dos Direitos Fundamentais da União,

disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

CELEX:32000X1218(01):PT:HTML consultado

a 05/01/2010;

DIRECTIVA 2007/65/CE DO PARLAMENTO

EUROPEU E DO CONSELHO, de 11 de

Dezembro de 2007, que altera a Directiva

89/552/CEE do Conselho, relativa à

coordenação de certas disposições legislativas,

regulamentares e administrativas dos Estados-

Membros relativas ao exercício de actividades

de radiodifusão televisiva, publicada no JO L

332 de18 de Dezembro de 2007;

Estatutos da Entidade Reguladora da

Comunicação, disponíveis em

http://www.erc.pt/index.php?op=conteudo&l

ang=pt&id=68&mainLevel=folhaSolta,

consultado a 05/01/2010;

Lei da Televisão, “Legislação anotada da

Comunicação Social”, Casa das Letras;

Recomendação da Comissão sobre literacia

mediática no ambiente digital para uma

indústria audiovisual e de conteúdos mais

competitiva e uma sociedade do

conhecimento inclusiva, de 20.8.2009,

disponível em

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/do

cs/recom/c_2009_6464_pt.pdf, consultado a

05/01/2010.

26_AnÆlise 1.qxp  01-09-2010  16:34  Page 37



38|Jul/Set 2010|JJ

Debate no Chapitô
As notícias têm sexo?

Há jornalismo no masculino ou no feminino? Por que continuam as
redacções a ser dirigidas por homens quando as mulheres estão em
maioria? A liderança determina o estilo e o conteúdo das notícias e
previne a difusão de estereótipos de género? A ditadura da imagem
impõe-se sobretudo às mulheres? As questões não são novas mas o
debate continua a despertar paixões e a não trazer respostas.

Texto Carla Martins Fotos José Frade

ANÁLISE 2

Cristina Ferreira de Almeida, Ana Sá Lopes, Ana Goulart (moderadora) e Paula Brito
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V
éspera do feriado de 10 de Junho, uma
chuva miudinha, vista soberba sobre as
luzes da cidade e pouco movimento no
Chapitô, na Costa do Castelo. No Bartô, a
semi-obscuridade colorida envolve a mesa

onde se sentarão, daqui a minutos, as três oradoras e a
moderadora da edição do ComVocações sobre o tema “As
notícias têm sexo? O papel das mulheres na Comunicação
Social”. Debate organizado em parceria com o Sindicato
dos Jornalistas e a Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género (CIG). 

O tema, de tão alargado, propicia uma conversa em
brainstorming sobre um conjunto de questões que não são
novas mas que, como as questões importantes, dificilmen-
te têm uma resposta final e satisfatória. Em que medida o
sexo, indissociável da condição humana, se transforma em
sexismo na produção e conteúdo das notícias?

Cristina Ferreira de Almeida, directora da VIP, uma das
oradoras, enfatiza que, na sua perspectiva, não existe um
jornalismo feminino. “As mulheres farão um bom ou mau
jornalismo, não um jornalismo feminino”. A jornalista
rejeita uma associação de género a um determinado estilo
de escrita ou a um leque de temas. O importante é que as
mulheres se imponham como jornalistas, tout court.

“Não há determinismo de género no fabrico das notí-
cias, há naturalmente preocupações que as mulheres tra-
zem ao jornalismo que são suas, o mesmo fazendo os
homens”, preconiza Paula Brito, chefe da Divisão de
Informação da CIG. Observa que os homens continuam
mais afectos às editorias “nobres”, como a política e a eco-
nomia, e as mulheres a temas sociais. 

A jornalista do i Ana Sá Lopes, a terceira oradora,
reconhece que as mulheres trazem mais “temas e família”
mas que os homens também os propõem. “Cada jornalis-
ta, homem e mulher, traz a sua cultura atrás”. 

HÁ MULHERES MACHISTAS E SEXISTAS

Consensual foi a constatação de que as mulheres estão
hoje em maioria nas redacções, o que não se reflecte nos
cargos de chefia. Um consenso sob o qual espreitam múl-
tiplas interpretações. Cristina Ferreira de Almeida procu-
rou desconstruir a ideia de que o género determina a lide-
rança. Lembrou que quando se iniciou no jornalismo, no
semanário O Jornal, há cerca de 20 anos, tinha como chefe
de redacção Edite Soeiro. “Era compreensiva e simpática
nalguns dias. Mas também tinha outras características
próprias dos chefes, sobretudo à segunda-feira, se o
Benfica tivesse perdido”, brinca.

Paula Brito mostrou-se sensível a uma relação entre
uma maioria de chefias masculinas e uma selecção de
informação que silencie temas das mulheres. E questio-
nou-se sobre por que não se reflectem as transformações
da paisagem mediática e do perfil dos produtores de
informação “em mudanças que contrariem a difusão de
estereótipos de género”. 

Ideia desafiada por Ana Sá Lopes. O facto de haver
mais mulheres nas chefias não significa que as notícias
não manifestem estereótipos sexistas, propugna a jorna-
lista, argumentando que “nem todas as mulheres são
feministas, algumas até são machistas e sexistas”. Decisiva
será a existência de uma “consciência feminista”. “Se hou-
ver mais mulheres com consciência feminista, talvez os
estereótipos sejam ultrapassados. Se não for assim, é
igual”.

E por vezes cai-se em excessos. Ana Sá Lopes recorda a
publicação na primeira página do El País, em 2009, de uma
fotografia em que Carla Bruni e Letízia Ortiz são mostra-
das de costas a subir uma escadaria, no contexto de uma
visita de Estado do Presidente francês, Nicolas Sarkosy, a
Espanha. A escolha da imagem motivou cartas de protes-
to à provedora dos leitores do diário espanhol, por supos-
tamente reproduzir estereótipos sexistas. Responderam às
críticas a editora gráfica e a sub-directora do El País, argu-
mentando que quem visse na fotografia unicamente dois
rabos tinha um problema de visão. 

Não há dúvida que os rabos estavam lá. “Se fosse o
rabo de Obama – o rabo mais sexy à disposição da política

Letízia Ortiz  e Carla Bruni no El
País: apenas dois rabos?

to
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mundial – também acharia que não estava ali um rabo
mas Obama”, contrapõe Ana Sá Lopes, notando que a
fotografia era “um espectáculo, bonita. Talvez tal não
sucedesse se se tratasse dos rabos da rainha Sofia e de
Angela Merkel”.

Cristina Ferreira de Almeida argumenta que os media
reflectem o que é a sociedade, usam os códigos dos públi-
cos a que se dirigem. “O discurso torna-se imperceptível –
notou – se formos tão politicamente correctos e evitar os
estereótipos ao ponto de mostrar um mundo ideal e uma
realidade branqueada”.

SAIAS CURTAS SÓ AOS 40 ANOS

Não ficaria ainda resolvido o tópico da hegemonia mascu-
lina nos cargos de chefia? “É difícil ultrapassar um certo
limite da hierarquia”, advoga a directora da VIP, que
explica a situação com uma “característica da sociedade
portuguesa, o peso das redes informais”. A sua experiên-
cia leva-a a afirmar que “vivemos muito o que acontece
depois do expediente. Eu e a maior parte das mulheres
que conheço nas redacções têm normalmente mais que
fazer”.

Nesses momentos informais estabelecem-se cumplici-
dades, alianças e amizades decisivas nas oportunidades

de carreira e “objectivamente criam-se discriminações”,
salienta Cristina Ferreira de Almeida, que não tem dúvi-
das de que, em matéria de igualdade de género em
Portugal, “a conciliação entre a vida profissional e pessoal
é o aspecto mais difícil”. Ana Sá Lopes concorda que mais
homens nas chefias “deriva de cumplicidades masculinas,
são cargos de confiança pessoal”.

O que resulta das intervenções no debate é que se vive
um momento de viragem ainda insuficiente – noutros
tempos a diferença salarial entre homens e mulheres era
justificada precisamente pela diferença de género (um
episódio relatado na assistência por Maria Belo); noutros
tempos mais facilmente recairia sobre uma mulher bonita
o estereótipo de ser incompetente e a suspeita de ter dor-
mido com o chefe se ascendesse profissionalmente. Ana
Sá Lopes confessa que, por esta razão, só começou a usar
saias curtas aos 40 anos. 

