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Vinte anos de memórias
Todas as gerações, sem dúvida, se julgam fadadas para refazer
o mundo. A minha sabe, no entanto, que não poderá refazê-lo.
A sua tarefa é talvez maior. Consiste em impedir que se desfaça,
partindo unicamente das suas negações.
A. Camus, Discursos da Suécia (1957)

O livro que agora se apresenta – 20 Anos de Jornalismo Contra a Indiferença –
nasce de dois desígnios fundamentais: por um lado, celebrar duas décadas
de ensino do Jornalismo na Universidade de Coimbra e, por outro, partilhar
com um público mais alargado um conjunto de reflexões sobre os media,
o jornalismo, a comunicação e o espaço público.
Se o ensino superior do Jornalismo em Portugal, relativamente tardio em
relação ao resto da Europa, deu os seus primeiros passos no fim dos anos
70 do século passado, ele aparece apenas duas décadas depois na academia
coimbrã. Contudo, esta foi, no contexto nacional, a primeira licenciatura em
Jornalismo, distinguindo-se, quer em título, quer em objetivos, das licenciaturas então existentes no país.
A criação de uma Licenciatura em Jornalismo na Universidade de Coimbra, em 1993-1994, foi, por si, um acontecimento. Com efeito foi necessário
que reitor, professores e jornalistas ousassem atualizar a oferta curricular da
Faculdade de Letras, oferecendo um curso há muito desejado pela sociedade
e pelo mercado, embora desconsiderado por alguns setores da academia. Correndo o risco de omitir alguém, a quem antecipadamente pedimos desculpa,
não podemos deixar de recordar os esforços dos jornalistas João Mesquita,
João Fonseca, em representação do Sindicato dos Jornalistas, e de Jorge Castilho, a quem mais tarde se viria associar o nome de Mário Martins, bem como
o envolvimento decisivo do jornalista e professor Mário Mesquita, do então
Reitor da Universidade de Coimbra Rui Alarcão e dos professores João Roque
e Luís Reis Torgal.
Entre 1993 e 1996, a Licenciatura em Jornalismo funcionou com um
Secretariado, que teve um papel executivo e científico nos primeiros tempos
do curso na FLUC. Presidido pelo Presidente do Conselho Científico Ludwig
Scheidl, este Secretariado integrava também o Presidente do Conselho Diretivo, João Lourenço Roque, seis professores de todas as áreas da FLUC, bem
como um representante dos alunos, José Diogo. Confinado à célebre sala 12,
7
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o curso dava os seus primeiros passos pelas mãos de um grupo de profissionais e académicos de elite que, além das aulas, dinamizaram a realização de
várias conferências semanais, trouxeram até nós muitos jornalistas e investigadores, possibilitando um leque de análises de grande abertura, algumas
das quais aqui compiladas.
Um ano após a criação do Instituto de Estudos Jornalísticos, um novo espaço acolheu o curso que então começava a atrair os melhores estudantes à
Faculdade de Letras: salas de aula, biblioteca e estúdios passaram a funcionar
no Colégio de S. Jerónimo.
O ensino e a investigação do jornalismo continuaram a ser desenvolvidos
e foram reforçados mesmo em circunstâncias por vezes muito complexas. O
aparecimento do curso de Mestrado em Comunicação e Jornalismo, em 1998,
foi outro passo importante na afirmação desta área na academia coimbrã.
Desde então, diversas foram as teses e os relatórios de estágio defendidos por
centenas de estudantes, muitas publicadas em livro e algumas premiadas.
Decorridos que eram dez anos após a fundação da Licenciatura em Jornalismo, 2003 foi um ano marcante da afirmação do projeto científico e pedagógico do curso, patente nos colóquios e publicações que tiveram lugar, e na
consolidação e renovação de um corpo docente especializado nos estudos
do Jornalismo e da Comunicação. Iniciaram-se, então, programas de mobilidade e projetos de investigação. A criação do Doutoramento em Ciências da
Comunicação, com várias áreas de especialização, deu origem às primeiras
teses de doutoramento em Ciências da Comunicação que, na UC, datam precisamente desse ano.
O projeto de formação em jornalismo, na Faculdade de Letras, foi também
o resultado da colaboração de vários docentes das outras áreas científicas da
Faculdade de Letras, da Faculdade de Direito e da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, bem como de outros professores, investigadores e profissionais
do jornalismo, convidados a colaborar neste projeto de formação da Universidade de Coimbra: Mário Mesquita, Lopes de Araújo, J-M Nobre-Correia,
J. Carlos Abrantes, Alexandra Lucas Coelho, João Barreiros, Miguel Gaspar,
Ricardo Alexandre, Cristina Ponte, António Granado, Nelson Traquina,
António Marinho.
Depois da departamentalização da Faculdade de Letras, em 2010, os
cursos de jornalismo passaram a integrar a Secção de Comunicação do
Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação, com sede no 6.º piso
da Faculdade. A Secção de Comunicação é hoje composta por docentes e
investigadores que têm privilegiado o estudo nos domínios das narrativas
8
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mediáticas, do espaço público, da comunicação institucional, da história
dos m
 edia, da ética e da deontologia do jornalismo, da sociologia da comunicação e da economia política dos media, reunindo fundamentalmente dois
centros de investigação: o CEIS20 (Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século XX), sediado na UC, e o CIMJ (Centro de Investigação Media e Jornalismo), sediado na FCSH da Universidade Nova de Lisboa.
O esforço deste trabalho tem-se espelhado, entre outras coisas, no
reconhecimento nacional e internacional dos nossos estudantes, quer
pelas funções de relevo que desempenham quer pelos prémios que os têm
distinguido. 
Uma das razões desse sucesso, naquele tempo como hoje, encontra-se, a
nosso ver, na matriz inscrita na formação deste curso, logo nas palavras introdutórias do Regulamento do então Instituto de Estudos Jornalísticos, em
1996 e que aqui recuperamos pela sua atualidade:
Ao assumir esse ato pioneiro, a nível nacional, a Faculdade de Letras contraiu pesadas responsabilidades, não só face aos estudantes que a frequentam, mas também perante o País, a comunidade científica e o próprio universo da comunicação,
dos media e do jornalismo. O jornalismo não se resume a um conjunto de práticas
profissionais. Tão pouco se pode encará-lo apenas como um domínio específico do
discurso dos media. Na perspetiva da Universidade, constitui também uma área
de saber e um campo de investigação que se foi construindo e desenvolvendo, com
o contributo de diversas disciplinas.
Os vinte textos aqui reunidos são, neste contexto, também a expressão
singela de duas décadas de luta por uma boa formação de profissionais da
informação e das responsabilidades sociais que assumimos perante o País.
Conscientes de que o saber e a aprendizagem não se podem confinar às
paredes da sala de aula, procurámos confrontar os nossos estudantes com
vozes e perspetivas diferentes: de personalidades públicas de relevo, de profissionais, e de académicos, de outras Escolas, de outras geografias e de variadas áreas do saber.
Cumpre-nos, naturalmente, agradecer aos autores e às autoras que tivemos o privilégio de receber em Coimbra e que, agora, gentilmente cederam
os seus artigos para publicação. Trata-se de textos, muitos deles resultantes
de palestras e conferências, que foram elaborados durante os últimos vinte
anos e que devem ser, por isso mesmo, lidos tendo em conta o tempo em que
foram sendo produzidos. Por uma questão meramente metodológica, com
9
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vista a tornar a leitura mais ágil, compartimentamos o livro em três blocos:
Comunicação e Linguagens; Novos contextos, novos desafios; Media e Espaço
Público.
Ao longo destes vinte anos, o país mudou muito e o jornalismo também.
A profissão enfrenta hoje novos desafios, difíceis de prever há duas décadas, e
atravessa um período de crises várias: crise de legitimidade da profissão; crise de emprego, dramática para os profissionais que têm de encarar a realidade dos despedimentos, mas também problemático para quantos enfrentam,
na profissão, os diferentes efeitos dessa falta de trabalho: a precariedade e o
seu corolário de submissões diversas, muitas vezes violentando a independência e a liberdade, valores matriciais do jornalismo; crise geral de públicos, patente nos baixos índices de leitura e na crescente fragmentação das
audiências; crise ético-deontológica, traduzida em subversões nos critérios
de seleção e tratamento da informação; crise de estratégias e práticas editoriais, enfim, crise do modelo económico de sustentabilidade do jornalismo.
Estas são algumas das consequências decorrentes da ditadura de mercado
que domina o jornalismo, bem como das mudanças demasiado rápidas provocadas pelo desenvolvimento dos chamados novos media – que de novos já
têm pouco – e que arrastaram consigo diferentes modelos de construção de
sentido, de narrativas, novas formas de mediação e, consequentemente, novos paradigmas de escrita e de leitura.
Num contexto de tamanha complexidade, é importante que o ensino
do jornalismo se paute por valores e princípios sólidos e duradouros, capazes de resistirem aos efeitos desestruturantes resultantes da constante
mudança, da volatilidade, da tirania do tempo. Uma Comunicação Contra a
Indiferença é, por isso, o nosso lema, que congrega os principais valores do
ensino do jornalismo na Universidade de Coimbra. Numa época em que o
jornalismo enfrenta, a vários níveis, ameaças de natureza diversificada, assistindo-se a uma radical alteração de paradigma, é importante que a formação
de jovens aspirantes a jornalistas possibilite uma formação humanística
sólida, que os ensine a pensar, a estabelecer relações complexas, a valorizar
a memória, a descodificar, problematizar e compreender a complexidade do
mundo. Só assim serão cidadãos e cidadãs comprometidos. Só assim conseguirão cumprir o seu papel como mediadores do real.
As alterações a que acabamos de fazer referência, registadas no campo dos
media, coincidem também com mudanças importantes no espaço público
das sociedades democráticas contemporâneas. A generalização da “demo10
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cracia de baixa intensidade”, o desinteresse pelo debate público, a redução
dos valores políticos e sociais à sua dimensão económica, a recuperação do
poder eleitoral que partidos e movimentos autoritários e intolerantes estão
a adquirir na Europa e no Mundo, são apenas algumas das questões que
exigem que abandonemos a democracia de sofá; que deixemos de pensar a
defesa da liberdade como uma bonita história, embora sofrida, das gerações
que nos antecederam; e que renovemos o nosso empenho numa cidadania
livre e bem informada. Não seremos dignos da história do nosso tempo se
não conseguirmos transmitir e alargar às gerações que nos sucederão a liberdade que nos foi legada pelos que nos antecederam.
Por isso, falamos hoje, aqui, de jornalismo, dos media, da democracia e
de futuro: de um futuro de que não abdicamos enquanto cidadãos responsáveis do nosso tempo. Por isso, também, convidamos os nossos leitores a
associarem-se, através da leitura deste livro, aos 20 anos da Licenciatura em
Jornalismo. E, já agora, permita-se-nos a veleidade: aos “nossos” 40 anos de
democracia, aos 70 anos do desembarque na Normandia, aos 100 anos do
início da I Guerra Mundial, aos 193 anos da primeira lei sobre a Liberdade de
Imprensa, em Portugal, aos 370 anos da Areopagítica de John Milton. Enfim,
a esses dias, anos e séculos de todos quantos lutaram e morreram por esse
frágil e inacabado ideal que é a liberdade.
Ana Teresa Peixinho
Carlos Camponez
Isabel Nobre Vargues
João José Figueira
Coimbra, 15 de setembro de 2014
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los héroes, sabio infalible y redentor de Portugal del que todos los portugueses sienten orgullo porque es el nuevo “descubridor”; su prestigio, según
cuentan los editoriales, ha hecho renacer el “espirito civilizador” de su país.4
La constante publicación de noticias y comentarios que hacen imprescindible e insustituíble su presencia en el gobierno como Presidente do Conselho,
tenía como objetivo agrupar a todos en torno a él, evitar las disidencias y
las fricciones internas en el momento más crítico desde la instauración del
Estado Novo, justo cuando en España estalla un intento de derrumbar el
orden democrático establecido para instaurar un régimen fascista. Salazar
tenía muy claro lo que quería, y lo que deseaba era que en España triunfase el
Movimiento que acabaría con la IIª República y, con ello, el posible contagio
democrático de Portugal.5
Cada una de las decisiones políticas del dictador portugués, de sus propuestas sociales, de sus frases, era una lección, era “a lição de Salazar”.6 Sus
palabras se revestían siempre de un halo divino.7 Llegó hasta tal punto la propaganda sobre el prestigio de su persona que el órgano de la União Nacional
y la Emissora Nacional organizaron, en marzo de 1937, un concurso nacional
sobre las frases más brillantes de Salazar con el fin de divulgar el “pensamento nacionalista” del dictador. Los medios de comunicación salazaristas hicieron una campaña sin precedentes del concurso, distribuyendo carteles (incluso de forma aérea)8 por todas las ciudades y pueblos del país encabezados
por las leyendas “Ouvir a Emissora Nacional” y “Ler o Diário da Manhã”, bajo
las cuales se reproducía un perfil de Salazar realizado por el pintor Eduardo

