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CULTURA

Como a televisão trash deu poder 
a uma vaga de líderes populistas

Esta é uma história de como o menor 

denominador comum possível dos 

media populares pavimentou a estra-

da para o menor denominador 

comum da política populista. E tem 

números. Começa com a abertura do 

espectro radioeléctrico italiano, há 

muito o domínio da conceituada 

estação pública RAI. Nos anos 80, o 

canal Mediaset, agressivo e despudo-

radamente pouco so sticado, espa-

lhou-se pelo país — foi comprando 

estações locais e contrariando a mis-

são educativa da RAI com grandes 

doses de desenhos animados, des-

porto, novelas, lmes e demais entre-

tenimento light. 

Em 1990, 49 em cada 50 italianos 

podiam ver a Mediaset. Estes aconte-

cimentos singulares permitiram a 

uma equipa de economistas compa-

rar cidades que inicialmente tinham 

Mediaset a outras que só consegui-

riam sintonizar o canal mais tarde e 

calcular como uns anos a mais de tele-

visão pouco intelectual pode moldar 

a política de uma sociedade.  

Os resultados são sombrios. Na 

revista cientí ca American Economic 

Review, Ruben Durante, da Universi-

tat de Pompeu Fabra de Barcelona, 

Paolo Pinotti, da Bocconi University 

de Milão, e Andrea Tesei, da Queen 

Mary University of London, analisam 

dados das transmissões para mostrar 

que uma maior exposição à progra-

mação insípida da Mediaset foi segui-

da de um aumento duradouro do 

apoio a candidatos populistas. 

Pode pensar-se que esta relação 

tem uma explicação óbvia, presumi-

velmente porque o fundador e pro-

prietário da Mediaset é o populista e 

antigo primeiro-ministro italiano Sil-

vio Berlusconi. Mas os investigadores 

esforçam-se por provar que isto não 

é só o “efeito Berlusconi”. Para come-

çar, o boom estende-se aos seus con-

correntes populistas, em particular o 

Movimento 5 Estrelas (M5S), que se 

tornou no maior partido com repre-

sentação no Parlamento nas últimas 

eleições. 

O papel da televisão no sucesso 

populista aparentemente radica no 

Estudo mostra como as crianças que cresceram com acesso à Mediaset de Berlusconi e aquelas que não 
tiveram uma infância com entretenimento light se tornariam eleitores mais permeáveis aos populismos

pública e aos canais locais no mesmo 

período, diz Durante. Durante des-

creve o fenómeno como uma questão 

de custo de oportunidade: cada hora 

passada a ver televisão é uma hora em 

que não se está a ler, a brincar na rua 

ou a socializar com outros miúdos. 

“Lamento, mas isso pode ter efeitos 

a longo prazo no tipo de pessoa em 

que nos tornamos.” 

Num teste internacional de 2012, os 

adultos italianos oriundos de lugares 

com exposição à Mediaset quando 

tinham menos de dez anos obtiveram 

resultados de leitura e matemática 

signi cativamente piores do que os 

dos seus pares. Concluiu-se ainda que 

eram menos activos politicamente e 

tinham menor consciência cívica. 

Talvez não seja surpreendente que 

estes homens e mulheres tenham sido 

atraídos por Berlusconi e, mais tarde, 

pelo M5S. 

Os efeitos entorpecedores do tele-

lixo não eram tão pronunciados para 

os italianos que foram expostos à 

Mediaset mais tarde nas suas vidas. 

Pelo contrário: as suas inclinações 

populistas foram in uenciadas pelas 

notícias. Quando a Mediaset começou 

a ter programação informativa regu-

lar, no início dos anos 90, muitos 

espectadores mais velhos já estavam 

viciados no entretenimento barato do 

canal e era muito mais provável que 

vissem as notícias da Mediaset do que 

os noticiários de outros canais.

programação: os menores de dez e os 

maiores de 55 anos. À medida que 

envelheciam, os dois grupos tornar-

se-iam apoiantes de populistas, 

embora esse apoio estivesse alicerça-

do em motivos diferentes. Os mais 

jovens tornaram-se “menos so stica-

dos cognitivamente e com menos 

espírito cívico” do que os seus pares 

que só tiveram acesso à televisão 
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entretenimento, e não na mensagem 

política. Os investigadores digitaliza-

ram anos de velhas grelhas televisivas 

nos jornais para mostrar como a 

Mediaset tinha quase três vezes mais 

horas de lmes e entretenimento do 

que a RAI e como evitava o que era 

programação noticiosa. 

No estudo foram também usadas 

as críticas de televisão dos pro ssio-

nais e as classi cações etárias da 

Motion Picture Association of Ameri-

ca para os lmes para mostrar como 

a programação da Mediaset era de 

menor qualidade e menos adequada 

a um público generalizado. Concluí-

ram que o efeito eleitoral da televisão 

“lowbrow” implica um aumento de 

quase 10% de voto populista nos dois 

grupos que mais vêem esse tipo de 
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O estudo conclui que quem assistiu à programação “insípida” da Mediaset mostrou estar propenso a aderir às mensagens de Berlusconi