Novas roupagens do seximo tornam-se, porém, mais
patentes nas sociedades contemporâneas. Como lembrou
outro participante na assistência, “há uma ditadura do
sexo e da imagem que não se impõe apenas às mulheres
mas sobretudo às mulheres”. E ilustra o seu ponto de vista
garantindo que “dificilmente teríamos uma corresponden-
te feminina” do mais feio pivô da televisão portuguesa. 

ANÁLISE 2 Debate no Chapitô

Cristina Ferreira de Almeida: “As mu-

lheres farão um bom ou mau jornalismo,

não um jornalismo feminino”.

Paula Brito: “Não há determinismo de

género no fabrico das notícias, há natu-

ralmente preocupações que as mulheres

trazem ao jornalismo que são suas, o

mesmo fazendo os homens”.

Ana Sá Lopes: mais homens nas chefias

“deriva de cumplicidades masculinas,

são cargos de confiança pessoal”.

JJ
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Noticiar guerras (e) políticas
Estudantes da Universidade do Porto organizaram uma conferência
internacional sobre os desafios colocados pela cobertura da política e
da guerra à esfera jornalística

Texto Ana Jorge Fotos Organização ICMC

A
s formas como o jornalismo reporta a polí-

tica e a guerra foram o tema em foco na I

Conferência Internacional de Estudantes

Pós-Graduados em Media e Comunicação,

na Universidade do Porto. A política, espe-

cialmente em momentos de eleições, e a guerra são reali-

dades com que os cidadãos têm cada vez menos contacto

directo, excepto através dos media, o que conferiu grande

interesse a este debate, nos dias 13 e 14 de Maio, sobre a

cobertura jornalística destas esferas e as mudanças que

atravessa.

Paolo Mancini, sociólogo da Universidade de Perugia,

encerrou o congresso com a sua análise do caso do

Primeiro-Ministro do seu país, Silvio Berlusconi, subli-

nhando os factores específicos dos sistemas político e

mediático italianos, mas também as mudanças mais gerais

na política contemporânea. O sucesso de Berlusconi tem a

ver não só com a propriedade dos media e a sua adapta-

ção do discurso político ao mediático, mas também com a

sua compreensão de que «para vender política ao público,

é preciso haver uma convergência entre os valores dos

cidadãos e os valores que os políticos vendem». Se a polí-

tica é cada vez mais centrada no indivíduo e nos estilos de

vida, identificar Berlusconi ou Sarkozy com populismo ou

considerar que esta é uma tendência da direita não expli-

ca todo este fenómeno, uma vez que Blair também fez uso

de algumas das mesmas técnicas com grande sucesso.

Nestas mudanças, o jornalismo televisivo é central para a

comunicação com as massas, enquanto cada vez mais o

jornalismo nos media digitais se destina a uma elite.

Os estudos nacionais permitiram, aliás, confirmar esta

centralidade da televisão nas campanhas eleitorais. Maria

José Brites, da Universidade Nova de Lisboa, confirmou a

preferência dos jovens entre 15 e 30 anos pela televisão

para acompanharem as eleições, enquanto são os mais

velhos que se aproximam mais do jornalismo impresso e

digital, enquanto a rádio é um meio praticamente ausen-

te. Por outro lado, a análise de Nilza Sena, do ISCSP, aos

ANÁLISE 3

Philip Hammond Estudantes de jornalismo da Univ. do Porto
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debates entre os candidatos às eleições legislativas, em

Setembro de 2009, sublinhou o quanto os formatos, sobre-

tudo adaptados dos media americanos, condicionam o

tipo de discurso político possível, favorecendo mensagens

curtas e emocionais.

Por outro lado, a dimensão internacional da conferên-

cia permitiu recolher perspectivas diferentes sobre fenó-

menos globais. A campanha eleitoral americana de 2009

foi analisada por Carolina Duarte Martins, da

Universidade do Porto, e por Fei Hang, a estudar em

Barcelona. Enquanto a estudante portuense notou que,

nos principais períodos da campanha eleitoral, Diário de

Notícias e Público favoreceram um enquadramento episó-

dico e menos centrado em temas ou na personalidade dos

candidatos, o estudante chinês interpretou a cobertura

das eleições americanas como uma forma de promoção da

cultura política americana. Também Rune Saugmann assi-

nalou uma tendência dos media para interpretarem even-

tos internacionais à luz das suas concepções políticas, na

comparação da cobertura do período eleitoral e pós-eleito-

ral iraniano na Dinamarca e no Reino Unido. A capacida-

de dos novos media para dinamizar os movimentos de

oposição foi associada à não-violência, em contraste com

as forças oficiais, promovendo-se uma ideia ocidental do

que deveria ser a democracia islâmica. Também as eleiçõ-

es europeias têm tendência a ser tratadas sob ângulos

nacionais, como atestou Ana Isabel Martins, da

Universidade de Coimbra, ao examinar vários jornais de

referência europeus nas eleições de 2009.

ESTADO DE GUERRA

De entre as mais de 20 comunicações de estudantes nacio-

nais e internacionais, o tema do jornalismo de guerra

mereceu também destaque. A palestra de Phillip

Hammond, professor da Universidade de South Bank, em

Londres, ofereceu uma perspectiva sobre como os gover-

nos têm promovido as guerras na opinião pública com

recurso a técnicas de relações públicas, procurando legiti-

mar as suas acções, mas também como os jornalistas se

foram tornando, ao longo dos anos 90, cada vez mais acti-

vos para mostrar a urgência de intervenções, como na

Somália ou na Bósnia. A cobertura da II Guerra do Iraque

alimentou uma reprodução dos argumentos americanos

neste sentido, mas também uma denúncia pelos próprios

jornalistas do quanto a guerra parecia encenada para eles

próprios.

A Guerra do Iraque mereceu, aliás, atenção de vários

alunos de mestrado da Universidade do Porto, em diver-

sos momentos: a Cimeira dos Açores, a invasão do país,

as torturas em Abu Ghraib ou a execução de Saddam

Hussein. No período precedente à invasão, a diaboliza-

ção do terrorismo promovida pela administração Bush

foi seguida pelos media para reclamar uma intervenção,

predominando a perspectiva humanitária. Vários estu-

dos compararam a imprensa de referência ou estações

televisivas de Portugal, Espanha, França, Reino Unido,

Estados Unidos ou Médio Oriente, para concluir sobre a

menor isenção dos jornais de países envolvidos na gue-

rra. Além disso, em geral, a capacidade dos media noti-

ciosos de resistir aos enquadramentos oferecidos pelas

fontes oficiais é reduzida, especialmente quando os jor-

nalistas são integrados nos exércitos para sua protecção,

embora a voz alternativa da Al Jazeera tenha diversifica-

do a cobertura.

Ricardo Jorge Pinto e Paolo Mancini

JJ
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Jornalismo em situações de catástrofe

“Como é que eu vou contar
o que se está a passar aqui?”

Texto Hugo Maduro*

“A morgue era na rua. Havia um cheiro
horrível a cadáver...” O início da descrição é
do repórter de imagem da RTP António
Antunes e leva-nos até Port-au-Prince nos
dias que se seguiram ao sismo que destruiu
a capital do Haiti, em Janeiro. O modo como
os jornalistas trabalham em situações
calamitosas foi o mote da conferência
“Cobertura Jornalística de Catástrofes”, a 10
de Maio, na Universidade Lusófona, em
Lisboa. A iniciativa contou com a presença
de cinco jornalistas que já passaram por
locais onde, nas palavras da repórter da
Visão Patrícia Fonseca, uma das
participantes, “tudo o que é normal
deixa de existir”.