Diário da Manhã, nº 2408, 04/01/1938, p. 1.
Son ya muchas las obras y los artículos que han tratado este asunto. Citaremos
algunas referencias bibliográficas importantes: Oliveira, César, Salazar e a Guerra Civil
de Espanha, Lisboa, O Jornal, 2ª edição, 1987; idem, Portugal e a II República de Espanha,
Lisboa, Perspectivas & Realidades, s.d.; Delgado, Iva, Portugal e a Guerra Civil de Espanha,
Lisboa, Publicações Europa-América, (1980); Rosas, Fernando, O salazarismo e a aliança
luso-britânica, Lisboa, Fragmentos, 1988; AA.VV., Portugal e a Guerra Civil de Espanha,
Lisboa, Câmara Municipal, 1996; Torre Gómez, Hipólito de la, La relación peninsular en
la antecámara de la guerra civil de España (1931-1936), Mérida, Uned, s.d. Entre otras.
6
O Século, nº 20154, 27/04/1938, p. 5. Sobre las celebraciones nacionales al cumplirse el
10º aniversario de la llegada al poder de Salazar, cf.: Aguiar, Alda M. Vaz Martins, con
Tomé, Carlos Manuel da Silva, y Morais, Violeta de Oliveira, “A “Lição de Salazar””, in
revista História, Lisboa, nº 83, novembro de 1984, pp. 3-15.
7
Cf.: Martins, Moisés de Lemos, O Olho de Deus no discurso salazarista, Porto, Edições
Afrontamento, 1990.
8
Diário da Manhã, nº 2134, 31/03/1937, p. 8.
4
5

65

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Comunicação e linguagens

Malta y el reclamo “Grande Concurso Nacional”.9 Para adquirir la condición
de concursante era necesario oir y leer diariamente los dos medios públicos
durante dos meses, en busca de las frases más lúcidas del dictador.10 En total,
participaron 7.623 personas, que tuvieron que escoger y votar por la jaculatoria que creían más representativa de la patrótica sabiduría de Salazar. (En el
anexo final de este trabajo recogemos las 60 frases que había que recopilar
para participar en el concurso). Se anunciaron grandes premios para los
vencedores, entre ellos un coche y cientos de regalos donados por innumerables casas comerciales. Los premios tenían varias categorías divididos entre
amas de casas (cuyo mejor obsequio era una máquina de coser), obreros (un
seguro de vida), oficinistas (una máquina de escribir), estudiantes (un traje
académico y gratuidad de tasas) y funcionarios (18 días de vacaciones en los
mejores hoteles de Portugal).11
Diário da Manhã, nº 2125, 21/03/1937, p. 1. Sobre la imagen de Salazar a través de los
carteles de propaganda, cf.: Rosas, Fernando, Cartazes de Propaganda Política do Estado
Novo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1988; Janeiro, Helena, y Alarcão e Silva, Isabel, in
revista Vértice, II série, Lisboa, nº 13, abril de 1989, pp. 63-69.
10
Las instrucciones para poder concursar fueron publicadas numerosas veces por el
Diário da Manhã y emitidas por la Emissora Nacional. Estas decían lo siguiente: 1º – Comprar
o “Diário da Manhã”. 2º – Cortar a frase de Salazar que será publicada no texto do jornal e,
também, o cupão respectivo. 3º – Colar a frase e o cupão na caderneta. 4º – Registar uma das
horas a que se ouviu a Emissora Nacional, repetir a frase publicada nesse dia. (A Emissora repete
a frase: – de manhã, no noticiário das 12 e 30; de tarde, no noticiário das 19 horas e 50; à noite,
no noticiário das 22 horas e 30 e, ainda, às 24 horas, no fecho da estação). O locutor, antes e
depois de repetir a frase, dirá a hora. Nas localidades onde, por acaso, falta a energia eléctrica,
como muitas vezes sucede, o concorrente registará: – não ouvi por interrupção da corrente.
5º – Terminada a colecção das sessenta frases de Salazar que vão ser publicadas no “Diário da
Manhã” escolher aquela que lhe parecer de mais elevado sentido nacionalista e registar na capa
da caderneta o número que lhe competir na referida colecção.
6º – Preencher a capa da caderneta com o nome, morada e profissão. 7º – Entregar a caderneta na
Administração do “Diário da Manhã” ou na Emissora Nacional. (Os concorrentes da província
devem remetê-las registadas). 8º – Receber em troca uma senha com número idêntico àquele
que fôr posto na mesma caderneta. 9º – Esperar pelo sorteio que pode proporcionar-lhe três
prémios: – um da categoria geral; outro que será sorteado entre os votantes da frase escolhida
e, ainda, um terceiro, o da profissão.
Os concorrentes da Madeira, Açores, Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique,
Índia, Brasil e América do Norte ouvirão a frase de Salazar na emissão de ondas curtas. Ela será sempre
repetida à hora do noticiário e este consta sempre dos respectivos programas daquela emissão.
Simplesmente, os concorrentes do estrangeiro e da Madeira (...) (colonias repetidas arriba)
ficam habilitados, coleccionando apenas 30 frases à escolha, ao contrário dos concorrentes do
continente que terão de coleccionar as sessenta frases publicadas.” (cursiva en el original).
Cf.: Diário da Manhã, nº 2125, 21/03/1937, p. 1.
11
Diário da Manhã, nº 2125, 21/03/1937, p. 1.
9
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La frase más votada fue “Nada contra a Nação, tudo pela Nação”, que casualmente era el subtítulo del Diário da Manhã y estaba inspirada en el pensamiento fascista italiano. Resultó elegida por 5.982 concursantes.12 Sus mejores
200 máximas, además, fueron publicadas en un libro de edición inglesa por
el SPN con un retrato del dictador.13 La venta de retratos suyos estaba al orden
del día entre los afiliados de la Legião Portuguesa y la Mocidade Portuguesa,
y la prensa portuguesa publicaba anuncios que recordaban que la “bela estampa do eminente chefe Salazar” se podía comprar en cualquier librería.14
Esta es un prueba más de la feroz propaganda que, en general, los medios
de comunicación portugueses realizaban del fundador del Estado Novo.
Evidentemente, se trataba de una natural respuesta del régimen para blindar el poder y defender la estabilidad del gobierno en torno a la entronada
e indiscutible figura de su líder, pero también hay una clara influencia del
culto fascista al Jefe, alrededor del cual se crea una jerarquía corporativa y
una estratificación social. Y todo porque, según apunta el órgano del gobierno dictatorial luso “(...) estamos num tempo em que aqueles que defendem
uma ideologia política de salvação e engrandecimento nacional precisam de
fazer propaganda intensa e contínua dos seus princípios e convicções, como
meio de defesa própria, de esclarecimento alheio e de oposição a propagandas contrárias de doutrinas desnacionalizadoras (...)”.15
Claro que esta propaganda personalista del salazarismo supo aprovecharse muy bien de los acontecimientos trágicos de España para resaltar el
valor de la obra de Salazar. Estrategia que llevaría a establecer una inevitable
relación entre los éxitos militares y sociales del franquismo (sic) y la dictadura portuguesa. La propaganda del Estado Novo afirmaba que la fortaleza
política y económica que Salazar había conseguido para Portugal antes de
julio de 1936, permitió que la transformación de España que reivindicaban
los rebeldes fuese posible gracias al dictador portugués, verdadero artífice
y garantía de éxito para el triunfo militar sobre los “comunistas” españoles
(sic), tal y como afirmaba el editorial del Diário da Manhã al cumplirse un año
del estallido del golpe bajo el título “Resurreição de Espanha”:
“(...) Como portugueses, não esqueçamos que se à Espanha verdadeira e
nobre foi possível reerguer-se e caminhar isso se deve a existência neste
canto do ocidente da Península de um Portugal tranquilo e firme, seguIdem, nº 2240, 16/07/1937, p. 3-5.
Diário de Notícias, nº 26319, 18/05/1939, p. 1.
14
O Século, nº 20186, 30/05/1938, p. 12.
15
Idem, nº 2184, 21/05/1937, p. 1.
12
13
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ra garantia de que a fogueira não podia alastrar, exemplo bem digno de
seguir, capaz de encorajar e de animar. Só assim seremos justos para nós
próprios, só assim mostraremos ao Mundo, que nos admira, que somos
gratos ao Chefe que nos dirige e nos comanda, que somos, como Povo,
bem dignos de tal Chefe. Orgulhosos da nossa força, que não é afrontosa
para ninguém, e do nosso prestígio, conquistado alegremente com pequenos sacrifícios bem compensados, estaremos melhor para louvarmos
quantos têm marcado por seu esforço admirável e heróico na defesa da
Civilização.”16
Oliveira Salazar se transforma en el guía nacional, desarrollando una “genial” política internacional respecto de la Guerra Civil. Según el órgano de la
União Nacional, con su perspicacia diplomática, el Presidente do Conselho
consiguió adoptar la posición más digna y conveniente para su país y para
España.17 Tras las revueltas internas más graves contra el gobierno autoritario
luso durante la guerra, el 8 de septiembre de 1936, el 20 de enero de 1937 y
el 4 de julio de este mismo año,18 hechos que la propaganda oficial relacionó directamente con los “comunistas” españoles, la figura de Salazar salió
fortalecida. El Diário de Notícias fue meridianamente claro en esa asociación
propagandística en su editorial del 21 de enero de 1937: “(...) A Península
Ibérica é hoje um campo de batalha e Portugal, quer o queiram quer não
os covardes e os traidores, constitui agora a retaguarda de um exército em
campanha (...)”.19 Con un mensaje puramente nacionalista, se colocaba al
dictador como víctima de una persecución del comunismo internacional,
que pretendía derrocarlo por todos los medios sin éxito. Según Salazar, los
verdaderos agitadores del país eran los agentes españoles al servicio del
bando leal que pretendían exportar la guerra a Portugal.20 El momento que
más explotó propagandísticamente el régimen para encumbrar definitivaIdem, nº 2242, 18/07/1937, p. 1.
Idem, nº 2150, 16/04/1937, p. 3.
18
El 8 de septiembre de 1936 se produjo la revuelta de los marineros de los tres barcos
de guerra portugueses, el Afonso de Alburquerque, Bartomoleu Dias y el Dão. El 20 de
enero de 1937, ocurrió el atentado anarquista contra varios edificios del gobierno o
empresas privadas de Lisboa que colaboraban con los rebeldes españoles, entre ellos el
Ministério do Interior, la Emissora Nacional y el Rádio Club Português. Por último, el 4 de
julio de 1937 los anarquistas volvieron a atentar, esta vez contra el mismísimo Oliveira
Salazar, que salió ileso.
19
Diário de Notícias, nº 25489, 21/01/1937, p. 1.
20
Cf.: Diário da Manhã, nº 1940, 11/09/1936, p. 1.
16
17
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mente la figura de un Salazar odiado por el reviralhismo, según las consignas
oficiales, por su independencia y por sus virtudes como gobernante, fue el
atentado con bomba que los anarquistas portugueses cometieron contra él
el 4 de julio de 1937 en Lisboa. João Silvestre manifiesta en A Voz que la bomba
contra el dictador llevaba el sello del gobierno español: “(...) É o mesmo que
estão fazendo os vermelhos de Madrid no ataque às posições nacionalistas
da cidade universitária. É o que fizeram em Carabanchel e o que também
fazem em Bilbau para que fôsse pelos ares da cidade, à entrada das tropas nacionalistas (...) Quem ensinou estas artes aos vermelhos de Madrid devem ter
sido os mesmos mestres que as ensinaram aos conspiradores de Lisboa (...)”.21
Durante varias semanas, la prensa portuguesa fue un clamor de felicitaciones a Salazar por su suerte divina. A Voz estaba convencida, al igual que otros
diarios, que el dictador contó con la protección de Dios porque su misión
política era trascendental para el mundo. Su vida “(...) não pertence apenas
ao homem a quem Deus concedeu: pertence à Nação. Importa por isso que
se defenda como tal (...). O sr. dr. Salazar é hoje, não apenas um defensor da
Ordem em Portugal, mas um defensor da Ordem na Europa. O seu desaparecimento seria uma manifesta vantagem para a Horda sinistra que por toda
a parte faz sentir os seus manejos criminosos e para toda a parte expede os
seus agentes (...)”, aseveraba el diario lisboeta.22 Por iniciativa de los organismos corporativos del Estado Novo, se sucedieron las manifestaciones populares en diferentes puntos del país y a la residencia del dictador acudieron en
riada miles de personas a dejar flores y felicitaciones,23 mientras la Iglesia Católica celebraba incontables ceremonias religiosas en honor de Salazar.24 El 5
de julio por la noche, un nutrido grupo de miembros de la Legião Portuguesa y de la Mocidade Portuguesa constituyeron una improvisada comisión
de agradecimiento a los periódicos nacionalistas por su actitud de rechazo
contra el acto terrorista y su campaña anti-comunista.25 La comisión recorrió
las redacciones de los diarios lisboetas O Século, A Voz, Diário de Notícias, Diário
da Manhã, y de la Emissora Nacional y el Rádio Club Português. Por otra parte,
A Voz, nº 3724, 08/07/1937, p. 1.
A Voz, nº 3721, 05/07/1937, p. 1.
23
Cf.: O Século, nº 19865, 06/07/1937, pp. 1 y 2.
24
Cf.: Idem, nº 19867, 08/07/1937, p. 2; idem, nº 19868, 09/07/1937, pp. 1 y 3; idem, nº 19870,
11/07/1937, pp. 1 y 2; idem, nº 19871, 12/07/1937, pp. 1 y 5.
25
Idem, nº 19865, 06/07/1937, p. 6. Los miembros de la comisión eran los siguientes. Por
parte de la Legião Portuguesa estaban: Júlio dos Anjos Pimentel, Francisco José Ventura,
Dámaso Silva, José Correia y Belarmino Sousa Torres. Por parte de la Mocidade Portuguesa:
Carlos Pinto da Gama Rosa, António Horta e Costa y Francisco Morais.
21