C
obrir uma guerra ou uma situação-limite

como as que se viveram, este ano, no Haiti

ou na Madeira é, para Cândida Pinto, “um

grande privilégio para um jornalista mas, ao

mesmo tempo, também uma responsabili-

dade enorme”. “Como é que eu vou contar o que se está a

passar aqui?”, perguntava-se a si própria a repórter da SIC

e do Expresso, ao chegar a Port-au-Prince. “Vi claramente a

diferença entre o 1.º mundo e o fundo do 3.º mundo”

assim que saiu do aeroporto e entrou na cidade. Os cená-

rios de catástrofe impõem ao enviado especial uma gran-

de exigência. Patrícia Fonseca explicou que a “gestão de

emoções” – essencial num sítio onde os sentimentos

dominantes são o medo, a revolta, a angústia, a impotên-

cia – torna o trabalho “muito difícil”.  

Os convidados da VII Conferência do “Ciclo

Comunicação e Jornalismo no século XXI” da Lusófona

descreveram, através do relato de acontecimentos que

presenciaram no Haiti, as condições que envolveram o

seu trabalho. “Filas de pessoas à porta de um banco e, ao

lado, uma pessoa a arder e ninguém fazer nada”, “médi-

cos a ensinar advogados a darem injecções”, “uma criança

a ser amputada”… Exemplos de momentos que, embora

avassaladores, geraram dúvidas quanto à amplitude e

forma como deviam ser publicamente relatados. 

“Devemos, ou não, mostrar a morte?”, questionou

Paulo Moura. A resposta à questão sobre se a morte deve

fazer parte do discurso jornalístico foi dada pelo próprio

repórter do Público: “Com limites, deve mostrar-se a

morte. Não se deve ocultar. Se não, parece que não acon-

teceu”. 

“O que fazem? Não vos dá vontade de ficar para trás, a

ajudar?”, atirou da assistência um aluno. O trabalho dos

jornalistas é contar o que está a acontecer, devendo resis-

tir à vontade de ajudar. Esta foi uma ideia consensual

entre os oradores, o que não impossibilita, em situações

pontuais e extremas, que os repórteres prestem o seu

apoio, anuiu António Antunes. 

Descrever os factos com um grau elevado de aproxi-

mação à realidade é uma velha ambição do jornalismo.

Mas como fazê-lo quando as baterias do material técnico

ou quando os telefones-satélite não funcionam? “Nestas

situações, gera-se solidariedade entre os jornalistas”, asse-

gurou Cândida Pinto. Os outros oradores presentes con-

cordaram e contaram episódios de apoio mútuo, inclusive

entre profissionais de órgãos de informação concorrentes.

A solidariedade é, por vezes, a forma de ultrapassar os

obstáculos que aparecem. 

Os jornalistas enviados para zonas de catástrofe pas-

sam vários dias fora de casa, longe das famílias, assistem a

cenas que, como elucidou António Antunes, só tinham

visto em filmes, estão sujeitos a pressões físicas e psicológ-

icas incomuns. Então como voltam estes repórteres para

casa? “Quando chegamos, relativizamos os problemas.

Percebemos que há pessoas que têm problemas sérios e

concretos, como seja sobreviver”, rematou José Manuel

Rosendo, jornalista da Antena 1.

*Curso de Comunicação e Jornalismo da U. Lusófona

ANÁLISE 4
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Sobre a precariedade
A propósito do texto do jornalista Bruno Horta, publicado na coluna de Opinião da última
edição da JJ, sob o título “Não, não somos todos precários”, recebemos comentários de
Alfredo Maia, Presidente do Sindicato dos Jornalistas, e de Orlando César, Presidente do
Conselho Deontológico, directamente visados no referido texto.

Sim, também eu
sou precário

N
a semana em que pelo
menos 24 jornalistas com
emprego estável são

lançados no desemprego e iniciam
ou reiniciam um ciclo dramático de
precariedade, a revista “Jornalismo
e Jornalistas” publica um artigo de
opinião de Bruno Horta (“Não, não
somos todos precários”) com dois
severos reparos ao Sindicato dos
Jornalistas e ao signatário. 

O primeiro reparo, quase uma
invectiva, consiste em atribuir-me o
“erro” de ter sustentado na
Assembleia da República (Audição
na Comissão de ética, Sociedade e
Cultura de 4 de Março passado) que
“no fundo, somos todos precários” e
em imputar-me uma distância
abismal da realidade: “Está a milhas
do que são os problemas dos
jornalistas precários e por isso
compara o incomparável”, escreve.

O reparo é muito injusto e ignora
cinco dados essenciais: 

1.º - Nenhum dirigente do SJ está
na Direcção a tempo inteiro, pois
todos eles trabalham diariamente no
jornalismo e contactam todos os
dias, nas redacções e “na rua”, com
muitos camaradas em situação de
precariedade e conhecem os seus
problemas;

2.º - Há, na Direcção e noutros
órgãos, como acontece há muitos
anos, dirigentes que se encontram
em situação de precariedade
profissional, pelo que vivem
directamente essa circunstância; 

3.º - Uma grande parte dos que
não são precários hoje, se não a

totalidade, viveu já, em maior ou
menor intensidade, uma ou mais
experiências de precariedade; 

4.º - Eu próprio vivi as minhas
experiências de precariedade e,
tendo há muitos anos um lugar
“estável”, tenho também a percepção
clara que a estabilidade é a única
coisa que ninguém pode ter como
garantido – e, sim, também eu sou
precário; 

5.º - Desde há muitos anos, aliás
desde sempre, que os dirigentes e os
serviços jurídicos do SJ acompanham
directamente inúmeras situações de
precariedade.

Por isso, o SJ sabe do que fala
quando fala em precariedade. 

O segundo reparo resume-se
nesta afirmação: “Só em 2008 é que
(o SJ) acordou a sério para os
precários”. Revela falta de
informação sobre o que tem sido, ao
longo de muitos anos, o trabalho
empenhado do Sindicato, nas suas
componentes sindical e jurídica,
junto de empresas, das associações
patronais, do poder político, das
autoridades inspectivas, dos
tribunais. Em alguns períodos,
conseguiu-se a integração de muitos
precários nas empresas; noutros,
alcançou-se a diminuição da
intensidade do problema; noutros
ainda, como o actual, as dificuldades
são maiores. 

Tudo isso está documentado em
inúmeras peças (relatórios,
comunicados, pareceres,
documentos ao poder político, à
Inspecção do trabalho, etc.)
disponíveis no sítio do Sindicato –
www.jornalistas.eu – onde também
pode ser encontrada a análise a
dados do inquérito à precariedade

realizado em 2008 (Memorando da
audição do presidente da Direcção
na AR em 4 de Março, no canal
“Pareceres”).

Alfredo Maia

(Presidente da Direcção

do Sindicato dos Jornalistas)

Precariedade
fragiliza
desempenho ético

É
, de facto, um juízo de valor
afirmar que a precariedade
laboral fragiliza o

desempenho ético dos jornalistas.
Tanto mais que a asserção exprime
um juízo sobre o efeito da incerteza
na validade e na normatividade das
acções. 

Não poderia ter expresso tal
afirmação como uma verdade de
facto. O problema envolve vários
factores e apresenta um grau de
complexidade relevante. Uma
resposta a uma pergunta directa
sobre "os profissionais mais
novos", tal como a colocada pela
jornalista do Jornal de Notícias,
não teria nunca a pretensão de
estabelecer a objectividade dos
factos. Até por uma questão ética
e de rigor. 

O actual estádio de desregulação
das relações de trabalho é gerador de
desigualdades entre jornalistas nos
meios de comunicação social. Uma
desigualdade que tem igualmente
implicações no domínio da ética e
deontologia profissionais. 

Jornal| Opinião
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Os jornalistas que se encontram
em condição precária enfrentam
maiores obstáculos para afirmar a
sua independência e autonomia.
Problema que se agrava no caso de
redacções que perderam referências.
Por exemplo, a de jornalistas com
mais anos de profissão e memória do
património de valores desse meio. E
também a de estruturas de
representação colectiva, como os
conselhos de redacção. 

A conjunção da precariedade com
a ausência de referentes
estruturantes torna os jornalistas
mais vulneráveis. Sem solidariedade
manifesta e disposições de
enquadramento e protecção, ficam
mais expostos às pressões. É certo
que se repercutem sobre todos os
jornalistas. Mas as suas

consequências podem ser mais
nefastas para quem se encontra em
início de carreira e sem vínculo à
empresa. 