22
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varias decenas de oficiales de la Armada acudieron a la Assembleia Nacional
para demostrarle la más firme adhesión a la política del Jefe.26 El suplemento
infantil de A Voz dedicó uno de su números a este asunto, reproduciendo
11 textos de estudiantes donde expresan la condena del atentado y piden la
gloria para Salazar.27 “Pela segunda vez os que não admitem que em Portugal
se viva a vida tranquila e digna dos povos ainda não contaminados pela peste virulentíssima do bolchevismo e do terrorismo tentaram ontem lançar
esta terra na confusão e no sangue, para nela desencadearem as tragédias, os
crimes, as selvajarias e as inauditas infâmias de que tem sido teatro a pobre
Espanha submetida ao império miserável dos vermelhos(...)”.28 Los fracasos
de la oposición, sumados a los relatos periodísticos que hablaban de un Salazar invencible que luchaba por proteger a los portugueses del marxismo y
colaborar con los españoles en una cruzada diplomática y propagandística
sin cuartel, aumentaron aún más el carisma del líder portugués, convertido
en un hombre de hierro con un corazón de oro.
La prensa portuguesa nos informa que esta postura mereció el reconocimiento de medios de comunicación de todo el mundo. Citando expresamente aquellos periódicos de tendencia conservadora o fascista que
alaban su política exterior, el Presidente do Conselho es elevado al altar de
la fama.29
Desde Chile30 hasta Alemania,31 desde Brasil32 hasta Italia, desde Canadá33
Idem, nº 19866, 07/07/1937, p. 1.
A Voz, nº 3727, 11/07/1937, suplemento infantil, ano VI, nº 41, pp. 2 y 3. Sobre la propaganda
en la enseñanza de la Historia durante el Estado Novo cf.: Torgal, Luis Reis, História e
Ideologia, Coimbra, Minerva, 1989, pp. 197-273; Ribeiro, António Manuel, “Ficção histórica
infanto-juvenil no Estado Novo. Colecção “Pátria” de Virgínia de Castro e Almeida
(1936-1946)”, in Do Estado Novo ao 25 de Abril, Revista de História e Teoria das Ideias, vol. 16,
Coimbra, Faculdade de Letras, 1994, pp. 161-192. Sobre la enseñanza de la historia durante
el franquismo cf.: Martínez-Risco Daviña, Luis, O ensino da hitoria no bacharelato franquista,
período 1936-1951), Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1994; Martínez Tórtola, Esther, La
enseñanza de la historia en el primer bachillerato franquista (1938-1953), Madrid, Tecnos, 1996.
28
O Século, nº 19864, 05/07/1937, p. 1.
29
Diário de Notícias, nº 25363, 13/09/1936, p. 5.
30
A Voz, nº 3533, 22/12/1936, p. 6. El periódico de Fernando de Souza cita un artículo
publicado por el ministro de Finanzas chileno, Roberto Mecks, titulado “Salazar,
dictador impersonal”, diciendo que es “motivo de orgulho para a latinidade”. A Voz se
refiere también a artículos de intelectuales como el escritor Eduardo Barrios.
31
O Século, nº 19832, 03/06/1937, pp. 1 y 2.
32
Diário de Notícias, nº 25415, 05/11/1936, p. 4.
33
Diário da Manhã, nº 2078, 31/01/1937, p. 1.
26
27
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hasta Francia,34 desde Polonia35 hasta América del Sur,36 Salazar era admirado
por todos.37 En palabras del Diário da Manhã, el Jefe luso formaba parte del
patrimonio europeo:
“(...) Ao seu génio de doutrinário e de construtor; à sua competência de
financeiro e de jurista; à sua fé integra e à sua persistência calma; ao seu
rigor nos seus métodos e à clarividência dos seus juizos; à sua força de
vontade e à sua superior noção do Interesse Nacional; à sua probidade
absoluta de administrador e à sua energia inquebrantável de Chefe. Por
isso mesmo, o nome de Salazar, o pensamento de Salazar, as reformas de
Salazar, fazem parte do mais alto património da civilização europeia. E as
homenagens ao Chefe do Governo português acumulam-se, multiplicam-se, traduzem com eloquência o valor universal (cursiva en el original) do
seu prestígio. Prestígio de Portugal e prestígio de Salazar – ambos intimamente unidos, numa fórmula sintética de ressurgimento. E o prestígio de
Portugal será tanto mais sólido, tanto mais alto, quanto melhor se sinta
lá fóra a plena estabilidade do seu Governo, a progressão serena do seu
esforço, dentro dos mesmos princípios condutores, sob o mesmo Chefe
ilustrado e consagrado no presente pelas mais belas vitórias hão-de continuar e frutificar integralmente, nas jornadas da História futura!.”38

3. El guía espiritual de Europa
Los argumentos de los medios de comunicación portugueses, debidamente aleccionados y censurados por el Secretariado de Propaganda Nacional
(SPN) transforman a Salazar en un hombre con prestigio y poder suficiente
para reivindicar su derecho a influir en el destino de Europa. “A figura de
sr. dr. Oliveira Salazar tornou-se popular no estrangeiro e o seu nome tão
conhecido e repeitado como um dos maiores estadistas da actualidade, que
não é raro chegarem notícias até de homenagens que, espontaneamente,
os estrangeiros lhe prestam”, apunta el Diário de Notícias, poco después e
Idem, nº 2025, 06/12/1936, pp. 1 y 7.
Idem, nº 2063, 16/01/1937, p. 1.
36
Idem, 2127, 23/03/1937, p. 8.
37
La União Nacional de Porto editó en 1949 un libro que recogía opiniones y testimonios
de eminentes personalidades y periodistas de diversos países en la prensa internacional
sobre Oliveira Salazar, entre 1928 y 1948. Cf.: Projecção de Salazar no estrangeiro (1928-1948),
Porto, União Nacional do Porto, 1949.
38
Idem, nº 2418, 14/01/19338, p. 1.
34
35
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comenzar la guerra en España.39 Asimismo, era habitual la reproducción de
testimonios de intelectuales o políticos de diferentes países que emitían algún juicio elogioso sobre el líder portugués, cuyo talento político le confería
un prestigio inigualable por ningún otro gobernante, según estas versiones.
Para el intelectual griego N.G. Politis, amigo personal de António Ferro, el Estado Novo podía muy bien ser el referente fundamental para la construcción
de un futuro Estado europeo.40 El escritor francés Maurice Maeterlinck, autor
del prólogo de la edición francesa de los Discursos de Oliveira Salazar, dirá
que aquél estaba “vacinado contra o mal”, ya que su espíritu era un “verdadeiro laboratório” de utopías.41 Belinda Pogaetsky confirma desde Paris que
la “grande obra patriótica” del dictador luso alcanzaba un fama mundial,
mientras Raymod Recouly resalta su discrección y sinceridad a pesar de todo.42 Pierre Gaxotte remacha diciendo que es “uma das mais nobres figuras e
dos mais profundos pensadores da nossa época!”.43 Era el guía que conducía
a su pueblo por el camino correcto. Nada en él era imperfecto y, cuando hablaba o actuaba, lo hacía por el bien de todos. “Quando dizemos que fala Portugal não nos servimos apenas duma metáfora; porque quando fala Salazar
fala Portugal e quando Portugal fala – o ouvem (...)”.44
Para silenciar las críticas que dirigían muchos intelectuales o periódicos
de los países democráticos europeos a Salazar por la vulneración de la neutralidad en el conflicto y su descarado apoyo a los rebeldes españoles, los
diarios situacionistas los desautorizaban catalogando esos comentarios
como propaganda comunista.45 Esta mitificación del dictador portugués,
cuyo nombre era utilizado para bautizar bibliotecas en la universidad,46
aviones,47 escuelas militares48 o trofeos deportivos,49 se realizó a partir de
las informaciones sobre el supuesto reconocimiento público que le tribuDiário de Notícias, nº 25317, 29/07/1936, p. 1.
Diário de Lisboa, nº 5042, 29/11/1936, p. 4.
41
O Século, nº 19739, 01/03/1937, p. 1.
42
Diário de Notícias, nº 25523, 26/02/1937, p. 1.
43
Diário da Manhã, nº 2386, 11/12/1937, p. 1.
44
Idem, nº 2218, 24/06/1937, p. 1.
45
O Século, nº 19707, 26/01/1937, p. 1.
46
O Primeiro de Janeiro, nº 115, 26/04/1938, p. 1; O Século, nº 19799, 30/04/1937, p. 1. La “Sala
Salazar” de la Universidad de Porto recibió importantes aportaciones bibliográficas de
la embajada alemana e italiana.
47
Diário da Manhã, nº 2227, 03/04/1937, p. 1.
48
Idem, nº 2585, 04/07/1938, p. 6.
49
Idem, nº 2612, 31/07/1938, p. 8.
39

40
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taban individualidades, instituciones o medios de comunicación extranjeros. Las noticias de homenajes, tanto dentro como fuera de Portugal, a la
figura de Oliveira Salazar eran permanentes entre 1936 y 1939. Entre otras
distinciones, Salazar fue nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad
Católica de Fordham, en Estados Unidos, en junio de 193850 y socio honorario del Instituto dos Advogados Brasileiros un año antes.51 Sus méritos eran
apabullantes y su forma de gobernar un ejemplo a seguir.52 “(...) A Nação tem
plena confiança na inteligência e na acção no sr. Presidente do Conselho
porque conhece e aprecia os frutos abundantes e ricos da sua política constructiva; o estrangeiro admira e respeita a sua obra porque ela representa a
prova concludente de que as nações são sempre curáveis desde que sejam
bem governadas (...)”.53 Y Portugal era un país sano en una Europa “enferma”
gracias a los milagros de su dictador, según el Diário de Notícias.54 Opinión
que el escultor danés Jean Ganguin lleva incluso más lejos afirmando que la
nación peninsular era “o pais mais feliz da Europa”.55 Pero estos comentarios
tuvieron, en algunos casos, la respuesta del reviralho en forma de amenaza
por carta. El director del Diário de Notícias, Eduardo Schwalbach, recibió uno
de estos anónimos mensajes por la actitud aduladora de su periódico con el
Presidente do Conselho.
“(...) O seu pasquim até mete nojo. Não se pode ser mais baixo nem mais
miseravelmente adulador. Se os artigos não vêm firmados por você, são
contudo, da sua responsabilidade. Nunca vi incensar tão servilmente. Pasmo do cinismo de que dá provas. Afinal quem é o Salazar? Um astucioso
como qualquer outro. Que tem ele que outro não fizesse? Nada. Absolutamente nada. Vocês os aduladores mesquinhos são uns canalhões, mas
talvez não venha tarde o tempo em que se hão-de retratar como qualquer
trânsfuga. As babuseiras que você tem publicado só servem para aumentar
o ódio e indignação daqueles que não sabem rastejar aos pés de qualquer
ambicioso astuto. Tome cuidado com o futuro, que talvez se arrependa...”56
Idem, nº 2573, 22/06/1938, p. 1.
Idem, nº 2207, 13/06/1937, p. 1.
52
Diário de Notícias, nº 25325, 06/08/1936, p. 1.
53
Diário da Manhã, nº 2065, 18/01/1937, p. 1.
54
Diário de Notícias, nº 26252, 11/03/1939, p. 1.
55
Idem, nº 25436, 26/11/1936, p. 2.
56
AOS/ANTT (Arquivo Oliveira Salazar/Arquivos Nacionais Torre do Tombo), CO/PC-3G,
Carpeta nº 1, 4ª subdivisión, hojas nº 11 y 12. Carta anónima enviada al director del Diário
de Notícias, 09/07/1937.
50
51
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La prensa portuguesa jugó con el desequilibrio del contraste con respecto
a España para ganarse el agradecimiento popular a un líder que había transformado y engrandecido Portugal. El comentario publicado por J. A. en el
Diário da Manhã el 8 de octubre de 1936 era tan tópico como irrefutable: “(...)
Enquanto a Espanha percorre, com glória amarga, à custa de mil vítimas e de
mil catástrofes, a via dolorosa da Reconquista – Portugal segue a sua marcha,
dia a dia mais segura e feliz, na vanguarda das nações de Europa. O Estado
Novo representou para nós economia magnífica de muitas revoluções – ou,
talvez, do pior de tudo: da guerra civil. Bastar-nos-á o sofrimento da Espanha
actual para compreendermos o valor extraordinário deste benefício.”57 Por
eso, Augusto Lima Júnior, en el mismo momento crítico, pedía, desde el
Diário de Lisboa, la solidaridad de los portugueses con Salazar, “sentinela
da civilização crista na península ibérica”.58 “(...) Não acredito que haja um
único português, seja qual fôr o seu matiz político ou doutrinário, que não
esteja integralmente identificado com o governo da sua pátria, nestes dias
em que a torpeza bolchevista procura aviltar o nome eterno de Portugal. Haverá um único português que a esta hora não esteja solidário com Salazar?
Não! Não acredito na existência de portugueses sem vergonha”, decía el
periodista luso.59 Las pruebas de adhesión a la dictadura eran constantes.
En la prensa portuguesa o por medio de manifestaciones que tenían una
amplia cobertura informativa, Oliveira Salazar fue entronizado como el gran
salvador, no sólo como el hombre que había evitado al país de un cruenta
guerra civil como la española, sino también el hombre que había colocado a
Portugal entre las naciones más poderosas del mundo. En definitiva, el “jefe”
portugués, al que, cada año, se le rendían homenajes en el aniversario de su
llegada al poder, el 27 de abril,60 o durante las conmemoraciones del golpe de
Estado, el 28 de mayo,61 era, según el intelectual franquista español Eugenio
Montes, el ejemplo a seguir por España.62 Y el escritor falangista Maurício
Karl, apunta que, al margen de las diferencias lógicas de cada nacionalidad,
España debía seguir los pasos de la Revolução Nacional portuguesa. Karl se

Diário da Manhã, nº 1966, 08/10/1936, p. 1.
Diário de Lisboa, nº 4998, 16/10/1936, p. 2.
59
Idem, ibídem.
60
Cf.: Diário de Notícias, nº 25583, 27/04/1937, p. 1.
61
El Diário da Manhã publicó en la celebración de 1938 un suplemento especial dedicado
a la Revolução Nacional de 156 páginas. Cf.: nº 2548, 28/05/1938.
62
O Século, nº 19813, 15/05/1937, p. 6.
57

58
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para esta incerta deriva das novas tecnologias7; mas só mais recentemente se
assistiu à afirmação de um ponto de vista propriamente crítico – e realmente poderoso – nesta área de estudos, que tem assumido a ação das grandes
corporações e das administrações (políticas) neste domínio como as suas
preocupações de pesquisa prioritárias. O resultado da ação mais ou menos
concertada destas forças impõe um “digital divide” (a múltiplos níveis), que
é a mais cruel deceção da promessa de emancipação (ilusória) veiculada
pelas NTIC: seja por via do assalto a que as grandes corporações se lançaram
em nome da lógica do lucro, e que tende a transformar o universo de cultura
da Internet não mais do que num gigantesco mercado mundial de consumidores pronto a ser conquistado, seja pela ação dos governos, a diferentes
escalas, que nestas novas tecnologias reconhecem apenas um potencial incalculável de maximização das suas técnicas policiais – uma outra forma de
“conquista”, em que o que está em jogo é a submissão dos cidadãos8.

III
A noção de ambivalência é essencial para caracterizar a realidade da comunicação pública dos nossos dias. Podemos explorá-la em seguida mais sistematicamente com o esclarecimento da dimensão institucional dos media, que
se afirmou historicamente de uma forma complexa e tensional a partir de
dois polos: o Estado e o Mercado – dispositivos de regulação, por assim dizer,
por excelência das sociedades modernas.
Tal como aconteceu com diversos outros domínios e atividade sociais,
o nascimento e desenvolvimento até aos nossos dias dos media modernos é
profundamente marcado pelo binómio Estado-Mercado. De forma mais precisa, em termos históricos e sociológicos, esta realidade pode ser enunciada
deste modo: os media modernos são coetâneos quer da expansão da economia capitalista, quer da afirmação do modelo político do Estado-Nação
Dois exemplos de trabalhos pioneiros nesta área: T. R. Young, “Information, Ideology
and Political Reality: against Toffler”, in J. D. Slack e F. Feges (eds.), The Ideology of the
Information Age, New Jersey, Ablex Pub. Corporation, 1987, pp. 118-132; e T. W. Luke e
S. White, “Critical Theory, the Informational Revolution, and the Ecological Path of
Modernity”, in J. Forester (ed.), Critical Theory and Public Life, Cambridge, Mass., The MIT
Press, 1988, pp. 22-53.
8
Outros dois casos exemplares, agora de pesquisas mais recentes nesta área das NTIC já
numa clara perspetiva crítica: para uma versão mais radical, ver por exemplo, C. Fuchs,
Internet and Society: social theory and the information age, London, Routledge, 2008; para um
ponto de vista mais moderado, S. Coleman e J. G. Blumler, The Internet and the Democratic
Citizenship: theory, practice and policy, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
7

129

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Media e espaço público

(e da democracia de massa). Esta marca começou a ser gravada logo a partir
do séc. XVII, quando se assistiu ao florescimento da imprensa na Europa
e à sua estreita associação às atividades mercantil e financeira. Já mais tarde, no séc. XIX, este traço tornou-se mais marcado, e de uma forma, então,
que podemos considerar irreversível, com a chamada imprensa de massa,
que define o perfil dominante que os media de um modo geral ainda hoje
apresentam: as publicações organizadas como empresas, que passam a ter
na racionalidade económica o critério axial da sua atividade. Os elementos de
maior destaque desta tendência mercantil da imprensa (e que logo a seguir
se veriam replicados nos restantes media) são de todos nós bem conhecidos:
as lutas pelas audiências, o cuidado extremo com a forma de apresentação
dos produtos, a reconfiguração de todo o setor na forma de uma verdadeira
estrutura de mercado – com uma maior concentração empresarial, investimentos de capital crescentes, a expansão progressiva das tiragens, a redução
drástica do número de publicações, só para citar alguns dos aspetos mais
relevantes.
A par deste vetor, a presença do Estado nos media não deixou também de
se fazer sentir em menor grau. De início, por via de um controlo apertado
exercido sobre as publicações e que tinha por propósito fazer delas (através
dos mecanismos de censura) meros veículos de difusão das informações
oficiais; mais tarde – e até hoje em certa medida –, essa presença deslocou-se
para os chamados media eletrónicos, os serviços de radiodifusão (primeiro
na rádio e depois na televisão). Foi uma certa experiência negativa da imprensa comercial que permitiu carrear um importante potencial crítico
para o domínio da radiodifusão, logo quando do seu surgimento, a que se
juntaram mais algumas condições peculiares de funcionamento destes novos media: a escassez de frequências de difusão disponíveis e os montantes de
capital bastante volumosos que eram necessários para assegurar a operação
destes novos meios. Não surpreendeu, assim, que a filosofia do chamado
serviço público de radiodifusão se tenha visto definida, nas suas grandes linhas,
logo na segunda década do séc. XX (graças ao contributo pioneiro de John
Reith, o fundador e primeiro presidente da BBC)9.
9
A British Broadcasting Corporation (BBC) teve o seu início (1922) como uma pequena
emissora comercial de radiodifusão, que pouco tempo depois (1926) foi objeto de uma
refundação. Na sequência desta, tornou-se a detentora do monopólio do serviço de
radiodifusão, e assim se constitui como paradigma por excelência de um modelo que,
depois, se veria amplamente difundido por toda a Europa. John Reith desempenhou
um papel chave em todo este processo (como managing director da primeira BBC): “o seu
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Agora numa maior aproximação à situação presente, merece referência a
viragem registada por volta dos anos 80, que resultou no estabelecimento
de um novo equilíbrio de forças no que respeita ao jogo de influências entre
o Estado e o Mercado sobre os media: o dinheiro como dispositivo principal de
regulação viu, a partir de então, o seu poder inequivocamente reforçado. Os
resultados deste reajustamento são traduzidos por uma concentração crescente das empresas mediáticas (sob tutela de grandes grupos económicos),
pela maior diversificação de atividades destas mesmas empresas (amparada
numa renovação tecnológica vertiginosa, que vem possibilitando a globalização das atividades comunicacionais e informativas a uma escala cada dia
maior) e, não menos importante, pela crescente desregulação da atividade
dos media – após superada uma certa escassez de recursos técnicos, com os
novos meios (satélites, cabo, telecomunicações) abriu-se como que naturalmente caminho à liberdade empresarial e tombaram um grande número de
regulamentações anteriormente em vigor10.
Muitas das questões éticas e morais que hoje se colocam à comunicação
pública não podem ser dissociadas desta história dos media modernos, aqui
apenas esboçada muito sumariamente a partir da ação bipolarizada exercida quer pelo Estado quer pelo Mercado. Mais exatamente, nos dias de hoje,
cabe realçar a preponderância que o medium dinheiro vem assumindo sobre
o poder político enquanto dispositivo de regulação por excelência a este
nível. Mas a realidade dos media ficaria, ainda assim, muito grosseiramente
considerada se tivéssemos apenas em consideração este tipo de estrutura
quiasmática. A par do Mercado e do Estado, os media modernos inscreveram
também no seu funcionamento, desde início, a aspiração a uma verdadeira
comunicação pública livre e autónoma – mesmo que tal tenha acontecido (e
domínio da empresa nos primeiros tempos foi massivo, totalitário e idiossincrático,
e durante várias décadas, as tradições da BBC pareceram fluir diretamente da própria
personalidade de Reith” – J. Seaton, “Broadcasting History”, in J. Seaton e J. Curran, Power
Without Responsibility: the press and broadcasting in Britain, London, Routledge, 1991, p.
132. Para um aprofundamento da teoria do serviço público de radiodifusão (a partir do
caso britânico), consultar nesta mesma obra e da mesma autora: “Broadcasting and the
Theory of Public Service”, in Ibid., pp. 293-311.
10
Trata-se da “naturalização” de uma tendência social como efeito de um ambiente
político poderoso e absolutamente sui generis: a fortíssima deriva (neo)liberal mais
recente, que conseguiu pôr a uma só voz direita e esquerda (e não apenas no que diz
respeito a matérias de comunicação pública e informação): - cf. S. Hood, “Broadcasting
and the Public Interest: from consensus to crisis”; in P. Golding, G. Murdock e P.
Schlesinger (eds.), Communicating Politics, New York, Holmes & Meyer, 1986, pp. 55-66.
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a inda hoje aconteça) de uma forma intermitente e pouco regular (de tal
modo que essa inscrição pode até, muitas vezes, passar despercebida)11.
É fácil de entender que a situação dos media entre, por um lado, a sua inscrição sistémica no Mercado e no Estado e, por outro, a referência a um horizonte simbólico de emancipação é potencialmente paradoxal: são duas
tendências em tensão que tendem a entrar em choque sempre que a ação dos
media funcionais (dinheiro e poder, que dominam o sistema da economia
e o sistema político) se sobrepõe aos media de comunicação e faz valer os
interesses privados sobre a vontade coletiva, ou seja, quando a intercompreensão linguística é sacrificada às exigências performativas do Mercado
ou do Estado. Nesta tensão e conflito potenciais situa-se, hoje, o cerne da
questão ética e moral dos media: na forma como no interior do próprio discurso público se define um conflito aberto entre exigências intercompreensivas
e performatividade funcional.
Formulado nestes termos o problema ético e moral dos media, podemos
passar em seguida a uma discussão das principais teorias da comunicação
pública em torno das quais se têm vindo a aglutinar as justificações para
uma intervenção quer do Mercado quer do Estado neste domínio (e para a
ação dos media funcionais respetivos, o dinheiro e o poder): a teoria liberal
clássica da imprensa e a filosofia do serviço público. Uma discussão preconizada com propósitos de elucidação ético-moral, que por este mesmo motivo
queremos aqui perspetivar enquanto uma análise crítica destas mesmas
teorias: fazendo para qualquer delas a confrontação dos princípios preconizados com os resultados alcançados, e sem deixar de considerar como pano
de fundo para toda a comunicação pública a exigência radical de uma comunicação livre e autónoma.
Começando pela teoria liberal, importa referir o universo utópico dos
princípios idealizados de uma imprensa livre enquanto meio de expressão
É possível traçar, ao longo de todo o percurso da modernidade, até aos nossos dias,
uma certa associação dos media a experiências sociais mais ou menos alternativas,
que tornam neles marcante uma inscrição de tipo contra-hegemónico. Como referem
Kellner e Best, a partir do exemplo da televisão, “é a constituição [desta] no tecnocapitalismo contemporâneo que reduz este medium a um instrumento de hegemonia
capitalista”; facto que não impediu, porém, que outras experiências concretas tenham
revelado “modelos e usos progressistas da televisão, que possibilitam e promovem,
em lugar de impedirem, o desenvolvimento de consciências críticas”; isto leva-nos a
concluir que “tanto o medium como os seus usos devem ser encarados de uma forma não
definitiva, multivariada e possível de transformação” – D. Kellner e S. Best, “Watching
Television: limitations of post-modernism”, Science as Culture, n.º 4, 1988, pp. 88 e 89.

11
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da diversidade dos pontos de vista presentes numa sociedade, da formação
de um público esclarecido, da denúncia dos abusos do poder e, por fim, da
constituição da vontade coletiva dos cidadãos – motivações maiores dos
combates em que se envolveram pensadores de referência como Bentham,
Stuart Mill ou Tocqueville. Para em seguida se contrastar estes superiores
e ambiciosos princípios com a escassez dos resultados atingidos: mercantilização dos media, redução do número de títulos publicados, seletividade
crescente no acesso ao mercado (quer das publicações, quer das opiniões difundidas), retração do pluralismo. A pertinência deste contraste é reveladora
da face propriamente de ideologia do liberalismo, mas esta não nos pode
fazer esquecer o valor propriamente ético-moral subjacente à superior consagração institucional que os princípios liberais mereceram nos regimes
democráticos dos Estados de Direito, e cuja validade ainda hoje se mantém
plenamente intacta: os media como mandatários de um público esclarecido,
que demonstra disponibilidade de aprendizagem e capacidade crítica – um
público que os próprios media, simultaneamente, pressupõem, invocam e
reforçam. Uma inscrição social dos media que pode ser sintetizada por um
conjunto de funções a estes mesmos media atribuídas nas nossas sociedades:
a observação e vigilância sobre o meio sociopolítico, a configuração da agenda do dia (pela qual se faz a atribuição de sentido a problemas e atores sociais), a promoção de plataformas de esclarecimento, o debate de pontos de
vista divergentes, a exigência de uma accountability aos detentores do poder
(presentes ou passados), o incentivo à aprendizagem, mobilização e participação cívicas, a preservação à outrance da independência dos próprios media
e o respeito superior pelo público (na pessoa de cada um e qualquer dos seus
membros, enquanto participantes responsáveis na vida de uma sociedade)12.
Pelo lado da filosofia do serviço público, a situação não é menos confrangedora. Os princípios preconizados de anti-comercialismo, qualidade de
programação, generalização efetiva de bens e serviços, difusão da cultura,
etc. só muito remotamente são compagináveis com as situações reais de centralização burocrática dos media ou de promiscuidade, nunca cabalmente
resolvida, com as diferentes autoridades oficiais (e as formas de censura,
quase sempre impercetíveis mas inexoráveis, que lhe estão associadas).
A exigência radical de uma comunicação livre e autónoma serve aqui não
apenas como princípio crítico para elucidação destas teorias constituídas dos
Cf. J. G. Blumler e M. Gurevitch, The Crisis of Public Communication, London, Routledge,
1995, p. 97.