A ética e a deontologia são o
"ingrediente diferenciador e
legitimador do jornalismo", como
afirma Joaquim Fidalgo [1].
Princípios esses que se adquirem não
só mediante a aplicação do Código
Deontológico, mas igualmente pelo
sistema de sociabilização
profissional. É uma ética normativa
que se aprende na teoria e na
prática, uma competência que se
desenvolve através da formação
profissional. 

O juízo ético e a aplicação das
normas deontológicas são fruto do
conhecimento cumulativo e da
experiência, que a integração efectiva

no grupo profissional potencia. Mas
a identificação com o colectivo não
exclui a responsabilidade social que
cada um assume como contraponto
da liberdade de imprensa e da
prestação de um serviço público. 

As vantagens apontadas às
redacções não ignoram, contudo, o
declínio de padrões éticos a que se
assiste e que decorrem,
designadamente, da sujeição a
interesses comerciais e a pressões
políticas e de grupos, com a perda
da independência jornalística.

Orlando César

(Presidente do Conselho Deontológico)

[1] Fidalgo, Joaquim, Notas sobre "O lugar

da ética e da auto-regulação na identidade

profissional dos jornalistas", Comunicação e

Sociedade, vol. 11, 2007, pp. 37-56
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R
eunido na sede do Clube de

Jornalistas, o Júri dos

Prémios Gazeta decidiu

atribuir o Grande Prémio Gazeta

2009 a Miguel Carvalho, da revista

Visão, pelo seu trabalho “Os

segredos do Barro Branco”,

centrado em Joaquim Ferreira

Torres, controversa figura ligada à

oposição violenta ao 25 de Abril e

assassinado em Agosto de 1979.

Com base numa investigação em que

aos testemunhos actuais de pessoas

que de algum modo estiveram

ligadas a Joaquim Ferreira Torres se

junta um aprofundado trabalho de

recuperação de variada

documentação, parte da qual inédita

ou pouco explorada, Miguel

Carvalho traça o perfil, o percurso,

os relacionamentos e os contextos

que acabaram por conduzir o

protagonista ao trágico desenlace

final. Numa linguagem concisa e

num estilo fluido, Miguel Carvalho

devolve-nos, reconstrói e enriquece a

memória de um passado demasiado

recente para poder ser esquecido ou

ignorado, o que reveste “Os segredos

do Barro Branco” de uma inegável

actualidade.

O Júri decidiu não atribuir o Prémio

Gazeta Revelação por não ter

encontrado trabalhos com a

qualidade requerida para tal

distinção.

O troféu Gazeta de Mérito foi

atribuído pelo Júri a João Paulo

Guerra pelo seu longo, diversificado

e prestigioso percurso profissional de

quase meio século de actividade na

rádio, na imprensa e na televisão.

Actividade essa à qual – na

reportagem, na análise, na

entrevista, na crónica – sempre

imprimiu um cunho muito pessoal,

feito de rigor, seriedade,

competência e também, sempre que

as circunstâncias o propiciam, de um

fino humor. Iniciou a sua carreira na

Rádio Renascença, em 1962, tendo

trabalhado depois, a diversos níveis

de responsabilidade e envolvimento,

no Rádio Clube Português, TSF,

Antena 1 (onde desde há alguns

anos mantém a sua Revista de

Imprensa), Diário de Lisboa, A Capital,

O Jornal, O Diário, Público, Expresso,

Diário Económico e SIC.

O Clube de Jornalistas deliberou

atribuir ao quinzenário Repórter do

Marão o Prémio da Imprensa

Regional, pela qualidade global do

seu projecto jornalístico, que inclui

presença no online. Sediado em

Marco de Canaveses,  o seu âmbito

informativo ultrapassa largamente o

nível local e alarga-se praticamente a

todo o norte do país, desde o litoral

ao interior transmontano. Publicado

ininterruptamente desde há 26 anos,

actualmente em formato de revista a

cores, o Repórter do Marão,

propriedade da Tâmegapress,

apresenta um cuidado aspecto

gráfico, possui uma dezena de

redactores e colaboradores e mais de

três dezenas de colunistas,

constituindo um bom exemplo da

renovação e revalorização da nossa

imprensa local e regional, cuja

necessidade se afigura cada vez mais

urgente nestes tempos chamados de

globalização.

Composição do Júri: Daniel Ricardo

(CJ), Elizabete Caramelo (professora

universitária), Eugénio Alves (CJ),

Eva Henningsen (Associação da

Imprensa Estrangeira em Portugal),

Fernanda Bizarro(Freelancer),

Fernando Cascais (director do

Cenjor), Fernando Correia (jornalista

e professor universitário), Jorge

Leitão Ramos (crítico de cinema e

televisão), José Rebelo (professor

universitário) e José Manuel Paquete

de Oliveira (sociólogo e professor

universitário).

Jornal| Prémios Gazeta
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Atribuídos os Prémios Gazeta 2009

JJ
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GRANDE PRÉMIO GAZETA

Miguel Carvalho
Miguel Carvalho, 39 anos, natural do

Porto, é jornalista há 20 anos.

Concluiu o Curso de

Radiojornalismo do Centro de

Formação de Jornalistas do Porto e,

em Janeiro de 1990, iniciou o seu

percurso profissional no Diário de

Notícias, tendo trabalhado também

n´O Independente, entre 1997 e

finais de 1999. Desde Dezembro

desse ano é Grande Repórter /

Redactor Principal da revista

Visão.Venceu o Prémio Literário

Orlando Gonçalves, (modalidade

Jornalismo), da Câmara Municipal

da Amadora (2008) e foi ditingido

com uma Menção Honrosa no

Prémio de Jornalismo Cáceres

Monteiro 2009. Tem três livros

publicados.

GAZETA DE MÉRITO

João Paulo Guerra

João Paulo Guerra é jornalista

profissional, com actividade desde

1962 na rádio e nos jornais. Iniciou a

carreira como estagiário na Rádio

Renascença, passando depois para o

Serviço de Noticiários do antigo

Rádio Clube Português; trabalhou

nos programas “PBX” e “Tempo

Zip”, foi correspondente da Rádio

Nacional de Angola, co-fundador

das Telefonia de Lisboa, repórter e

editor da TSF. Na imprensa, escreveu

nomeadamente na “Mosca” do

Diário de Lisboa, Memória do

Elefante, Notícias da Amadora, foi

correspondente da newsletter

SouthScan, redactor de O Diário,

colaborador permanente do Público

e de O Jornal, editor e redactor-

principal do Diário Económico. Para

a televisão, trabalhou como repórter

no programa “Século XX

português”, na SIC.

Actualmente escreve no

Diário Económico a

“Coluna Vertebral” e edita

nas manhãs na Antena 1 a

Revista de Imprensa. 

Publicou as obras de

investigação “Memória das

Guerras Coloniais”

(Afrontamento, 1994), “Savimbi Vida

e Morte” (Bertrand, 2002),

“Descolonização Portuguesa – O

Regresso das Caravelas” (Oficina do

Livro, 2009), entre outras, e o livro

de crónicas “Diz que é uma espécie

de democracia” (Oficina do Livro,

2009). Tem no prelo para sair ainda

este ano, através da Oficina do

Livro, a sua primeira obra de ficção. 

Foi distinguido, entre outros

galardões, com um prémio da Casa

de Imprensa, dois prémios de

Reportagem Rádio do Clube

Português de Imprensa, o Prémio

Procópio de Jornalismo, o Prémio

Nacional de Reportagem, do Clube

de Jornalistas do Porto, e dois

prémios Gazeta, do Clube de

Jornalistas, incluindo o recente

Prémio Gazeta de Mérito. 

IMPRENSA REGIONAL

Repórter do Marão

O jornal Repórter do Marão foi

fundado em 1984, tendo começado

por cobrir informativamente o Baixo

Tâmega (Amarante, Baião e Marco

de Canaveses) e  alargando

progressivamente a sua acção ao

Vale do Sousa. Entre 1995 e 2003

publicou suplementos autónomos

para Amarante, Vale do Sousa e Trás-

os-Montes.

Manteve a publicação do

suplemento para Trás-os-Montes até

2005, centrando-se apenas sobre a

NUT Tâmega desde aquele ano. A

cobertura noticiosa das regiões sem

edição de papel passou a ser feita

pela via digital, com a edição do

jornal digital “Marão Online”.

Até 2007 foi semanário,

tendo passado a

quinzenário em suporte

papel devido ao

desenvolvimento das

edições digitais. Em Julho

de 2009, o título é

adquirido pela

Tâmegapress, empresa que

tem como acionistas

António Coutinho (55%) e Jorge

Sousa (45%).

Em Setembro de 2009 assume um

figurino de jornal/revista e passa a

cobrir informativamente os distritos

do Porto, Vila Real e Bragança – do

Tâmega ao Nordeste. Aumenta a sua

tiragem para 30 mil exemplares, com

distribuição própria e contratada,

colocada em lote em cerca de 300

pontos de distribuição de mais de

duas dezenas de cidades e vilas.

Ao editar um jornal/revista –

evolução do tradicional modelo de

noticiário, que rapidamente fica

desatualizado pela ultrapassagem

temporal e incapaz de fazer face à

divulgação feita pelos meios digitais

– mais vocacionado para outros

géneros editoriais – entrevista,

reportagem, opinião,

desenvolvimento de histórias,

rubricas de carácter mensal dirigidas

a público diferenciado, etc., a

Tâmegapress encontrou o modelo

comunicacional adequado aos

tempos atuais. 

O jornal/revista é oferecido aos

leitores a título de promoção de

leitura. Tem um preço de assinatura

anual, que possibilita o seu envio

para qualquer parte do terrotório

nacional ou para o estrangeiro. JJ
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Ainda Bem Que Me Pergunta 

DANIEL RICARDO

Casa das Letras, 2010

Texto Carla Baptista

O
jornalista Carlos Cáceres
Monteiro, na altura director
da Visão, viu bem que o

primeiro manual português de
escrita jornalística, publicado por
Daniel Ricardo em 2003 com o
título Ainda Bem Que Me
Pergunta, “ultrapassava em muito o
âmbito de um mero guia das mais
importantes e imprescindíveis
normas estilísticas redaccionais,
para se situar também no plano dos
grandes princípios éticos da
profissão”, como escreveu no
prefácio da primeira edição, agora
actualizada e aumentada num
volume graficamente mais
apelativo.

A história da profissionalização
do jornalismo em Portugal
desenvolveu-se em paralelo com o
aperfeiçoamento de uma escrita
pautada por regras próprias que
distanciavam a profissão da
influência das duas disciplinas que
mais directamente influenciaram a
retórica e o discurso jornalísticos a
partir do século XVII: a política e a
literatura. 

É ainda Cáceres Monteiro quem
recorda como a tarefa de “desk” ou
“passadores de prosa”, como se
dizia, foi frequentemente assumida
pelos jovens jornalistas que, como
ele próprio e Daniel Ricardo,
chegaram às redacções na década de
60, numa altura em que “não havia
nem escola nem cursos, vivia-se um
ambiente em que valorosos
jornalistas formados na tarimba das
redacções lutavam contra a censura,

por um lado, e contra a ignorância,
por outro (…) Corrigíamos, às vezes,
textos manuscritos de velhas raposas
perspicazes, mas que nunca tinham
tido acesso a qualquer tipo
de formação, nem sequer
ortográfica…”. 

Este livro parte do
princípio que a
ortografia e a
gramática gostam de
armadilhar o caminho
aos jornalistas, criando
dificuldades sucessivas a
quem tem por obrigação
profissional escrever “com clareza e
rigor semântico”, além de “procurar
formas originais de expressão(...)
elaborar peças atraentes quanto ao
enfoque dos temas, arranque, fecho
e estrutura dos textos” e “ir tão
longe e tão fundo quanto possível
na investigação e na explicação dos
acontecimentos”.

É a crença neste último, porém

basilar, princípio orientador da
profissão que leva Daniel Ricardo a
sublinhar que, nos textos
jornalísticos, “a função artística ou
poética da linguagem não pode
substituir-se à pragmática (...) Ao
passo que a literatura é uma arte, o
jornalismo afirma-se,
fundamentalmente, como uma
técnica de comunicação”. 

É fácil perceber que essa
operação de transformação de
elementos que muitas vezes são
confusos, complexos e áridos em
mensagens informativas e
explicativas, exige “múltiplos
procedimentos redactoriais”. O
autor ainda acrescenta
ambiciosamente: “O ideal seria que,
sem prejuízo da rigorosa aplicação
dos métodos de investigação e de
escrita próprios da sua profissão, os
jornalistas elaborassem textos
estilisticamente tão perfeitos,
fonologicamente tão harmoniosos e
lexicalmente tão ricos como os

melhores dos bons
escritores”. 

Esse desiderato
exige, antes da
tentadora deriva para
a literatura, um
saudável “regresso à

gramática” e é nessa
viagem que este livro se

apresenta como um
valioso companheiro. Convém

ainda que os bolsos dos praticantes
do ofício sejam suficientemente
largos para albergarem um
prontuário ortográfico e um
dicionário de verbos para
resolverem dúvidas nas áreas da
sintaxe e da ortografia; e um
dicionário geral descritivo e um
dicionário de sinónimos caso se
torne necessário substituir palavras

Jornal|Livros
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Há um esforço

operário que vai dando

frutos através de

tentativas e erros embora

Daniel Ricardo aconselhe

a deixar esses exercícios

para as horas

livres
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sem alterar o sentido da informação,
corrigindo eventuais dissonâncias
ou ecos que introduzem ruídos
desagradáveis, sobretudo para os
ouvidos sensíveis de editores
escrupulosos. 

Parafraseando o poeta sevilhano
António Machado, que disse “o
caminho faz-se caminhando”,
também “só se aprende a escrever,
escrevendo”. Há um esforço
operário que vai dando frutos
através de tentativas e erros embora
Daniel Ricardo aconselhe a deixar
esses exercícios para as horas livres,
em casa ou à mesa de um café: “No
jornal ou na agência de notícias
onde se trabalha, não há tempo. Aí,
a palavra de ordem é velocidade”.  

A Europa e os Media. Os

Referendos à Constituição

Europeia na Imprensa de

Referência.

ANA ISABEL MARTINS

Livros Horizonte, 2010

Texto Marisa Torres da Silva

N
o ano em que se assinala
um quarto de século da
adesão de Portugal ao que

em tempos se chamou
Comunidade Económica Europeia
(CEE), este livro centra-se numa
fase da construção europeia
anterior à assinatura do Tratado de
Lisboa (assinado a 2007 e em vigor
desde Dezembro de 2009) – os
referendos ao Tratado que
Estabelece uma Constituição para a
Europa (TCE), em Espanha, França
e Holanda, durante o ano de 2005,

e a respectiva cobertura jornalística
dos referidos escrutínios. 

A vitória do “não” nestes dois
últimos países fez esbarrar a União
Europeia (UE) na sua maior crise
política-institucional de que há
memória – num momento
em que,
paradoxalmente, se
conferiu um raro
protagonismo à
sociedade civil na
influência no
processo de tomada
de decisão, pela
natureza participativa
inerente aos referendos
enquanto instrumentos de
democracia directa. 

E é precisamente a hipótese
normativa da existência de um
espaço público europeu, analisando
aqui o papel da imprensa de
referência na concretização (ou não)
desta possibilidade, que serve como
fio condutor ao trabalho que Ana
Isabel Martins realizou para a sua
dissertação de mestrado em Estudos
Europeus, defendida na
Universidade de Coimbra com a
classificação máxima, e que agora foi

convertida em livro. 
Numa escrita cuidada e rigorosa,

a autora procura mostrar, ao longo
das três partes em que se compõe a
sua obra, o modo como o binómio
identidade (a forma como a UE é
mentalmente representada e os
respectivos entraves a uma definição
consensual dessa mesma
identidade) e legitimidade (a
maneira como nela se sentem
representados os cidadãos,
problematizando aqui o tão falado
“défice democrático” como motor de
afastamento entre os líderes
europeus e as pessoas ditas comuns)
se materializa nos debates públicos
sobre o TCE. 