12
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media, mas também como um verdadeiro princípio normativo de regulação das
próprias práticas comunicacionais. Isto significa que no domínio ético-moral, os planos analítico e pragmático da comunicação pública não se encontram dissociados: as questões cognitivas relacionadas com o funcionamento
da comunicação dos media intersectam as questões normativas que regulam
esta mesma comunicação e vice-versa. Ou dito de uma outra forma, é a mesma exigência radical de comunicação utilizada em termos compreensivos
(para fins analíticos) que nos permite manter em aberto, a nível das práticas
comunicacionais concretas (nomeadamente dos media), a aspiração a uma
comunicação que se apresente em termos (mais) éticos e morais, como meio
para um esclarecimento público e de fundação da consciência coletiva –
num momento em que as potencialidades tecnológicas neste domínio se
multiplicam a um ritmo vertiginoso13.

IV
Retomando a hipótese enunciada logo no início deste trabalho – sobre o
facto de a discussão ética da comunicação conduzir irrevogavelmente aos
media, mas isso não nos poder levar a perder de vista a referência da linguagem na comunicação pública –, o desafio que se segue será o de detalhar a
forma como se estabelece essa relação fundamental entre media e linguagem. Mais precisamente, a linguagem entendida enquanto discurso, ou seja,
numa dimensão eminentemente pragmática, indissociável da ação e que,
assim, se apresenta comprometida de forma profunda com a vida e com os
homens14.
Só deste modo fará sentido considerar os media modernos (e as formas de
comunicação que lhes estão mais diretamente associadas) como um marco
O significado desta tecnologização galopante, em termos ético-morais, não pode
ser reduzido a um sentido meramente objetivista. O que aqui está em jogo é muito
mais do que uma questão estritamente técnica: é o problema simbólico das formas de
enquadramento culturais e morais que podemos dar a este novo ciberuniverso – sobre
o assunto, ver: J. B. Thompson, Ideology and Modern Culture, London, Polity Press, 1992, pp.
205-215. A perspetiva de análise deste autor é sem dúvida de grande utilidade para uma
compreensão das vantagens performativas – extensão da difusão, maiores possibilidades
integradoras, interatividade, etc. – que as novas tecnologias podem realmente trazer às
nossas sociedades, em termos de uma comunicação verdadeiramente universal que se
projeta de uma forma mais extensa e intensa.
14
A linguagem segundo o modelo de órganon, que prevê uma diferenciação de funções e
de dimensões da linguagem, com a pragmática a apresentar-se articulada às dimensões
sintática e semântica – cf. K. Buhler, Teoría del Lenguaje, Madrid, Alianza, 1979, pp. 48 e 49.
13
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do nosso processo cultural: em resultado das inovações trazidas por estes
dispositivos aos planos da constituição da experiência humana e da memória coletiva, através de formas originais de perceção e de construção do
conhecimento, aos mais diferentes níveis da vida em sociedade – da prática
política e vivência das relações de poder, à experiência mais íntima que cada
um constrói de si mesmo15.
Embora centrado nos media, este quadro de análise define as condições
que permitem o reencontro com os quadros convencionais da comunicação
– a partir da experiência regular da interação, desse terreno comum onde os
agentes sociais estabelecem os seus encontros imediatos e onde a sua ação,
ao vincular-se diretamente à comunicação, adquire espessura moral. Esta
rearticulação dos media com a interação, porém, nem sempre é imediatamente percetível ou óbvia. Os media têm a capacidade de prolongar quase infinitamente no tempo e no espaço as formas simbólicas, o que constitui uma
alteração significativa da forma convencional como se estrutura a experiência coletiva16: trata-se de uma “quase-interação mediatizada”, na designação
atribuída por J. B. Thompson, que se distingue do padrão convencional de interação não apenas por dispensar o contacto direto entre os interlocutores,
como também por promover entre estes uma estrutura de relacionamento
basicamente assimétrica17.
Este dado é da maior importância para uma avaliação em termos éticomorais da comunicação nos dias de hoje. O facto de os fluxos de comunicaAlguns truísmos de McLuhan são-nos aqui muito úteis, nomeadamente quando este
autor detalha que “o aparecimento de uma nova tecnologia, que prolonga no mundo
social um ou mais dos nossos sentidos, provoca, pelo seu próprio efeito, um novo
relacionamento entre todos os nossos sentidos na cultura particular assim afetada (…)
e quando numa dada cultura o equilíbrio das relações entre os sentidos se altera, o que
antes parecia claro pode tornar-se confuso e o que era vago ou opaco pode tornar-se
claro (…) é impossível construir uma teoria da mudança cultural sem um conhecimento
das mudanças das relações sensoriais resultantes das diversas exteriorizações dos nossos
sentidos” – M. McLuhan, La Galaxie de Gutenberg, Paris, Gallimard, 1979, pp. 90 e 93.
16
Gabriel Tarde dá conta desta realidade (tendo em mente a imprensa, a novidade
dos media por excelência típica do seu tempo), ao caracterizar os públicos como uma
forma de relacionamento social em larga escala que dispensa a presença física dos
seus participantes uns perante os outros: “[nos públicos] todas as comunicações de
consciência a consciência, de espírito a espírito, não têm por condição necessária a
aproximação dos corpos; cada vez menos esta condição se observa, quando se perfilam
nas nossas sociedades civilizadas correntes de opinião” – G. Tarde, La Opinión y la Multitud,
Madrid, Taurus, 1986, p. 44.
17
Cf. J. B. Thompson, The Media and Modernity: a social theory of the media, Cambridge,
Polity Press, 1995, pp. 87 e sg.s.
15
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ção dos media operarem de modo tendencialmente unidirecional confere
aos interlocutores marcas de poder distintivas (em função do lugar que a cada
um cabe enquanto “comunicador” ou “recetor”, destinador ou destinatário
de mensagens e discursos), daí resultando consequências não só a nível de
estatuto moral a cada um consignado, por assim dizer, nesta “quase-interação”, mas também, e de forma mais ampla, no que diz respeito às possibilidades postas à disposição dos sujeitos para definirem as suas trajetórias
sociais.
A distinção destes dois padrões de interação leva-nos ainda a considerar a
capacidade excecional destes novos dispositivos tecnológicos para produzirem simulacros – a possibilidade de “criação” da realidade, recorrendo a formas cada vez mais perfeitas, de tal modo que os media hoje em dia cada vez
mais se alheiam da sua primordial função de mediação, para se constituírem
primordialmente como verdadeiros geradores de uma realidade própria18.
Em termos práticos das relações sociais que se encontram associadas a este
tipo de comunicação, isto representa um poder extraordinário que é conferido a todos aqueles que têm a possibilidade de fazer valer um acesso privilegiado aos media: o poder simbólico de criar uma realidade e de a impor
perante os outros – a sua visão do mundo como “a realidade”, construída de
acordo com valores e interesses próprios19.
Em termos ético-morais, este facto reveste sérios motivos de inquietação.
Mas não podemos esquecer outras características bastante ambivalentes
que lhe estão também associadas, e que são uma razão suficiente para moderar um certo tipo de diagnósticos mais catastrofistas. O poder extraordinário
As abordagens estetizantes de cariz pós-modernista acentuam especialmente esta
dimensão dos media (McLuhan e Baudrillard, este em particular a propósito da televisão,
são bons exemplos); ainda que esta forma de pensamento se apresente, nas suas linhas
gerais, bastante redutora no que diz respeito a uma compreensão mais global do papel
destes mesmos media nas nossas sociedades. Para um ponto de vista crítico sobre este
problema, ver: G. Best e D. Kellner, op. cit., pp. 60-65.
19
Associamos habitualmente este poder de uma forma mais específica às capacidades
audiovisuais e aos recursos ficcionais dos media, mas ele inscreve-se de uma forma
bastante mais profunda e incisiva na própria textura simbólica destes dispositivos
– englobando, portanto, quer os media audiovisuais quer a imprensa (se é que esta
distinção nos nossos dias ainda tem pertinência). Ou, como revela de uma forma muito
esclarecedora a análise de Schudson sobre as convenções narrativas, este poder tanto se
encontra inscrito no plano da “ficção” como no da chamada “informação” dos media – cf.
M. Schudson, “A Política da Forma Narrativa: a emergência das convenções noticiosas na
imprensa e na televisão”, in N. Traquina, Jornalismo: questões, teorias e “estórias”, Lisboa,
Vega, 1993, pp. 279-280.
18
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dos media, que hoje nenhuma teoria dos efeitos credível pode iludir, não
significa, porém e em qualquer circunstância, um poder ilimitado ou incondicional: as vantagens que resultam da possibilidade de manipular os media,
de uma forma que no presente é quase inesgotável – com a apresentação própria de todos aqueles que têm um acesso privilegiado aos media, pela construção de uma determinada imagem de si e a projeção de certas imagens do
mundo – têm a si associados, ao mesmo tempo, enormes riscos, que são a
consequência da redução drástica das margens de segurança convencionais dos
contactos sociais20.
Ainda de acordo com um registo de ambivalência do poder dos media,
cabe aqui acrescentar um outro facto relevante: embora os media modernos
se tenham desenvolvido na base de uma estrutura tendencialmente unidirecional, isso nunca resultou na eliminação pura e simples da capacidade de
resposta por parte dos recetores. Por um lado, o universo dos destinatários
das mensagens dos media alargou-se extraordinariamente – o que só por si
amplia de forma muito significativa as margens de imprevisibilidade dos
processos comunicacionais; por outro, é da própria natureza dos disposi
tivos tecnológicos uma certa diminuição de eficácia dos mecanismos de con
trolo sobre as respostas previsíveis (se tivermos como termo de comparação
os processos de interação convencionais, que operam por um ajustamento
direto de expetativas entre os interlocutores)21. O funcionamento dos mediadecorre, geralmente, a partir de “mapas de sentido” que são ideologicamente estabelecidos, a partir das estruturas de poder dos sistemas sociais em que
os próprios media se encontram inseridos; mas falamos aqui, em todo o caso,
de um “sentido dominante e não ‘determinado’, pois é sempre possível ordenar, classificar, estabelecer e descodificar um certo acontecimento através de

Aquilo que nas análises da interação é designado como a “região de bastidores” é
sujeito a uma forte desestabilização nas situações da referida quase-interação mediática:
as margens de controlo que os sujeitos têm ao seu dispor sobre as suas situações de
interação veem-se drasticamente reduzidas, num quadro que logo à partida assume
um caráter fortemente performativo, conferido pelo próprio dispositivo técnico. Sobre
o padrão estrutural típico da interação e a dinâmica das suas diferentes regiões, ver: E.
Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life , New York, Penguin, 1980, pp. 109 e sg.s.
21
Podemos mesmo considerar que é uma consideração deste tipo que serve de base a
Paul Lazarsfeld para justificar mais consistentemente a sua noção de “efeitos limitados”:
contrapondo a eficácia (superior) dos mecanismos de controlo da comunicação
interpessoal com o que acontece a nível de comunicação dos media – P. Lazarsfeld, B.
Berelson e H. Gaudet, El Pueblo Elige, Buenos Aires, Ediciones 3, 1962, pp. 212-218.
20