“Mais do que a mera aprovação
de um novo documento
fundamental (...), o que esteve
verdadeiramente em causa prendeu-

se antes com uma meta-reflexão
no seio do espaço

comunitário, que pela
primeira vez se verteu
sobre si mesmo e sobre
a sua própria
construção” (p. 52). Mas

será que o debate
constitucional se

configurou quer como um
efectivo espaço de realização

democrática e de participação do
público, quer como um potencial
foco de resistência ao maniqueísmo
nacional-europeu? Embora tenha
encontrado alguns (poucos) aspectos
que respondem positivamente a esta
questão, a autora refere que haveria
ainda um longo trajecto a percorrer
nesse sentido. 

Através de uma abordagem
quantitativa e qualitativa dos artigos
publicados nas duas semanas
anteriores e nos três dias seguintes
aos escrutínios espanhol, francês e

No derradeira

parte do livro,

destaca-se o papel

minoritário dos actores

políticos informais

na cobertura jornalística

dos

referendos
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holandês nos jornais El País, Le
Monde, The Guardian e Público,
Ana Isabel Martins verificou uma
incipiente europeização dos textos
mediáticos, que em raras ocasiões
adoptaram a Europa como uma
entidade supranacional, em
contraposição ao papel dominante
da nação enquanto foco primário
das identidades colectivas. A este
aspecto acrescenta-se uma das
principais constatações do trabalho –
a de que os jornais analisados
adoptaram uma perspectiva
predominantemente nacional face a
este acontecimento europeu.

Na derradeira parte do livro,
destaca-se o papel minoritário dos
actores políticos informais na
cobertura jornalística dos
referendos, o que, apesar da
frequência de menções à “opinião
pública” enquanto massa de
eleitores referida no seu conjunto,
revela um silêncio noticioso sobre as
entidades da sociedade civil. A
conclusão final da autora coloca,
pertinentemente, a Europa e os
media ao mesmo nível, na partilha
de uma dificuldade quase estrutural
– a inclusão dos cidadãos nos seus
dispositivos internos. 

O Terror do Espectáculo –

Terrorismo e Televisão

DANIEL DAYAN (DIR.)

Edições 70, Lisboa, 2009

Texto Carla Baptista

E
ste livro, uma compilação de
contributos de vários autores
europeus e norte-americanos,

organizado por Daniel Dayan,
director do CNRS e do Instituto
Marcel Mauss, reflecte sobre o
papel desempenhado pela televisão
na produção e difusão do 11 de
Setembro de 2001, tomado como
metáfora quase perfeita daquilo que
pode ser um grande acontecimento
no início do século XXI. 

Organizado em três partes,
agrupadas de acordo com a acção
dominante analisada por cada texto
– identificar, mostrar e reagir – o
livro propõe três grandes debates:
sobre a temporalidade específica das
catástrofes, um termo reservado
para aqueles acontecimentos com
potencial para interromper a rotina
dos media (neste caso, os primeiros
jornalistas a comentarem as imagens
da primeira torre atingida pelo avião
foram os apresentadores do
programa da CNN Live at
Daybreak, que na altura
entrevistavam mulheres grávidas
participantes num desfile de moda). 

Paddy Scannel, professor na
Universidade de Westminster,
distingue entre o presente imediato
da cobertura em directo e em tempo
real, momento bastante dilatado em
que o pessoal da CNN não sabe
mais do que os espectadores sobre
aquilo que está a ver no ecrã nem
consegue sequer definir os limites
de um acontecimento monstro que
parece nunca mais ter fim (primeiro
ataque à torre norte, segundo
ataque à torre sul, terceiro ataque ao
Pentágono); e o presente histórico
do telejornal da noite em que os
trágicos acontecimentos do dia
foram passados em revista já
organizados segundo um prisma
explicativo e analítico, restaurando
uma experiência quotidiana que se
tinha desmembrado em frente aos

olhos de todos e abrindo a
possibilidade daquilo que o autor
chama “a política do presente”, que
responda ao que se passa agora:
“Ocupar-se do presente não é uma
questão menor. Porque, sobre o
passado, para sempre volvido, e
sobre o futuro, ainda inexistente, o
presente tem um privilégio
exorbitante: o de ser real”. 

O segundo debate é sobre a
performance dos media, em rigor
iniciada quando estes recuperam o
domínio sobre o acontecimento, o
situam no mapa dos objectos
imagináveis e fazem dele uma
“mostração”. É nesta fase que as
rotinas produtivas do jornalismo
começam a organizar a narrativa do
11 de Setembro: trata-se de definir o
acontecimento, construir o seu
contexto, encontrar-lhe antecedentes
e modelos e, em paralelo, “definir o

Jornal|Livros
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“Nós” a que as emissões se dirigem,
pôr limites a esse “Nós” e identificar,
numa espécie de casting, os grupos
que o constituem”. 

Nesta parte do livro, destacam-se
dois textos fundamentais: o de Paolo
Mancini, professor na Università
degli Studi, em Perugia,
comparando a cobertura jornalística
efectuada pelos media italianos do
terrorismo que assolou a Itália a
partir de finais dos anos 60 com a do
11 de Setembro; e o de Roger
Silverstone, entretanto falecido,
professor na London School of
Economics, sublinhando a “estrutura
contínua das narrativas mediáticas”,
o tal suplemento de conforto que a
televisão confere à vida quotidiana
dos espectadores, permitindo a
todos os que estão longe, mas ainda
podem ver e participar, a
possibilidade de “circular do
prosaico ao sagrado, do vulgar ao
sublime”, sempre com a promessa
de um regresso seguro. 

Paolo Mancini analisa a
transformação social
radical que acompanhou
a passagem entre um
terrorismo contra a
noção de Estado ou
de nação (durante
mais de 30 anos, os
atentados foram
dirigidos contra as
estruturas politicas e
governamentais nacionais) e o
atentado do 11 de Setembro que
“põe a tónica nos processos de
globalização entretanto ocorridos: os
Estados Unidos e o mundo ocidental
foram atacados por aquilo que
representavam e faziam fora do seu
território nacional, pelas suas
escolhas e pelo seu papel na
sociedade globalizada”. 

Finalmente, o terceiro debate
incide sobre as respostas que
reservamos ao sofrimento dos
outros, partindo da análise das
performances dos públicos, já que a
televisão foi também um grande
palco (real e virtual) que recrutou e
exibiu vários públicos. As entrevistas
a testemunhas e a sobreviventes
integram uma narrativa que
rapidamente circunscreveu uma
geografia simbólica, expressa na
designação Ground Zero, um nome
baptizado pelos media no próprio
dia do atentado, oriundo da
terminologia das guerras nucleares,
indicando um local de destruição
total, onde já nada existe. “O
Ground Zero permite localizar e, ao
mesmo tempo, limitar a fractura,
concentrar o processo de reparação.
Em seguida, temos as oferendas, as
dádivas, presentes e outros tributos
enviados para o Ground Zero e
àqueles que aí trabalham. Estas
oferendas simbolizam a relação do

público com as vítimas. Por
último, há a bandeira

americana, utilizada
como uma espécie
de ligadura (...)
serviu para tratar
uma ferida

enquanto não
pudesse ser tratada

de outra maneira”. 
Trata-se de um livro

longo (450 páginas) e muito
interessante que enquadra o
terrorismo “como um discurso”,
situado dentro de um determinado
quadro comunicacional. Nessa
medida, é pertinente uma
interrogação que indague sobre
“quem fala?”, “a quem se fala?” e as
condições de emissão, produção e
recepção dessas mensagens. 