137

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Media e espaço público

mais do que um ‘mapeamento’”22. A conclusão final é inexorável: não existe
a possibilidade de um controlo absoluto sobre os processos de sentido, pelo
contrário, novos “mapas da realidade social” encontram-se permanentemente em elaboração.
Se o funcionamento dos media nos dias de hoje constitui um motivo de
preocupação e mesmo, em certas circunstâncias, pode representar uma
ameaça em termos ético-morais, isso não impede, em virtude da original
vinculação dos media ao universo simbólico da experiência, que estes continuem a manter em aberto possibilidades mais virtuosas para a sua própria
reorientação, novas e originais oportunidades de experiência coletiva e de
processos intercompreensivos que podem ser gerados pelos próprios media
(ou com o seu contributo). As ameaças éticas e morais são, por conseguinte,
sempre, indissociáveis de novas possibilidades de realização que se encontram em
aberto – do horizonte de uma vida melhor, mais digna, mais justa e mais bela. Se de
um ponto de vista fáctico, uma organização dos media comprometedora de
valores e de regras sociais aceitáveis de convivência coletiva é, nos nossos
dias, uma realidade bastante trivial – em consequência da colonização exercida pelos media funcionais sobre os próprios contextos de comunicação de
um modo geral; por outro lado, de um ponto de vista normativo, a possibilidade de refletir criticamente esta mesma situação mantém-se em aberto.
O que significa, portanto, que o princípio de uma reorganização do nosso
universo de comunicação (que inclua os media), numa base mais livre e democrática, conserva a sua validade plenamente intacta.
Esta outra face dos media, que confere um sentido à sua dimensão ética e
mantém acesa a esperança de um redimensionamento moral mais consistente, é fornecida pelo lado dos recetores – em função de uma certa margem
de liberdade associada aos media, que mesmo as lógicas mais performativas
dos dispositivos técnicos nunca chegaram (até hoje…) a eliminar. Alguns
(mais céticos) tenderão a olhar para esta proposição como apenas o simples
enunciado de uma esperança (ou de um desejo), contudo a realidade quotidiana da comunicação mediática não deixa de a confirmar de forma ineludível – na condição de o nosso olhar não ser traído por um hipostasiar dos
próprios media, ou de não reduzirmos, em termos objetivistas, a realidade
dos media apenas àquelas suas dimensões constituídas ou predominantes.
A quase-interação que os media promovem não está desconectada dos proS. Hall, “Encoding/Decoding”, in P. Marris e S. Tornham (eds.), Media Studies: a reader,
Edinburgh, Edinburgh University Press, 1999, p. 57.
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Os que manipulam não hesitam em afirmar, quando se fala de tirania do
«pensamento único», que não é o pensamento que é único, é a realidade. E por
isso não é possível pensar coisa diferente daquilo que essa realidade transmite como sendo uma evidência – tanto no que diz respeito à natureza, como a
propósito da realidade dos mercados, a que temos de nos submeter.
Garantem-nos, por exemplo, que não será possível evitar o recurso aos Organismos Geneticamente Modificados (OGM) ou que os mercados financeiros são
incontornáveis. E querem assim obrigar-nos a aceitar este mundo que nos
impõem como sendo o único possível, através dessa ideologia do realismo incontornável, que desencoraja a procura de alternativas para transformar esse
mesmo mundo.
Tentam, em suma, fazer crer à generalidade das pessoas que essa evolução
é inevitável – e fazem-no de tal modo e com tanta insistência, que toda a gente acabará por achar (pensam eles, provavelmente com razão) que se trata de
uma evidência.
Apesar dos óbvios disfuncionamentos e profundas anomalias do sistema
em que vivemos, os poderes político, económico e financeiro insistem em
fazer passar – através dos órgãos de comunicação social que dominam e controlam – a ideia de que «tudo vai melhorar» e de que «é preciso ter confiança
na funcionalidade do sistema». Ideia que é acalentada pelo «mito do progresso salvador» que já se vislumbra num horizonte todavia longínquo.
Tudo isso nos é sugerido e incutido – umas vezes subtilmente, outras vezes
subrepticiamente – pelos grandes órgãos de comunicação social, através de
um discurso em que se mesclam: a ideologia do realismo incontornável»; a «ideologia da comunicação; a ideologia publicitária (que programa o nosso modo de
vida rumo a uma felicidade conformista); e essa arma tão poderosa que é o
medo (e que a elite no poder não hesita em usar, para tentar submeter-nos).
Como escreve Chris Hedges – grande jornalista, correspondente de guerra
do New York Times durante vários anos (Prémio Pulitzer) e ensaísta – no seu
livro intitulado Death of the Liberal Class (publicado em 2010):
Tal como Marx e Adam Smith, é preciso percebermos que as grandes empresas não
se interessam minimamente pelo bem comum. Essas empresas exploram, poluem,
empobrecem, reprimem, matam e mentem para enriquecer. Essas empresas despejam famílias pobres das suas casas; deixam morrer pessoas que não têm seguros de
saúde; fomentam guerras inúteis com o objectivo de obter lucros; contaminam os
ecossistemas; desmantelam os programas sociais; pilham os cofres públicos; e esmagam os movimentos populares que lutam por justiça social. As grandes empresas
adoram o dinheiro e o poder. O capitalismo sem freios – como Marx bem o percebeu –
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é uma força revolucionária que vai devorando uma quantidade incessante de vidas
humanas, até acabar por se devorar a si própria.
Mas não deixa de ser irónico constatar que – para manterem e consolidarem o seu poder – as grandes empresas recorrem ao talento de uma elite de
intelectuais que se auto-proclamam «progressistas» (politólogos, sociólogos,
historiadores, jornalistas e comentadores mediáticos), contratando precisamente aqueles que são condicionados e pressionados para não refletirem
nem agirem com independência e autonomia. E é dessa «elite progressista»
que emanam jingles, spots, anúncios publicitários, marcas e produtos de
entretenimento que mergulham a sociedade nas suas ilusões culturais e
políticas.
Esta cumplicidade com o mundo dos negócios, que arruína a independência intelectual e moral dessa elite, tem regra geral como contrapartida
generosas remunerações.
Chris Hedges evoca um grande escritor russo, Dostoïevski, que, no final do
século XIX, satirizava com virulência uma elite progressista que se tornara
completamente inútil e cujo declínio pressagiava um sangrento período de
terror. Em romances como Os Possessos, Dostoïevski escreveu que a impotência e a indiferença dessa elite, tal como a sua incapacidade para defender os
ideais que proclamava, anunciavam uma era de nihilismo moral. No seu livro
Cadernos do Subterrâneo, faz o retrato de uma elite de sonhadores decadentes,
com ideais elevados, mas que não mexem uma palha para os realizar, preferindo converter-se à «razão calculista» e ao «conformismo», para, em nome
desses ideais humanistas, justificarem a aceitação de uma hierarquia (hoje
diríamos oligarquia) corrompida e em declínio.

4.
Abro aqui um parêntesis, que me parece historicamente oportuno, para
evocar a I Guerra Mundial – ou «Grande Guerra», como então lhe chamaram
– neste ano (2014) em que se assinala o centenário do início desse conflito
brutal.
A I Guerra Mundial (1914-1918) marcou o advento da era moderna, engendrou uma terrível criatura – a chamada «guerra total» – e legou-nos os massacres em grande escala, terrível consequência do enorme desenvolvimento
das indústrias de guerra.
Mas também marcou o advento, igualmente inquietante, de novas formas
de propaganda e manipulação das massas, que tornaram possível modelar
e manipular as opiniões públicas graças a inovações tecnológicas como a
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rádio, o cinema, a fotografia, as artes gráficas, os jornais (e panfletos de propaganda) com grandes tiragens produzidas a baixo custo.
Essa propaganda soube explorar astuciosamente os novos conhecimentos
sobre a psicologia das massas, desenvolvidos por autores como Gustave Le
Bon (Psicologia das Multidões), Wilfred Trotter (Instintos do Rebanho na Paz e
na Guerra), Graham Wallace (A Natureza Humana na Política) ou Jean-Gabriel
Tarde (A Opinião e a Multidão), assim como por pioneiros da psicanálise como
Sigmund Freud.
A «Grande Guerra» destruiu a identidade e os valores tradicionais de muitos povos, substituindo esses valores pelo medo, pela desconfiança e pelo
hedonismo característico das sociedades de consumo.
A nova propaganda (veiculada sobretudo pelos jornais) revelou a sua eficácia na marginalização de ideias e valores defendidos por vozes dissidentes
(o socialista Jean Jaurés, por exemplo, foi uma das suas vítimas, ao ser assassinado pouco antes de estalar a guerra).
Essa nova propaganda denegriu incansavelmente – através dos jornais e
da rádio – todos os que não aceitavam a linguagem inculcada no grande público pelo Estado e pelas grandes empresas. E também desacreditou os dissidentes e os reformistas, acusando-os de se comportarem como traidores.
Para os criadores da propaganda de massas, tratava-se, antes de mais, de
influenciar a opinião pública por qualquer meio e de qualquer maneira, ignorando deliberadamente qualquer aspecto moral da persuasão, e optando
por estimular as emoções das grandes massas com fins bem determinados:
marginalizar e banir a dissidência como crime de lesa pátria.
A idade de ouro do jornalismo e das reformas sociais, anterior à Grande
Guerra, tinha terminado. E só viria a ser retomada durante os 30 anos que se
seguiram ao termo da II Guerra Mundial.

5.
A atitude perante a dissidência, nas sociedades democráticas ocidentais, é muito curiosa e contraditória: por um lado, são elogiados, estimulados e apoiados
os dissidentes políticos das sociedades onde vigoram ditaduras ou sistemas
totalitários; por outro, são severamente criticados, marginalizados e repudiados os seus próprios dissidentes, isto é, aqueles que ousam pensar com independência e autonomia, à revelia das ideias feitas, das opiniões dominantes e
das chamadas «verdades estabelecidas» pelo poder político e pela plutocracia.
São vários os exemplos, históricos e atuais, que eu poderia apontar, de
marginalização de dissidentes em diferentes sociedades democráticas oci195
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dentais, inclusive em Portugal. Mas enunciarei apenas três exemplos mais
conhecidos, que ocorreram nos EUA, por me parecerem particularmente
significativos.
O primeiro exemplo é o de Isidore Feinstein Stone (1907-1989), mais conhecido como I. F. Stone, que no final da II Guerra Mundial era um dos mais
célebres jornalistas americanos, convidado regularmente para os telejornais
e com acesso fácil aos círculos do poder. Todavia, depois de ter criticado o
programa político do presidente Truman e a criação da NATO, I. F. Stone
desapareceu subitamente da paisagem mediática, arrastado pela vaga de histeria anti-comunista. Privaram-no, por assim dizer, do seu estatuto de pessoa
(passando a ser considerado persona non grata).
Mas I. F. Stone era um jornalista e escritor de grande dignidade e coragem.
Nunca baixou os braços. Nem esqueceu o que dissera numa das suas célebres fórmulas sarcásticas: que todos os governos são dirigidos por mentirosos.
O FBI colocou-o sob vigilância apertada. Em fevereiro de 1950, numa manifestação contra a bomba H, I. F. Stone tomou a palavra e começou assim o seu
discurso: Agentes do FBI, companheiros subversivos.... De outra vez, foi expulso
do National Press Club, ao aparecer com um antigo juiz negro do Tribunal
Federal para tomar o pequeno-almoço, que lhes foi recusado. Como resposta, Stone não descansou enquanto não se inscreveu como sócio do clube dos
jornalistas negros.
O segundo exemplo é o do historiador e ativista Howard Zinn (1922-2010),
autor de «Uma história popular dos Estados-Unidos», já traduzida e celebrada
em várias línguas. Howard Zinn conta a história do ponto de vista dos Ameríndeos, dos imigrantes, dos escravos, das mulheres, dos pobres, dos anarquistas e comunistas perseguidos, dos abolicionistas, dos militantes contra a
guerra e dos líderes dos movimentos dos direitos civis. Foi alvo, por isso mesmo, de duras críticas de vários colegas historiadores, por não ter respeitado
o costume de escrever a história do ponto de vista dos grandes deste mundo.
Howard Zinn chegou a ser denunciado por uma vizinha, que achava que
ele era comunista (coisa que ele nunca foi), e por um informador do FBI
interessado em organizar uma campanha para afastar Zinn do seu posto
de professor de História na Universidade de Boston. Seis meses após a sua
morte, em janeiro de 2010, o FBI, que o considerava uma ameaça, tornou
público um «dossier» de 423 páginas, abrangendo os anos de 1948 a 1974 (ano
do fim da guerra do Vietname, contra a qual ele sempre se manifestou), cons
tatando-se que chegou a ser seguido, durante um certo período, por cinco
agentes secretos.
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O terceiro exemplo é o de Ralph Nader (1934), famoso advogado dos consumidores e ambientalista, que começou por ser um jornalista de investigação de grande talento e seriedade – conforme, aliás, o atestam os vários trabalhos de investigação que publicou, sobretudo o best-seller intitulado Unsafe
at any speed (1965), que causou a ira dos patrões da indústria automóvel, sobretudo da General Motors, que fabricava, precisamente, a mais insegura e
perigosa das viaturas ligeiras desse tempo (o «Corvair»).
Classificado como persona non grata, depois de ter sido considerado (em
1973) uma das cinco personalidades mais respeitadas e mais influentes dos
Estados Unidos da América, a queda de Ralph Nader é sem dúvida a impressionante ilustração de uma campanha orquestrada pela plutocracia e
as grandes empresas (General Motors, companhias petrolíferas, indústria
farmacêutica) para esmagar um genuíno militante da defesa dos direitos
dos consumidores e da causa ambiental, que se atrevia a pôr a nu as práticas
abusivas, as fraudes e o excessivo poder das grandes corporações industriais.
Ralph Nader acabou por ser banido dos jornais, das rádios e das televisões,
tal como do próprio processo político, após a eleição de Ronald Reagan, quando as grandes empresas já tinham praticamente tomado conta do Estado.
Mas vale a pena contar como é que o então diretor do New York Times, Abe
Rosenthal, ultra-conservador e reacionário, engendrou um esquema para
impedir a publicação de textos de Ralph Nader.
Não satisfeito por ter impedido a publicação no jornal de citações de
intelectuais como Noam Chomsky (outro dissidente que foi posto à margem), Abe Rosenthal decretou que nenhum artigo baseado em investigações
efetuadas por Ralph Nader seria publicado sem uma réplica das empresas
incriminadas. Imediatamente informadas desta nova política editorial, claro
que essas empresas passaram a recusar sistematicamente fazer comentários
àquelas investigações, matando à nascença qualquer projeto de artigo sobre
elas.
Fechadas as páginas do New York Times, os outros órgãos de informação
mais importantes, e mesmo os jornais on-line, nunca mais se sentiram na
obrigação de publicar quaisquer investigações da autoria de Ralph Nader.
Saliente-se, todavia, que o Congresso dos EUA adotou, entre 1966 e 1973,
uma série de importantes leis relativas à proteção dos consumidores, tendo Ralph Nader contribuído praticamente para todas elas. Trata-se de um
conjunto impressionante de 25 leis que transformaram a paisagem política
americana em vários domínios:
– sobre a segurança rodoviária e a segurança dos veículos automóveis;
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– sobre a inspeção das carnes e das aves de capoeira;
– sobre a segurança dos oleodutos;
– sobre a segurança dos produtos embalados, a segurança da saúde e a segurança no trabalho.
E ainda:
– a revisão das leis sobre a inflamabilidade dos tecidos;
– a lei sobre a qualidade do ar;
– a lei sobre a poluição da água;
– a criação da Agência de Proteção Ambiental e a criação de um Conselho
do Meio Ambiente na própria Casa Branca.
Claro que valeu a pena o corajoso combate de Ralph Nader! Todavia, o
facto de ter sido riscado dos principais órgãos de comunicação social e politicamente marginalizado foi um aviso que terá desencorajado muitos outros
de trilhar os caminhos da dissidência.