Este livro 

reflecte sobre

o papel

desempenhado pela

televisão na produção

e difusão do 11 de

Setembro

de 2001
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Por Mário Rui Cardoso > marioruicardoso@rtp.pt

www.rollingstone.com/politics/news/17390/119236

Publicar na era da internet

O
caso que conduziu à demissão do general
Stanley McChrystal do cargo de comandante
das tropas americanas no Afeganistão oferece

excelente matéria para reflexão sobre os timings da
publicação de notícias na era da Internet. A Rolling Stone

tinha a história do desdém dispensado por McChrystal
e outros oficiais de topo aos líderes políticos em
Washington, Barack Obama incluído. O plano de
publicação previa que a revista saísse com o material
para as bancas e para a Internet numa quarta-feira,
estando também agendada uma presença de Eric Bates,
editor da Rolling Stone, na MSNBC nesse mesmo dia.
Mas às seis e meia da manhã de terça-feira, Bates foi
acordado por um produtor da MSNBC a perguntar-lhe
se podia enviar um carro para o levar aos estúdios daí a
20 minutos. É que, naquele momento, McChrystal já se
tinha desculpado publicamente pelas suas declarações e
o general já tinha mesmo sido convocado para o
encontro com Barack Obama que terminaria na sua
demissão. Ou seja, a história estava a desencadear
reacções ainda antes de ser publicada. A revista viu-se
ultrapassada pelos acontecimentos, devido a um
procedimento enraízado na Rolling Stone que consiste
em enviar para a Associated Press cópias em pdf das suas
histórias, por forma a promover o interesse pelas

mesmas. Na segunda-feira, antevéspera da data
prevista para a publicação, a agência colocou em linha
as críticas de McChrystal ao embaixador americano no
Afeganistão, Karl Eikenberry, despertando de imediato
o interesse de toda a imprensa e dos próprios líderes
políticos. Em resultado dessa política de marketing da
Rolling Stone, os acontecimentos evoluiram mais
depressa do que os seus responsáveis puderam prever,
e a revista viu-se inundada de pedidos de cópias do
texto.

A publicação “online” da história acabou por ser
antecipada para o final da manhã de terça-feira, mas
nessa altura já a Net estava cheia de “links” para “sites”
que disponibilizaram os pdf ’s cedidos antecipadamente
pela revista, casos do Politico (www.politico.com) ou do
blogue The Page, que Mark Halperin assina no “site” da
Time (http://thepage.time.com). Nenhum deles pediu
permissão à Rolling Stone para publicar o pdf, que, aliás,
acabaram por retirar. Esse facto levanta o problema da
ética da publicação na era da Internet. Mas outra
questão, igualmente merecedora de reflexão, é aquela
que é formulada por Joe Pompeo, em artigo na Business

Insider: “Terá a Rolling Stone destruído a sua própria
cacha McChrystal?” (www.businessinsider.com/rolling-stone-

mcchrystal-2010-6).
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http://mediamythalert.wordpress.com

Grandes mitos do jornalismo

W
. Joseph Campbell, professor de Jornalismo
na American University School of
Communication, desmonta alguns dos

maiores mitos do Jornalismo americano, num livro
recente intitulado Getting It Wrong: Ten of the Greatest

Misreported Stories in American Journalism – obra com
um blogue associado, no endereço acima
mencionado. Campbell define essas histórias como
“geralmente aceites e frequentemente citadas, mas
que se revelam falsas ou muito exageradas, quando
vistas de perto”. 

O primeiro desses mitos é a
célebre frase de William Randolph
Hearst dirigida ao enviado especial
a Cuba, Frederic Remington: “você
fornece as imagens, eu forneço a
guerra”. Era o ano de 1898, crescia a
tensão entre americanos e espanhóis
por causa da colonização de Cuba e
o magnata dos media, W. R. Hearst,
entregava-se a uma acção de
propaganda, nos seus jornais, para
diabolizar o colonizador espanhol.
Remington deslocou-se à ilha, onde,
supostamente, os cubanos se
estariam a revoltar contra a tirania
espanhola. Mas, afinal, não havia
guerra. Correu mundo, então,
aquela frase de W. R. Hearst, que o
mais certo é nunca ter sido
proferida. 

Outro episódio controverso é o
relato de Orson Welles, na rádio, em
1938, de A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells. A noção de
que essa transmissão provocou uma histeria de massas e
um pânico nacional generalizado terá sido muito
exagerada. 

O programa televisivo See It Now, de Edward R.
Murrow, transmitido em Março de 1954, também não
terá sido o principal responsável pelo fim da caça às
bruxas de McCarthy, como é normalmente admitido. 

O New York Times não suspendeu a cobertura dos
acontecimentos que conduziram à invasão da Baía dos
Porcos, em Abril de 1961, e a reportagem de Walter

Cronkite no Vietname, em Fevereiro de 1968, não terá
causado uma reavaliação imediata da política de guerra
norte-americana. 

Um humorista, Art Buchwald, ajudou a espalhar nos
jornais a ideia de que feministas queimaram os sutiãs, em
protesto, durante o concurso Miss America de 1968, o
que nunca aconteceu. 

Carl Bernstein e Bob Woodward, os repórteres do
Washington Post que investigaram o Watergate, não foram
a causa directa da demissão de Nixon. Essa foi uma ideia
usada de forma figurativa. 

Nunca aconteceu o temido efeito
“bio-underclass” nos filhos de mães
viciadas em crack durante a gravidez;
a cobertura errónea do Washington

Post sobre a detenção da militar
Jessica Lynch, no início da guerra do
Iraque, em 2003, deu origem a vários
mitos sobre a sua captura e
salvamento; e a cobertura do Katrina,
em Setembro de 2005, foi pasto para
notícias de violência exagerada. 

Como e por que razão estes mitos
se perpetuaram? Campbell crê que os
media desempenharam um papel
fundamental na sua propagação. “A
noção de que os media são
importantes e uma das forças centrais
e decisivas da nossa sociedade é um
factor importante para explicar
porque estas coisas acontecem e
permanecem”, afirma. Assim, coube

aos media transmitir e consolidar
essas histórias que serviram à sociedade americana para
ajudar a forjar uma identidade e uma ideia de
comunidade. Histórias simplistas, por necessidade de
dar sentido ao passado de uma forma facilmente
memorizável.  

O livro e o blogue de Campbell desmontam e
documentam todos esses mitos, sempre com o intuito de
reafirmar uma regra de ouro do Jornalismo: ser céptico,
verificar a informação. Fomentar nas redacções uma
cultura de discussão, de variedade de pontos de vista, é
também o objectivo. 
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www.poynter.org/column.asp?id=101&aid=185159

Faculdades e empresas: hora de colaborar

J
ay Rosen, artífice de uma nova parceria
estabelecida entre a Universidade de Nova Iorque
(NYU) e o New York Times (NYT), recorda que

“quando a crise chegou e, de repente, os media tiveram
necessidade de inovar, com novas práticas, tecnologias
e modelos de negócios, não souberam para onde se
virar, porque a indústria não tinhas escolas de
Jornalismo nas quais confiar, porque nunca pediu a
colaboração de nenhuma”. Essa realidade parece estar a
mudar, como o demonstra um artigo assinado por
Mallary Jean Tenore na Poynter. Os media dão sinais de
pretenderem um novo tipo de colaboração com as
escolas, para além do clássico recurso a estagiários no
trabalho das redacções. 

Tenore fornece exemplos recentes de parcerias
estabelecidas para tentar aprofundar coberturas
noticiosas de âmbito “hiperlocal”, atrair novos leitores e
experimentar outros modelos de negócio. 

Uma das preocupações detectadas nalgumas destas
novas parcerias foi a de encontrar “pontes” entre as
empresas e os estabelecimentos de ensino. No caso
referido da colaboração entre a NYU e o NYT, a ligação é
assegurada por Richard Jones, antigo repórter do NYT
que agora se encontra ligado áquela universidade. Jones
vai editar uma secção exclusivamente dedicada ao bairro

nova-iorquino de East Village, com noticiário produzido
na escola e publicado no “site” do NYT. Outro exemplo é
o TBD (http://tbd.com), um novo “site” de notícias de
Washington, criado pelo grupo Allbritton
Communications, que estabeleceu uma parceria com a
American University. Neste caso, a “ponte” é Jim Brady,
que se licenciou na American University  e é agora
responsável pela estratégia digital do grupo Allbritton. 

Noutros quadrantes, procura-se igualmente envolver
os alunos em estratégias de angariação de publicidade. É
o que acontece, por exemplo, na Next Door Media

(www.nextdoormedia.com), uma rede de informação
“hiperlocal” de Seattle que entregou a edição do “site”
relativo às notícias do bairro universitário, o U District

Daily (www.udistrictdaily.com), a um repórter do The Daily,
o jornal da Universidade de Washington. Uma
experiência em que a Next Door Media garante para o The

Daily receitas publicitárias de anunciantes de Seattle que
procuram chegar junto do público estudantil, retribuindo
o The Daily com anunciantes para a rede Next Door Media

angariados no bairro universitário. 
Sublinhe-se, também, a parceria estabelecida entre o

Bay Citizen (www.baycitizen.org) e a Universidade de
Berkeley, pensada como laboratório de inovação e
experimentação em Jornalismo. 
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U
ma investigação aprofundada sobre erros
publicados nos media americanos concluiu
que, em 98% dos casos, eles não são

corrigidos. Scott Rosenberg (entrevista em
www.cjr.org/regret_the_error/a_big_chance_to_win_b
ack_the_p.php) fundou um projecto, o
MediaBugs, destinado a oferecer aos leitores
californianos da Bay Area a possibilidade
de reportarem os erros que detectam nos

media locais. Essas informações são depois
verificadas pela equipa do MediaBugs, que, uma vez
atestada a validade das mesmas, informa os media
responsáveis pelas incorrecções. Rosenberg está
agora a trabalhar numa tentativa de estabelecimento

e generalização de um botão padrão, aplicável
em todos os “sites” noticiosos, que facilite o

processo de reporte de um erro por parte
dos leitores. 

www.mediabugs.org 

Descubra e reporte o erro

É
difícil imaginar que um caso semelhante ao da
Rolling Stone pudesse acontecer no El País. Isso é
algo que, aliás, fica claro ao ler a entrevista

concedida por Gumersindo Lafuente e Borja
Echevarría ao blogue LolaComoMola. Lafuente e
Echevarría têm as rédeas do projecto “online” do
diário espanhol desde o início de 2010. Nestes meses,
transformaram profundamente a lógica de publicação
do jornal, colocando no centro da acção a ideia de que
a primeira saída de uma história será sempre na Web.
Para levar a efeito a nova estratégia, foi criada uma
mesa central de “última hora” que se constituiu como
coração da redacção e que incorpora alguns dos

principais jornalistas e repórteres da casa. O objectivo
é que estes contribuam com o seu talento, fontes e
contactos para a produção de uma informação
própria, relevante e diferenciada na Web. Um segundo
aspecto das mudanças introduzidas por Lafuente e
Echevarría prende-se com a existência de uma
direcção centralizada, responsável por todas as opções
tomadas, quer nas edições em papel quer na Web.
Outras inovações foram os blogues temáticos e o
lançamento do Eskup, uma ferramenta de criação de
notícias em tempo real pensada para operar 24 horas
por dia, 365 dias por ano. E prometem mais novidades
a prazo. 

http://lolacomomola.blogspot.com/2010/06/entrevista-gumersindo-lafuente-y-borja.html

Estratégia ‘online’ do El País: publicar já
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IMAGENS DO REPÓRTER

Paulo
Pimenta
FOTOJORNALISTA

DO JORNAL ‘PÚBLICO’

Vencedor do Prémio

Internacional de Fotojornalismo

"Estação Imagem/Mora", com um

trabalho sobre o abandono a que

está votada a linha de comboio

do Sabor, que publicamos, em

parte, neste portfólio.

Participou em várias exposições

individuais e colectivas,

destacando-se, em 2008, a

exposição individual "Vou ao

Porto" na estação de metro do

Campo 24 de Agosto, projecto

feito com famílias de bairros

sociais do Porto (São João de

Deus, Lagarteiro, Cerco do

Porto,Vale e Campanhã) e, em

Fevereiro de 2009,  a exposição

colectiva, no Centro Português de

Fotografia, "3 Formas de Ver",

projecto sobre 'A Espera  no

Hospital', no âmbito do

cinquentenário do Hospital de S.

João. Ainda em Dezembro de

2009, integrou a exposição

colectiva "Viagem sem Regresso",

na Galeria Olga Santos.
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IMAGENS DO REPÓRTER Paulo Pimenta
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O
s graffitis estão do lado da
Cisjordânia, a umas dezenas de
metros do check-point da estrada
para Jerusalém. O muro

ziguezagueia entre o lixo, para separar as casas:
de um lado, as palestinianas, do outro os
colonatos judeus e as terras férteis confiscadas
por Israel. 

Hanan e Bushra levam-me até à face norte, a
que fica voltada para o check-point. As duas
estudantes de jornalismo estão a fazer um
trabalho sobre as placas de betão que artistas e
activistas vieram encher de mensagens feitas de
letras e figuras. Melhor: um trabalho sobre as
letras e as figuras. Sobre os graffitis.

What do you think about the colors? As duas
palestinianas juntam sorrisos à inquisição
juvenil. Estamos numa dobra do muro. O arame
farpado não resultou: a malta dos pincéis e dos
sprays saltou e borrou o betão. Dali para baixo,
até ao baldio cheio de lixo, o muro está coberto,
quase sempre à cota baixa, de figuras. E de letras
gordas, vistosas, “artísticas”, as letras dos
graffitis. 

Hanan e Bushra ter-se-ão inspirado, para a
pergunta, nas intervenções que Bansky fez na
secção do muro que passa por Ramallah? No
rompimento simbólico do muro com fragmentos
de céu azul e escadas de tinta estendidas até ao
topo? Na reacção de um velho palestiniano que
disse ao artista britânico que com aquela arte
ficava mais belo o muro?

What do you think about the colors? Condição: se
eu puder abstrair-me da função do muro, da(s)
história(s), da dezena de metros de altura
cinzenta do betão, das centenas de quilómetros
até à Samaria, a ferir os olivais da Palestina, até
fechar o cerco em Junin, das populações
isoladas, da terra fecunda e das nascentes de
água que ficaram do outro lado. Hanan, não sei:

o muro é o betão e é o resto, o antes e o depois,
o lado de cá e o lado de lá, o silêncio e os tiros,
as granadas de morteiro, as explosões, as pedras
das intifadas. Essa arte é só o traço do pincel, a
tinta pintada sobre nada, sem tempo nem
latitude, nem gente com o seu sangue?

What do you think about the colors? Bushra tenta
explicar melhor: este arraial festivo de cores não
é uma impudência? Não, também não é bem
esta a questão. Outra tentativa: esta festa de
graffitis não é um onanismo e a feia tela do muro
um recipiente de frívolos afazeres? Os olhos
escuríssimos de Hanan cintilam. Será esta a
pergunta?

What do you think about the colors? No check-

point, a umas dezenas de metros, um rapaz-
soldado israelita com a metralhadora aperrada
nas mãos caminha, nervoso, de um lado para
outro. Nunca está parado mais do que três ou
quatro segundos. De vez em quando observa-
nos. Não traz farda, mas a roupa tem o tom
anónimo do muro. O resto, que inclui o antes e
o depois, o lado de cá e o lado de lá, o silêncio e
os tiros, é também este miúdo que, enviado por
generais sem rosto, sempre na sombra como
todos os seus iguais, se atormenta nesta fronteira
postiça. 

What do you think about the colors? Muda a
essência do betão por causa da cor? Ou muda a
essência do olhar que sobre ele pousa? É esta a
tradução da pergunta? É a cor o seu próprio
tema, é forma e fim? O móbil dessa arte é tão-só
o desejo da mão que segura as latas de spray? A
arte autista que busca legitimidade no quintal
frívolo onde não há antes nem depois, nem cá
nem lá, nem oliveiras feridas, nem gente com o
seu sangue? Eu não sei, Hanan. Eu não sei, mas
não creio que o muro fique menos obsceno,
menos vil ou diferente de como vocês o vêem
todos os dias.

O muro HUMBERTO

LOPES

CRÓNICA

JJ
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