6.
Para se ter uma ideia de como a manipulação da opinião pública e dos consumidores está enraizada entre os manipuladores, sejam eles jornalistas
(sem escrúpulos, naturalmente) ou gestores de empresas, vou citar o chefe
de redação da revista francesa Management, no seu editorial de Setembro de
2012, dirigido aos managers:
Manipulação? Não há que ter medo das palavras: não se esconde aqui nada de
odioso ou desonesto. Saber lisonjear com discernimento, fingir que se deixa a escolha
às pessoas, para as incitar a comprar, ou pintar de negro o quadro, para atingir os
seus fins, tudo isto deve fazer parte da vossa panóplia.
Este exemplo de cinismo é assustador. E levou alguns investigadores de
psicologia social franceses a comentar que o novo sistema de management,
importado do mundo anglo-saxónico, conseguiu uma proeza que nenhum
regime autoritário conseguira alguma vez realizar: a de conseguir perpetuarse no poder sem violência aparente, por via da simples e terrível capacidade
de «subverter as subjetividades», com o único fito de arrancar aos indivíduos
o «consentimento voluntário» das regras que se pretende impor-lhes.
Apesar da grave crise que continua a afetar as sociedades democráticas
ocidentais, estamos aqui no domínio da mundialização feliz de que tanto gosta de falar Alain Minc, um economista e conselheiro político de poderosos,
que – tal como um famoso cronista do New York Times, Thomas Friedman
– se enganou redondamente nas previsões que fez, quer sobre a invasão do
Iraque quer sobre a mundialização.
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Convirá, aliás, sublinhar que não foi só, nem principalmente, a promessa
utópica de uma mundialização feliz que atraiu tantos intelectuais progressistas, vários jornalistas profissionais e muitos políticos socialistas, socialdemocratas e trabalhistas. Foi, sobretudo, a promessa de carreiras políticas
garantidas rumo ao poder, num rotativismo de governos sem verdadeiras
alternativas.
É evidente que os membros dessa pretensa «elite progressista» – que ambicionam progredir nas suas carreiras, conservar o acesso aos círculos do
poder e ganhar muito dinheiro – não obedecem a imperativos morais, mas
tão-só a considerações pragmáticas e, sobretudo, oportunistas.
De facto, são bem recompensados os que papagueiam as boas fórmulas,
os que não contestam as políticas postas em prática pelo Estado ao serviço
das grandes empresas, e os que tranquilizam os trabalhadores (e os desempregados), dizendo-lhes que os sofrimentos são efémeros e que as «reformas
estruturais» vão ser a salvação.
A esses, oferecem-lhes tribunas na televisão e na arena política. Qualificam-nos como peritos, sábios e especialistas. Apresentam-nos à opinião
pública como um escol de gente esclarecida e habilitada a explicar o que nos
acontece, tanto ao país como ao estrangeiro.
Leslie Gelb, outro jornalista, ensaísta e ex-correspondente do New York
Times, que começou por apoiar a invasão do Iraque e concluiu que estava
errado, reconhece que, ao expressar um pensamento independente e autónomo,
arruína-se imediatamente uma carreira profissional. As portas fecham-se, cessam
os convites para talk-shows, os apoios financeiros, as honrarias universitárias,
as passagens pela CNN, os lugares no Council on Foreign Relations, os postos de
professor titular e os artigos de opinião publicados no New York Times.
Todavia, se um jornalista ou colunista se engana, mas o faz elogiando as
políticas da elite no poder, o risco que corre é quase inexistente. Pelo contrário, se der um passo em falso criticando essas políticas, será severamente
punido, mesmo que tenha razão.
Quando um jornalista ou um intelectual considerados progressistas e mediáticos, decidem colaborar com o poder na aplicação das suas políticas, em
troca de vantagens materiais, o jornalista ou o intelectual perdem consistência e credibilidade. Ao tentarem obter influência e conquistar um lugar nos
círculos do poder, tanto o jornalista como o intelectual fecham os olhos às
verdades que incomodam e renunciam a qualquer imperativo moral.
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7.
Abordarei, finalmente, uma questão traduzida em duas hipóteses, que tenho
colocado a mim próprio:
– Serão os media uma variável dependente sobretudo do sistema político
e social? Ou serão antes uma variável aparentemente independente, mas
submetida ao poder económico e financeiro dominante nas sociedades
contemporâneas?
Não vejo como excluir liminarmente qualquer das hipóteses, embora
me incline mais para a segunda. Acho que vivemos, hoje, em democracias
de cada vez mais baixa intensidade, acentuada pela grave crise económica,
financeira e social que afeta as sociedades democráticas.
Os reflexos negativos desta crise na qualidade e independência, quer do
jornalismo quer da política, são evidentes, sem dúvida porque o condicionamento e a pressão exercidos sobre ambos pelos poderes económicos e financeiros – que detêm e dominam os principais órgãos de comunicação social
de massas – são muito fortes. A promiscuidade entre jornalismo e política
vai de par, a favor do poder e dos privilégios, com nefastas consequências
para a verdade e a justiça.
Mas o que sobretudo me impressiona – porque me considero um homem
de esquerda – é o facto de essa elite pretensamente «progressista», a que me
referi insistentemente, ter-se tornado medrosa, timorata, ineficaz e afónica.
De facto, acabou por se integrar na própria estrutura que era suposto tentar
desmantelar, criando um vazio ideológico à esquerda e acabando por ceder à
extrema-direita boa parte do discurso da revolta.
Os membros dessa elite que se mantiveram fiéis a si próprios, contestando a ortodoxia do pensamento único e recusando submeter-se às paixões
políticas dominantes, acabaram, na maior parte dos casos, por ser afastados
ou postos à margem de várias instituições (universidades, institutos, fundações, jornais, programas de televisão, etc., etc.). Longa é a lista dos que,
depois de terem sido elogiados e elevados aos píncaros, acabaram atingidos
pelo anátema dos seus pares, por se recusarem a ser «pragmáticos» e a servir
o poder.
Julien Benda (1867-1956), escritor e filósofo francês autor de um famoso
ensaio intitulado A traição dos Intelectuais (La Trahison des Clercs) – publicado
em 1927 e reeditado em 1946 com um prefácio do autor – afirmou que, só
quando não são impelidos por considerações pragmáticas e pela procura de
vantagens materiais, é que os intelectuais podem contribuir para o despertar das consciências ou ser agentes de mudança. Para ele, todo o intelectual
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embebido no mundo do poder e dos privilégios devia ter por lema estas palavras de Jesus Cristo: O meu reino não é deste mundo.
De facto, Julien Benda distinguia essencialmente dois conjuntos de princípios: de um lado, o poder e os privilégios; do outro, a verdade e a justiça. E
explicava: quem procura a verdade e a justiça só pode fazê-lo em detrimento
do poder e dos privilégios; quem procura o poder e os privilégios só pode
fazê-lo em detrimento da verdade e da justiça.
Não vejo que melhor conselho possa dar a futuros jornalistas.
Coimbra, 23 de abril de 2014
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doses maciças de violência e pornografia aos consumidores da informação.
Isso levou Karl Popper – um grande teórico da democracia, que tive a honra
de conhecer – a sustentar no seu último escrito que, perante o fenómeno da
violência veiculada através das televisões, se colocava o problema de saber se
não seria preferível voltar à censura nessa matéria.
Numa conversa que tive com Popper, em Londres, reagi fortemente contra
essa ideia. Disse-lhe: «tudo menos a censura!». Conheci os malefícios da censura na própria pele e lutei toda a minha vida contra ela. Haverá certamente
outras maneiras de chegar ao mesmo objetivo que consiste em impedir essa
cultura da violência e o abastardamento do sexo, através da pornografia. E
isso é algo que naturalmente preocupa todos os sociólogos e todas as pessoas que refletem sobre o nosso futuro comum. Temos, cada vez mais, um
mundo que está em situação difícil, mas que é, cada vez mais, um mundo só.
Estamos todos no mesmo barco, somos prisioneiros do mesmo destino, que
não sabemos bem qual é. Por isso mesmo temos necessidade de nos empenhar numa cultura da solidariedade, da paz e da liberdade.
As televisões têm um efeito, quase insensível, na educação. Desde as i dades
mais jovens, as crianças começam logo a receber essa influência. E, dado que
a família patriarcal acabou e está reduzida aos pais e aos filhos – às vezes,
nem isso, porque os pais estão separados – as crianças estão muitas vezes isoladas. Quando vêm da escola, passam horas sozinhas perante as televisões – e
isto é um fenómeno que se regista na América, na Europa e no Japão. E o que
é que elas recebem? Recebem precisamente uma cultura completamente
contrária àquela que deveriam receber para serem cidadãos bem formados
e para serem cidadãos conscientes dos seus deveres e dos seus direitos na
sociedade.
Como é que se pode resolver um problema desses, sabendo-se que, além
dos próprios órgãos de comunicação social, existem poderes económicos
poderosíssimos por detrás deles, que os orientam e condicionam? Essa é
uma grande questão. A consciência cívica dos próprios jornalistas e dos
profissionais da comunicação, o espírito deontológico, os sindicatos e as associações de jornalistas – porventura, uma ordem de jornalistas – podem ter
um papel de autorregulação da matéria produzida para a informação e para
o produto informativo, de forma a compensarem os interesses económicos.
E naturalmente também através de uma intervenção do Estado, que tem que
ser feita, obviamente, com pinças, sem a mão pesada e de forma a – falando
em linguagem académica – «não meter o pé na poça» em matéria da relação
com a imprensa ou com os jornalistas em geral.
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Tenho algum conhecimento disso. Não estou isento de pecados nesta matéria – o Mário Mesquita está-se aqui a rir. Não tenho nenhuma dificuldade
em reconhecer que, como primeiro-ministro, fiz ou deixei fazer algumas intervenções dessa ordem. Hoje penso que não o devia ter feito. Mas por razões
de oportunidade, não de oportunismo, e de conjuntura e circunstância.
Neste momento interessa examinar o que deve ser feito com vista a estabelecer a cultura da paz, da democracia e da solidariedade que preconizo.
Os neoliberais consideram que todos estes problemas se resolvem pela tal
mão invisível que dirige o mercado: tal como na concorrência em relação a
todos os outros produtos, as questões resolvem-se por si. Aqueles que têm
uma consciência social mais aguda – socialistas, sociais democratas ou trabalhistas (estas expressões são equivalentes em quase todo o mundo, embora
não o sejam em Portugal) – continuam a entender que o Estado deve ter uma
intervenção corretora. As relações mercantis geram grandes desigualdades
e os poderes públicos devem corrigi-las, tanto quanto possível, embora deixando funcionar o mercado.
Também nesse domínio do produto informativo, o Estado deve intervir
para que a informação seja isenta. Mas deve fazê-lo com o máximo dos cuidados, estimulando os mecanismos de autorregulação, que devem ser suscitados pelas associações de classe, pela consciência dos próprios jornalistas e
dos profissionais da informação e também pelo esclarecimento da opinião
pública. Todas as pessoas têm «bom senso». E já dizia Descartes – e eu sou cartesiano – o bom senso é a coisa mais bem repartida no mundo. Porque já não
há ninguém que se considere a ele próprio privado desse bom senso. Por isso,
quando se apela para o bom senso e para a consciência das pessoas, elas percebem essa mensagem que estou aqui a tentar fazer passar. Os jornalistas são
responsáveis pela informação que difundem. Devem fazê-lo com o máximo
de sentido deontológico possível. Para isso existem as regras de deontologia.
Estou convencido de que as pessoas têm bom senso e percebem, quando
lhes explicam as coisas. Numa sociedade democrática é possível que, durante algum tempo, as pessoas achem graça a certo tipo de programas de televisão, como aqueles que metem «escovas de dentes», mas, a partir de certa
altura, os espectadores começam a perceber que aquilo não tem qualidade.
Quando o percebem, deixam de ver, as audiências diminuem e o produto
terá de possuir outra qualidade. É neste sentido que me refiro à «autorregulação» do jornalismo.
Era essencialmente isto que vos queria dizer. O meu desejo é falar pouco
para vos dar a palavra, a fim de colocarem questões. Perguntas difíceis. Se eu
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não souber responder, passo a palavra aqui ao Mário Mesquita, ou a outro
professor. Eles é que são os vossos professores, não sou eu. E, portanto, responderão.
Esta profissão que vocês escolheram é uma carreira apaixonante e exigente. Pressupõe o sentido da responsabilidade. Por isso devem preparar-se
o melhor possível para virem a ser grandes profissionais. Porque só com
grandes profissionais de jornalismo – a par de políticos, juristas, professores
e tantos outros – podemos estar seguros de que a democracia funciona bem e
existe uma opinião pública alerta, vigilante e responsável.
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e os direitos fundamentais: o papel da comunicação social na promoção
e defesa dos direitos humanos. Potencialidades e fragilidades. 4. Dizeres
conclusivos.

1. Dizeres prévios
O nosso tempo do qual não podemos fugir porque somos seres imorredoiramente ligados ao devir histórico é marcado por riscos, paradoxos e perturbação social, que se manifestam, cada vez mais e de um jeito mais forte,
na hipercomplexidade das relações sociais que se estabelecem entre os cidadãos, a comunidade e o próprio Estado.
Não queremos com isto dizer, fique bem claro, que a desesperança ou o
pessimismo que se possa sentir no panorama hodierno estrangulem a nossa
capacidade de agir no presente e de ter um horizonte de futuro. Apenas o
afirmamos em este primeiríssimo momento porquanto, só aceitando como
natural esta circunstância, poderemos escapar à resignação que paralisa o
pensamento e a acção.
A mutação rápida e constante das relações sociais tem sido acompanhada
e, em um certo sentido, influenciada pela evolução de igual sinal na comunicação social, seja no domínio tecnológico, seja no modus como se estruturam
os meios formais e informais de divulgação de informação.
É hoje evidente para todos que a facilidade do acesso à informação, quer
seja mediada pelos órgãos de comunicação social – se bem que nem sempre
pelo jornalista – quer advenha do contacto directo que o cidadão estabelece
Esta brevíssima conferência teve a colaboração do Dr. Ricardo Carvalho, Adjunto do
meu Gabinete, e foi proferida na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
no dia 31 de Outubro de 2014, no âmbito das comemorações do XX aniversário da
Licenciatura em Jornalismo. Este texto não foi redigido de acordo com o chamado
novo acordo ortográfico.
1
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com as mais variadas fontes informais, altera permanentemente o núcleo
fundante da relação matricial estabelecida entre o “eu” e o “outro”, a comunidade e o próprio Estado.
A pulverização dos meios de comunicação social, associada à evolução
tecnológica e à procura incessante e insaciável de informação por parte do
cidadão, tem um impacto directo e relevante na representação simbólica
que o mesmo cidadão faz das instituições da comunidade. E isso não pode
deixar de nos convocar não apenas enquanto cidadãos individuais – com
responsabilidades de actuação na microesfera do quotidiano – mas também
enquanto cidadãos que, inseridos em uma comunidade, têm para com ela
o especial dever de contribuir de forma activa para a defesa de um dos seus
alicerces fundacionais, como são os direitos fundamentais.

2. O cidadão, a comunidade e os direitos fundamentais
Em uma sociedade democrática o reconhecimento do valor intrínseco dos
direitos fundamentais dos cidadãos, sustentado no baluarte da defesa da
dignidade da pessoa humana, constitui um pilar essencial da afirmação do
Estado. Reconhecimento que se cristaliza em normas do texto fundamental
e que desenha em termos muito concretos as bases sobre as quais se estabelecem as relações dos cidadãos entre si e de estes com o próprio Estado. Este
elo que une os cidadãos ao Estado determina um sentimento de pertença e
fortifica a relação de confiança sobre a qual toda a comunidade se edifica.
Apesar disso, o catálogo constitucional não é um repositório hermético
dos direitos fundamentais. Estes têm uma existência e uma força que extravasam as muralhas do texto fundamental. Estas particularidades são expressamente reconhecidas pela nossa Constituição na medida em que ela própria assume uma vocação universalista. Dito de um outro jeito: é a própria
Constituição que reconhece outros direitos fundamentais fora do catálogo e,
até mesmo, fora da dimensão normativo-constitucional.
É de assinalar que, todos o sabemos, quando falamos de direitos fundamentais englobamos no seu seio a protecção do multiversum pluridimensional do ser humano: do ser na sua mais ínfima manifestação de singularidade
(v.g. o direito à vida que é expressão máxima da protecção daquilo que é único em cada um de nós) mas também do ser comunitariamente inserido (v.g.
direito à saúde, direito à habitação).
Os direitos fundamentais que brotam deste multiversum pluridimensional
ele próprio com densificações axiológicas distintas – manifestam graus de
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protecção também eles diferenciados. Se é certo que a tutela dos direitos,
liberdades e garantias se expressa no cumprimento estadual de um dever geral
de abstenção, para usarmos uma categoria dogmática em que se estriba o nosso ordenamento jurídico, também é verdade que a densificação constitucional dos chamados direitos económicos, sociais e culturais é mais lassa atenta
a natureza prestacional que estes direitos reclamam da actuação do Estado.

3. A relação dialéctica que se estabelece entre a comunicação social
e os direitos fundamentais: o papel da comunicação social na promoção e defesa dos direitos humanos. Potencialidades e fragilidades
Afirmámos que a facilidade no acesso à informação é uma das características deste nosso tempo. Também já o dissemos que a procura e a oferta de
informação, pela voracidade que as caracteriza, têm implicações fundas nas
representações sociais e na relação entre os cidadãos e o Estado.
É certo que a progressiva afirmação e reconhecimento dos direitos fundamentais estão intimamente relacionados com a apreensão pelo próprio
cidadão da sua dimensão de Sujeito de Direito. E este percurso é influenciado, algumas vezes, pelo papel interventor dos meios de comunicação
social que, ao relatarem situações do quotidiano que tocam os direitos fundamentais ou algumas das suas manifestações, trazem-nos para o palco da
vida comunitária. E esse foco luminoso que teimosamente incide sobre as
dimensões individual e comunitária do ser pessoa, potencia o escrutínio
público da actuação dos órgãos do Estado ou da actuação daqueles que exercem p
 oderes públicos.
Por esta fundamental particularidade têm os órgãos de comunicação social um especial dever de, sem beliscar a liberdade de imprensa – ela mesma
um direito fundamental –, contribuir de modo responsável, sério e rigoroso
para a consciencialização colectiva pelo respeito dos direitos fundamentais.
Este é um papel importantíssimo em uma sociedade democrática que cabe
aos órgãos de comunicação social, manifestando um verdadeiro exercício de
cidadania.
Por isso a Constituição da República Portuguesa estabelece no artigo 38.º
não apenas o direito à liberdade de imprensa do qual decorrem, entre outros
direitos, o da liberdade de expressão do jornalista, o livre acesso às fontes,
e o respeito pela imparcialidade e independência do jornalista – mas também um amplo elenco de garantias que respeitam à organização interna dos
meios de comunicação social e ao particular papel que a estes compete em
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uma sociedade plural e democrática. Só um valor forte pode justificar a opção
do nosso legislador constitucional quando, sobre esta matéria, determina as
regras essenciais que devem reger a actividade jornalística, sobretudo quando essas regras ultrapassam largamente a estrita esfera da actividade individual do jornalista. Falamos da obrigação que o próprio Estado assume como
sua em assegurar a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social
perante o poder político e o poder económico2 e, ao mesmo tempo, de impedir a
concentração dos órgãos de comunicação social, designadamente por via
de participações sociais múltiplas ou cruzadas. Se é certo que a exigência de
liberdade e independência dos órgãos de comunicação social face ao poder
político é uma circunstância que decorre naturalmente das regras mínimas
da afirmação e vivificação da democracia, já a imposição dessa mesma liberdade e independência face ao poder económico e o impedimento de concentração de empresas de comunicação, espelham, e bem, afirmemo-lo sem
pudor, a relevância e o manifesto interesse público de que se reveste o exercício da actividade dos media e que justifica as limitações à iniciativa privada.
Deste jeito, revelam-se perante nós, e em toda a sua plenitude, as razões
fundantes da particular atenção que o nosso ordenamento jurídico concede
à organização e funcionamento dos órgãos de comunicação social e ao exercício da actividade jornalística.
Todavia, digamo-lo abertamente e com total limpidez, nem sempre o tratamento que é dado às situações do quotidiano e que colocam em crise os
direitos fundamentais, têm da parte dos órgãos de comunicação social uma
atenção cuidada. Todos já tivemos em algum momento oportunidade de o
vivenciar. E isto nada tem que ver com uma menor consideração ou apoucamento do trabalho que é desenvolvido pelas senhoras e senhores jornalistas.
Na verdade hoje assistimos à pulverização da informação e à volatilidade
com que a mesma é transmitida. O tempo jornalístico é um tempo mais
breve do que o nosso tempo, o que condiciona, por vezes, a maturação que o
relato daquele pedaço de realidade exige. A tudo isto acresce a primazia que
hoje é dada à informação em tempo real, que veio reconfigurar os próprios
órgãos de comunicação social, e para a qual, paradoxalmente, o próprio cidadão activamente contribui.
O frémito noticioso que a todos nós envolve leva-nos a procurar incessantemente a última notícia ou a última novidade revelada pela notícia. Hoje
não nos conforta aguardar pela chegada do jornal ao quiosque da nossa rua;
2

Cfr. n.º 4 do art. 38º da Constituição da República Portuguesa.
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já não é bastante chegarmos a casa, depois de um intenso dia de trabalho,
para assistirmos às notícias; ou esperarmos pela hora certa para as escutar na
rádio. Temos à distância de um simples dedilhar – no tablet ou no smartphone –
a satisfação da pulsão noticiosa.
Ora, esta realidade põe um problema novo. Qual o sentido e valor que
devemos atribuir ao papel que cada um de nós desempenha na teia comunicacional que os tempos de hoje constroem? Seremos, nós, simples receptores passivos da informação que a nossa razão crítica joeira? Julgamos que
as coisas se alteraram profundamente. Radicalmente. Temos para nós que,
hoje, fazemos parte do fluxo informacional e não somos só pólos da relação
comunicacional. Por outras palavras: fazemos parte indestrutível da própria
informação. Mais. Somos instrumentos ao serviço do fluxo informacional.
Enquanto na visão clássica o acesso à informação era um bem, um valor
que “eu”, como último e irredutível valor final, usava, e nesse sentido instrumentalizava, agora, o “eu” que procura a informação é ele próprio parte
intrínseca dessa informação. Desaparecendo por completo a distinção, neste
campo, entre valor final e valor instrumental. Basta um exemplo comezinho para ilustrar o que dizemos. Na verdade, para se informar sobre uma
qualquer tendência, independentemente da matéria em que nos situemos,
o que fazem os meios actuais de informação de massa digitais? Perguntam
a nossa opinião, através de inquéritos, cuja validade ou bondade se desconhece em absoluto. Isto é: a informação que mais tarde vamos colher é em
parte já nossa. Fomos instrumentalizados para que se pudesse chegar àquele
resultado informacional. Com a vertigem de tudo querer reduzir a dados e a
estatísticas não nos apercebemos que também aqui fomos perdendo autonomia para ganharmos um pseudo aumento de conhecimento que, ao cabo
e ao resto, pouco ou nada acrescenta ao nosso enriquecimento interior ou
mesmo à nossa autonomia informacional. E se passarmos para o domínio
do divertimento televisivo vemos, através do engodo de que é o telespectador que decide, não só pessoas a exporem da maneira mais descarada a sua
mais profunda intimidade (v. g. os chamados reality shows), como nos damos
conta de pseudoparticipações opacas em que se promove, às vezes de forma intolerável, a chamada de valor acrescentado. Estas são ilustrações que
mostram, de forma dolorosa, como se fundiram, em total indiferenciação, os
valores finais e os valores instrumentais que a relação ôntica entre comunicação e informação evidenciava.
A evolução avassaladora e permanente dos meios tecnológicos tem contribuído de um modo determinante e decisivo para estas mudanças de
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comportamento dos cidadãos, tornando-os, por um lado, mais interessados e participativos, e, por outro, paradoxalmente, mais expostos à simplificação e vulgarização das situações que contendam com os seus direitos
fundamentais. E esta simplificação e vulgarização é, reconheçamo-lo, fonte
de vulnerabilidade.
Vulnerabilidade, desde logo do cidadão, principalmente daquele que em
virtude das circunstâncias da sua vida está mais desprotegido e exposto a riscos acrescidos de exclusão e, por essa razão, tolhido de meios de defesa face
às situações que contendem com os seus direitos fundamentais, designadamente daqueles que protegem a sua privacidade e intimidade.
Mas essa vulnerabilidade não põe em crise apenas a esfera individual do
cidadão, espraia-se pela comunidade. Na verdade, a simplificação do que é
por natureza complexo traduz-se, não raras vezes, na ínfima expressão de
um sound bite que, por esconder a verdadeira dimensão da situação, não permite que o cidadão se aperceba das subtilezas e enredos que toda a realidade
encerra. E isso fragiliza a comunidade no preciso ponto em que subtrai ou
limita a discussão dos problemas e desafios da nossa polis em uma base sustentada no conhecimento.
É desta dimensão da actividade jornalística a do conhecimento – que
resulta emana a responsabilidade do jornalista para com a comunidade e
para com os cidadãos. Responsabilidade que se revela em a sua mais alta expressão na exigência, também jurídica, de o jornalista pautar o exercício da
sua actividade por elevados padrões éticos espelhados na busca incessante
da verdade e do respeito pelo outro, sem desvios ou transigências, e imune à
tentação, sempre presente, da simplificação e vulgarização do real.

4. Dizeres conclusivos
As últimas duas décadas são marcadas por alterações profundíssimas no panorama da comunicação social, quer no tocante à discussão da problemática
da propriedade dos meios de comunicação social, à emergência de novas
formas de estabelecimento das relações profissionais entre os jornalistas e as
empresas proprietárias dos meios de comunicação, quer no tocante às novas
formas de difusão da informação.
Sublinhe-se, a traço firme, que esta nova dimensão tecnológica, em si mesma, nada tem de mal. Não engrossamos as fileiras de todos aqueles que vêem
na evolução tecnológica a desagregação comunitária. Bem pelo contrário.
É em virtude dessa mesma evolução que a humanidade tem hoje ao seu
dispor uma panóplia de ferramentas que, cumprindo a sua finalidade instru320
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mental, permitem alcançar patamares superiores de respeito pelos direitos
fundamentais.
Não obstante vivermos em um tempo no qual todas as aquisições científicas e tecnológicas no domínio da comunicação potenciam em abstracto o
aprofundamento da participação do cidadão na vida da comunidade – o que
se constitui como factor de progresso – também não é menos verdade que
essas aquisições moram paredes meias com o risco de restringir o que existe
àquilo que se informa.
Para terminar podemos e devemos enviar uma mensagem de esperança.
Esperança de que o melhor jornalismo seja, como tem sido, uma importante
força motriz na construção de uma sociedade. Esperança de que o melhor
jornalismo aprofunde a democracia pela amplificação da dimensão participativa do cidadão na vida da sua comunidade. Esperança de que o melhor
jornalismo, porque fiel ao valor supremo da verdade, valha ou seja esta o que
seja, contribua para a construção de uma cultura de respeito pelos direitos
fundamentais dos cidadãos. Por fim, esperança, coberta de comprometimento ético, de que o melhor jornalismo, independentemente das plataformas onde se realize, assuma a regra de ouro de que o “outro”, mesmo quando é notícia pelas piores razões, não deixa de ser um sujeito de direitos, não
passa, pois, a mero objecto, e, por consequência, merecedor, ainda e sempre,
de respeito.
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